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1. — Göçen tutanak özeti
401:405
2. — Gelen kâğıtlar
405
3. — Yoklama
408
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları
403
1. — Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'm, dünkü birleşimde yaptığı açıkla
maya Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet
Onat tarafından verilen cevabın yersiz ve
dayanıksız olduğu hakkında demeci
406

Bakam Mehmet Yüceler'in vekillik etmesi
ne dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi
(3/1128)
.
'. . 4 i ı
5. — Vazife ile yurt dışına gidecek
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Kemal Satırın dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı Nüvit
Yetkin'in
vekillik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı
tezkeresi (3/1129)
411

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, hekimlere gerekli ücretin verilmesi
suretiyle zamanlarının tümünü hastanelere
ayırmalarını saglıyacak olan FuH - time
kanununun öncelikle görüşülmek üzere
gündeme alınmamasından duyduğu üzün
tüleri belirten demeci ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Kemal Demir'in cevabı 406:408
3. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, Ege tütün ekicilerinin durumu ve
tütün piyasanın değişik zamanlarda açıl
masının sıkınmaları hakkında dem^i
-408:411
4. — Vazife ile yurt dışına gidecek
olr,n Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın dönü
şüne kadar kendisine, Gümrük ve Tekel

6. — Bafra kazasının "Rlifli köyü 147
numarada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı, Sani
ye'den doğma 1 . 1 . 1 9 3 7 aslı ve (ay günsüz
1933) tashih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile, Bafra kazasının Kanlıgüney köyü
2 numarada nüfusa kayıtlı Salihoğlu, Hamidn'den doğma 8 . 9 . 1927 Baffra do
ğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezaları
na çarptırılmaları hakkında Başbakan
lık tezkerelerinin tetkik edilmek üzere Di
lekçe Karma Komisyonuna verilmesine
dair Dilekçe Karma Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (3/1130, 3/1100) (S. Sayısı :
804)
411
7. — Devlet Bakam Nüv't Yetkin ve 4
Grup Başkanvekilinin, Türkiye Cumhuri-

Sayfa
yeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının, biran evvel
kanunlaşmasını temin maksadiyle gündem
deki diğer bütün işlere takdimen öncelik
ve ivedilikle görüşülmesine dair önergesi.
(1/732, 4/379)
41.1 :412
8. — Devlet Bakam Nüvit Yetkin ve
4 Grup Başkanvekilinin, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kannn
tasarısının biran evvel kanunlaşmasını te
min maksadiyle gündemdeki diğer bütün
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesine dair önergesi (1/709, 4/380)
412
9. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve
4 Grup Başkanvekilinin, Cumhuriyet Se
natosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret
Tuna'nm Anayasayı ihlâl suçundan Yük
sek Adalet Divanınra mahkûm edilenlerin
cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenme
si hakkında kan un teklifinin biran evvel ka
nunlaşmasının temin maksadiyle gündem
deki diğer bütün işlere takdimen öncelik ve
ivedilikle görüşülmesine dair önergesi
(2/771, 4/38.1)
4.1.2
10. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdaî Oral'm, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki kanun tasarısının, biran evvel ka
nunlaşmasını temin maksadiyle havale edil
miş olduğu Sanayi ve Plân komisyonların
dan 5 er üye seçilerek kurulacak Geçici bir
komisyonda görüşülmesine dair önergesi.
(1/789, 4/382)
412:413
11. — Yüksek Hâkimler Kurulu üye
liği seçimi.
413

Sayfa
lamın Sosyal Güvenlik haikkmda Sözleş
menin onaylaıiımasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri Çalış
ına ve Plân komisyonları raporları (1/732)
(S. Sayısı : 777)
414,438:441

5. — Görüşülen işler
414
1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1 /756; C. Senato
su : 1/444) (S. Sayısı : 811)
414,434:437
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fede
ral Almanya Cumhuriyeti arasında imza-

8. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları
Birliği Kanununun 34 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve
Adalet ve Tanın komisyonları raporları
(1/463) (S. Sayısı : 268) .
426
9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Beden Terbiyesi Kanununun 4
ncü ve 13 ncü maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri Komis
yonu raporu (2/386) (S. Sayısı : 128)
426

3. —• Türkiye Cumthuriyet
Merkez
Bankası Kanununun 34 ncü .maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasansı
ve Maliye ve Plân komisyonları raporla
rı (1/709) (S. Sayısı : 810)
414:425,442:445
4. — O. Senatosu Kastamonu üyesi
Ahmet Nusret Tuna'nm Anayasayı ih
lâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca
mahkûm edilenlerin cezalarının
kısmen
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/771) (S. Sayısı : 814)
425:426
5. — Siyasi Partiler kanun tasarısı
ile Adana Milletvekili Kasım Gülek. ve
Kemal Sarıibrahimoğlu'ımn, Siyasi par
tiler kanun teklifleri ve Geçici Komisyon
raporu (3/560, 2/378; 2/591) (S. Sayısı :
527)
426
6. — Bina kiraları hakkındaki kanım
tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 'nm 6570 sayılı Kira Kanunu
nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2
ve 3 ncü maddelerinin yeniden tedvini
ile 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanım teklifi ve geçici komisyon ra
pora (1/513, 2/526) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 458 ve 458 e 2 nci ek)

426

7. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnaırm, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şir
keti kanım teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru. (2/576) (S. Sayısı : 507)

426
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10. — Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/458) (S. Sayısı : 265)
426
11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, îdarei Umumiyei Vilâyat Kanu
nunda ek ve değişiklikler yapılmasına
dair kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu
raporu (2/672) (S. Sayısı : 702)
427
12. — 5680 sayılı Basın Kanununun
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla
değişik 19 neu maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/527) (S. Sayısı : 525)

427

13. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir
•madde eklenmesi hakkındaki Kanunun
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Turizm ve Tanıtma komisyonları
raporları (1/541) (S. Sayısı : 533)
427
14. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si Vasfi Gerger'in, kesin idari kararlar'
hakkında Danıştaya başvurulacağına da
ir kanun teklifi ve İçişleri ve Maliye ko
misyonları raporları (2/33) (S. Sayısı :
294)
427
15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Umumi 'belediyeye mütaallik ahkâ
mı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve
486 numaralı kanunun bâzı maddelerini
muaddil 1608 sayılı Kanuna maddeler ek
lenmesine ve 2575 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin kaldırılmasına dair olan 151
sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Adalet komisyonları raporları (2/136)
(S. Sayısı : 751)
427
16. — Askerî memnu mıntaklar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî
Savunma Komisyonu raporu (1/473) (S.
Sayısı : 364)
427
17. — 1076 sayılı Ihtyat subayları ve
ihtiyat askerî memurları Kanununun 2754
sayılı Kanunla muaddel 25 nci maddesinin
tadiline dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/535) (S. Sayısı:
588)
427

Sayfa
18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten
itlhal suretiyle giren ve gerekse memleket
te imal edilen eşya ve malzeme içerisine
Türkçe prospektüs konulmasına dair kanun:
teklifi ile Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un,
ithal edilip satışa arz edilecek mallara ait
katalog ve izahnamelerin Türkçeleştirilme
si hakkında kanun
teklifi ve Sanayi ve
Ticaret komisyonları raporları (2/579,
2/580) (S. Sayısı : 622)
427
19. — 150 milyon liralık madenî ufak
lık para bastırılması hakkında 6797 sayılı
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân
komisyonları raporları (1/651) (S. Sayısı :
725)
427
20. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun
tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/453) (S. Sayısı :
345)
427:428
21. — Taşıt Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri
ve Plân komisyonları raporları (1/566)
(S. Sayısı : 693)
428
22. — Artvin Milletvekili Sa'bit Osman
Avcı'nm 3204 sayılı Orman Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa geçici madde
eklenmesine ve aynı kanuna ek 3904 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonları rapor
ları (2/241) (S. Sayısı : 501)
428
23. — İmar ve İskân Bakanlığı kuru
luş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun
12 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu
kanuna iki madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, İmar ve İskân ve
Plân komisyonları raporları (1/375) (S.
Sayısı : 343)
428
6. — Sorular ve cevaplar
429
Ii) Yazılı sorular ve cevapları
429
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim'oğlu'nun, Türk Kanser Kurumunun
ne zaman kurulduğuna ve ilk ve şimdiki
statüsünün ne olduğuna dair sora önerge
si, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı (7/626)
429:431
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2 . — izmir Milletvekili Şükrü Akkan
ın, İzmir'in Kiraz ilçesinin Yeni Camiine
bir müezzin kadrosu verilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair soru önergesi
ve Devlet Ba'kanı İbrahim Saffet Omay'm
yazılı cevabı (7/628)
431
3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Karasu ilçesinin sağlık merke
zine, erzak ve iaşe bedeli olarak lüzumlu
ödeneğin gönderilip gönderilmiyeceğine
dair soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in yazılı ceva
bı (7/639)
431:432

Sayfa
4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdcmir'in motor sahiplerine bir imtihan ve
ya kısa süreli bir kursu mütaakıp kaptan
yetkisinin verilip verilemiyeceğine dair
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mah
mut Vural'ın yazılı cevabı (7/643)
432:433
5. — Tekirdağ Milletvekili
Turhan
Kut'ıın, Oorlu Doğumevi binasının hasta
ne haline ifrağının mümkün olup olmadı
ğı hususunda bir çalışma yapılıp yapılma
dığına dair soru önergesi. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazı
lı cevabı (7/652)
433

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'm, Ba
yındırlık Bakanlığının kadrolarında yersiz ola
rak değiştirmeler yapıldığı yolundaki konuşma
sına Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat ce
vap verdi.
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu, Milliyet
Gazetesinde Parlâmentoya ve üyelerine haksız
hücumlar yapıldığına değinerek basın özgürlüğü
nün kötüye kullanılmasına karşı olduğunu açıklıyan bir konuşma yaptı.
İngiliz eski Başbakanlarından Sir Winston
Churchill'in, ölümü dolayısiyle İngiliz Avam Ka
marasına gönderüen mesaja karşılık mesaj oku
narak bilgiye sunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'm Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in ve
onun şahsında milletvekillerinin;
Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen'in de,
Genelkurmay Başkam Orgeneral Cevdet Sunay'm ve onun şahsında Ordu mensuplarının bayram
larını kutladıklarına dair telgraflarına bilgi edi
nildi.

Yüksek: Hâkimler Kurulu üyeliği için yapılan
seçim sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığın
dan seçimin ve
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki (1/756) sayılı
kanun tasarısı öncelikle görüşülerek açık oya su
nulduysa da yapılan ayrım sonunda salt çoğun
luk sağlanamadığından oylamanın, tekrarlana
cağı bildirildi.
Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının
görüşülmesine devam olunarak 2 nci madde ka
bul olundu ve üçüncü madde ile ilgili önergelerle
birlikte komisyona verildi.
10 Şubat Çarşamba günü naat 15 tc toulamlmak üzere (saat 18,39 da) Birleşime son verildi.
Başkan
Başknnvckili
Nurettin Ok

Kâtip
Yozgat
îsmet Kapısız

Kâtip
Siirt
Süreyya Öner

SORULAR
Sözlü soru
1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Sov
yetler Birliği tarafından Kıbrıs'a silâh, cephane

ve malzeme yardımı yapılmasının, Hükümetimi
zin Sovyetler Birliği ile kurmak istediği iyi
dostluk ve komşuluk münasebetleri ile bağdaşıp
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bağdaşmadığına dair sözlü soru önergesi, Dışişle
ri Bakanlığına gönderilmiştir. (G/1050)
Yazılı sorular
1. — Niğde Milletvekili Oğuzdcmir Tüzün'ün,
görüşülen bir sözlü soru münasebetiyle Devlet Su
İşlerinde vukubulduğu ileri sürülen yolsuzlukla
rın nerede ve ne suretle yapılmış olduğuna dair
yazılı soru önergesi, Bayındırlık, Bakanlığı, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Köy İşleri
bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/662)
2. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'-

nun, Manisa'nın Karakurt köyünde vukubulan
olayı olay Türk Adliyesi tarafından ilâma bağ
lanmadan, radyoda yorumlıyanlar hakkında bir
takibata geçilip geçilmediğine dair yazılı soru
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/663)
3. — Ordu Milletvekili Orhan Naim Hazinedar'm, Doğu - Karadeniz'de balıkçılığın inkişafı
ve tutulan balığın mahallinde değerlendirilmesi
için her hangi bir tesis kurulmasının düşünülüp
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/664)

2. — GELEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılmasına ve akar yakıt
lardan alman Hazine hissesinin kaldırılmasına
dair kanun tasarısı (1/791) (Maliye ve Plân
komisyonlarına)
2. —• 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tataısarusı (1/792) (Karma Bütçe Komisyonuna)
3. —• Ekici tütünleri satış piyasalarının des
teklenmesine dair 2 . 1 . 1961 tarihli ve 196 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı (1/793) (Ticaret,
Tarım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rına)
4. — Millî parklar kanunu taisarılsı. (1/794)
(Adalet, Maliye, Tarım ve Plân komisyonlarına)
5. — Turizm büro ve seyalhat acentaları ka
nun tasarısı (1/795) (Ticaret, Adalet, Turizm
ve Tanıtma ve Plân kornişonlarına)
Teklif
6. — Çana'k'kalc Milletvekili Süreyya En-

dik'in, Tasarruf bonolarının ihracı haikkınıdaki
6 . 1 . 1961 ve 223 sayılı Kanunun 15 nci ımaddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi.
(2/806) (Maliye ve Plân komisyonlarına)
Tezkereler
7. — Giresun Milletvekili İbraıhim Etlem
Kılıçoğlu'nun, yasama clioıkunulimazlığınm kaldı
rılması
haJkkmlda
Başjbaikanlıfk
teskeresi.
(3/1131) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Koımisyıona)
8. — IstanJbul Milletvelkili Malik Yolaç'm,
yaisama dokunulmazlığının kaldırılmaisı hakkın
da Başbalkanbk tezkeresi (3/1132) (Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürelkkep Karana
Komisyona)
9. — Smdıngı ilçesinin Umurlu köyü 50 sa
yılı hanesinde nüfulsa .kayıtlı îsmail oğlu, F a t
maadan doğma 1 . 6 . 1934 doğumlu Mehımet Börçek'in ölüm cefasına çarptırılması lıaiklkmda
Başlbakanhfe tezkeresi. (3/1133) (Adalet Komıisyı onuna)

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 15.00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 54 neü Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama
yapılacak. Sayın
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar...
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Müzakereler için gerekli çoğun
luğumuz mevcuttur. Müzakerelere başlıyoruz.
Müzakerelere başlamadan evvel arkadaşlarım
dan bir ricade bulunacağım; müzakereye başla4. — BAŞKANLIK DİVANININ
1. — Samsun Milletvekili Mehmet Ba§aran'ın,
dünkü birleşimde yaptığı açıklamaya Bayındır
lık Bakanı Arif Hikmet Onat tarafından verilen
cevabın yersiz ve dayanıksız olduğu
hakkında
demeci.
MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Zaptı
sabık hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında, kısa ol
mak üzere buyurunuz.
MEHMET BAŞARAN (Samsun) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım, dünkü birle
şimde, Bayındırlık Bakanlığındaki bâzı tasar
ruflar ve partizanca tâyinler hakkında millet
vekili olarak murakabe hakkımı kullanmak için
Bakanlığa gittiğimde ilgililerin cevap vermeme
sinden şikâyet etmiş ve Bakanlığın bu hususta
çare bulmasını rica etmiştim.
Benden sonra cevap vermek üzere kürsüye
golen Bayındırlık Bakanı benim konuşmamı ba
şından dinlememiş olmasına rağmen, benim ne
sorduğumu ve ne söylediğimi anlamadan, mahi
yetini kavramadan şahsiyete girişmiş ve güya
benim mütaahhit olarak bakanlıkla bâzı ihtilâf
larım olduğunu, bundan dolayı muğber olduğum
için Bakanlık hakkında konuştuğumu ifade et
miştir. Böylelikle hiçbir asıl ve esasa uymıyan

-

diktan sonra bâzı arkadaşlarımız maalesef salo
nu terk etmekteler ve bu yüzden açık oylamaya
tabi bir kısım muamele görmekten âri olmak
tadır. Bu sebeple arkadaşlarımdan çok rica
edeceğim, kanunların görüşülmesine kadar ol
sun salonu terk etmesinler ve lütfen açık oyla
mada behemahâl bulunsunlar.
ENEL KURULA SUNUŞLARI
bir demagoji örneği vermiştir. Şunu bilhassa
zabıtlara geçmesini istediğim için, huzurunuzu
işgal etmiş bulunuyorum : Bayındırlık Bakan
lığı ile hiçbir ilişiğim yoktur. Dünkü konuş
mamda buna yakın veya uzak hiçbir kelime sarf
etmiş değilim. Zabıtlar meydanda.. Vekilin be
yanları tamamen hilafı hakikattir. Murakabe
den başka türlü kaçamıyan insanların tevessül
edeceği ve uydurma ithamla kendisini müdafa. aya çalışmıştır. Saygılarımla arz ederim arka
daşlar.
2. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,
hekimlere gerekli ücretin verilmesi suretiyle za
manlarının tümünü hastanelere ayrılmalarını sağlıyacak olan Full - time Kanununun öncelikle gö
rüşülmek üzere gündeme alınmamasından duydu
ğu üzüntüleri belirten demeci ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Kemal Demir'in cevabı.
BAŞKAN — Sayın Özbey; gündem dışı söz
talebetmişsiniz. Ne hakkında efendini?
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Full - time
hakkında.
BAŞKAN — Buyurunuz.
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın Baş
kanım ve muhterem arkadaşlarım, ben gündem
dışında değil; gündem içinde konuşacağım.
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Sağlık ve Sosyal Yardım; Maliye ve Plân ko
misyonlarının 491 sayılı raporlariyle ; gündem
içinde bulunan ve milletimizin hayatiyle alâkalı
mühim bir kanunun; gündemimizden çıkarıl
mış olmasından dolayı söz aldım. Huzurunuzu
çok az işgal edeceğimden dolayı özür dilerim.
Muhterem arkadaşlar, mevzu kısaca şudur :
Full - time Kanunu; hastanelerde çalışan
doktorlarımızın dışarıda muayenehane açmıyarak hastanalerde devamlı olarak çalışmaları ve
bu hizmetlerine karşılık kendilei'ine bütçeye de
bir külfet yüklem eksizin döner sermayeden bir
prim verilmesidir.
Bu rejimden, bütün hastalarımız ve doktor
larımız memnun olacaklar ve memleketimizin
büyük bir derdi de bu suretle halledilmiş ola
caktır.
Muhterem arkadaşlar; M eclis açılır açılmaz;
Büyük Meclisimize teklif etmiş olduğum bu
Ful - time Kanunu : Encümenlerden geçtikten
sonra ve Hükümet tarafından da desteklenerek
o günden bugüne kadar gelmiş geçmiş vekiller
de bunun üzerinde titizlikle durmuşlar; muha
sebelerini yapmışlar ve birçok hekimler toplulu
ğunda da açık oturumlar yaparak hekimliğin
en şerefli, verimli çalışabilme imkânının ancak
bu şekilde olabileceği kararma varmışlardır.
Belki, bugünkü hekimler içinde astronomik
rakamlara vâsıl olmuş 8 - 1 0 hekim bundan za
rar görebilir. Fakat % 90 nı, bu rejimi severek
kabul etmişlerdir.
Bugün idealist doktorlar ve bâzı profesörler
dahi bu rejimin gelmesi için, muayenehanelerini
kapıyarak bu kanunun çıkmasını beklemektedir
ler.
Hulâsa muhterem arkadaşlar; gündemde bu
lunan bu kanunu kabul ettiğimiz takdirde; mu
ayenehane hizmeti ortadan kalkacak, doktorla
rımızın boş geçen zamanları değerlenecek. He
kim, muayenehane beklemekten kurtulacak ve
hekimliğe yakışmıyan olaylar ortadan kalkacak
onların vekar ve sosyal durumları yükselecek.
Her gün gazetelerde okuduğumuz muayenehane
sinden hastaneye hasta yatırma dedikoduları da
ortadan kalkacak. Hekimlerimizin izzeti nefis
leri kurtarılacak çalışma güçleri de artacak
tır.
Ayrıca, hastane kapılarında, bölük bölük
toplanan zavallı hasta vatandaşlarımız da; daha
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süratli ve sıhhatli bir tedavi ve şifaya kavuş
manın saadeti içerisinde yaşıyacaklar.
Bütün hastalarımız da muayenehane köşele
rinden kurtularak kendilerini hastanede bekliyen hekimlerin sinesinde daha emniyetli ve daha
müşfik bir ortanı içinde bulacaklardır.
Bu suretle, hekimlerimiz de öğleden sonraki
çalışmalarında hasta muayenesinden elde ede
cekleri kazançtan kendi alın terleriyle muayyen
bir prim alacaklar. Bu primin bir kısmı da has
tane döner sermayesine irat getirecek, bu su
retle hem Hazinemiz büyük bir külfetten kurtu
lacak ve hem de fuzuli birçok aletler getirilmiyerek mühim bir döviz tasarrufu da sağlanmış
olacaktır.
Muhterem arkadaşlar;
Memleketimizin tamamen realitesine uygun
olan bu Ful-time Kanununu çıkarmanızla büyük
bir hakikat, görülecek ki bu kanun, gerek he
kimler için çıkarılan Tazminat Kanunundan ve
gerekse Sosyalizasyon Kanunundan memleketi
mize daha yararlı olarak ve bünyemize en uygun
olanı sağlanmış olacaktır.
Bununla; hastane mütehassıslarının tabi ol
dukları statü değişecek; hekim ile hasta arasın
daki menfaat münasebetleri tanzim edilerek
meslek haysiyeti kurtarılacak. Doktorlarımız
da tıp ilminin gerekli kıldığı araştırma ve oku
ma imkânlarına kavuşturulmuş olacaklardır.
Şu bir hakikattir k i ; Türkiye'nin sıhhati ya
saadeti için daima mikroplarla ve bulaşıcı has
talıklarla başbaşa kalan bu doktorların hiçbir
garantisi yoktur. Bugün mevkiine göre bir
aileyi geçindirmek zorunda kalan bir doktorun
eline 500 ile 800 lira arasında bir para geçmekte
dir. Bu paranın 400 - 500 lirasını kira veren
ve nihayet elinde 200 - 300 lira kalan; 2 - ço
cuklu, hastanede ilim yapan bir doktorun bir
aileyi idare etmesi içinn onun bir sihirbaz olması
lâzımdır.
Hulâsa arkadaşlar; birçok tehlikelerle karşı
karşıya olan bu meslek sahiplerini düşünmek
ve dışarıya kaçmalarını önlemek mecburiyetin
deyiz.
Yoksa; geçenlerde, muhterem bir arkadaşın
ifade ettiği gibi, dışarıya çıkan hekimleri, idam
ötmek değil; bugün Hacettepe hastanesinde ol
duğu gibi; gündemde sıra bekliyen bu kanunu
çıkardığımız takdirde, dışarıda çalışan birçok
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kıymetli hekimlerimiz de, memleketimize gele
rek memleket hizmetlerini seve seve candan
yapmak için âdeta sıra bckliyeceklerdir.
Son söz, serbest çalışan hekim Devlet hizmeti
almıyacak ve Devlet hizmetinde çalrjan hekim
de serbest hekimlik yapmıyacaktır.
Bugünkü hekimliği kurtaracak ve onlara lâ
yık oldukları şerefi verecek olan ve hastalarımızı
da ölümden, sefaletten kurtaracak bulunan bu
Full-timc Kanunu aylardan beri sıra beklemekte
iken bu defa da gündemden çıkarılmıştır. Bu
kanunun âcil olarak ele alınmasını; öncelik ve
ivedilikle görüşülerek kanunlaşması suretiyle
hepinizin en büyük tarihî bir vazife yapacağına
inanmış bulunuyorum.
Bu izahatım; Yüksek Meclisinizce de en de
ğerli yerini bulacağına kaaniim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım; pek muhterc"1. arkadaşlarım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim Pull - Time kanunu ta
sarısı gündemden çıkarılmış değildir. Daha evvel
gündemde mevcut bulunan kanun tasarıları bü
tün parti başkanlarının müşterek imzalarını havi
protokol gereğince, Hükümetin tasvibi de alın
mak suretiyle en önemli mahiyet arz eden ka
nunların sıra itibariyle takdimen görüşülmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bu sebeple bütçenin görüşülme
sine kadar bu kanunların çıkarılması çabası için
de bulunmuşuzdur.
Buyurun Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Muhterem arkadaş
larım, değerli arkadaşımın Full - Time kanunu
tasarısına gösterdiği ilgiye teşekkür ederim. Sa
yın Başkanımızın da belirttikleri gibi, Full - Time
kanun tasarısı gündemden çıkarılmış değildir.
Ancak uzun zaman gündemde bulunmasına rağ
men bugüne kadar bir an önce görüşülmesini
temin için Sağlık Bakanlığı olarak bir gayret
sarf etmeyişimizin sebepleri mevcuttur. Full Time kanun tasarısı hakikaten hastane hizmetle
rinin daha iyi görülmesi bakımından güzel hü
kümler getirmektedir. Full - Time kanun tasa
rısı • ile büyük bir çoğunluğu teşkil eden hekim
kütlesi tatmin edilmiş olacaktır. Daha rahat ça
lışma imkânına sahibolacaklardır. Bu hususta
arkadaşımızla beraber olmamak mümkün değil-
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dir. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin malûmları olduğu üzere, Hükümetçe bir
personel kanun tasarısı hazırlanmıştır. Personel
kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine verilmiş
tir ve ilgili komisyonlarda müzakeresine başlan
mıştır. Personel kanun tasarısı yeni bir sistem,
yeni bir nizam getirmektedir. Personel sistemin
de bir reform getirmektedir. Personel kanun tasarısiyle Full - Time kanun tasarısı arasında çe
lişmeler vardır. Değerli arkadaşım eğer personel
kanun tasarısını tetkik etmek lûtfunda bulunur
larsa bu çelişmeyi görmeleri kendileri için de
mümkün olacaktır. Biz, Sağlık Bakanlığı olarak
Full - Time kanun tasarısını dün olduğu gibi,
bugün de benimsiyoruz, kanaatimiz değişmemiş
tir. Değerli arkadaşım bütçe müzakeresi vesile
siyle gerek Bütçe Encümeninde, gerekse Yüce Se
natoda verdiğimiz izahat sırasında bu kanuna
değindiğimiz zaman, bu mütalâalarımızı belirtti
ğimizi duymak imkânına sahip olabilirler idi.
Full - Time kanun tasarısını, Devlet personel ka
nun tasarısı Meclislerde müzakere edilirken gün
deme aldırmak ve her iki kanun tasarısını bera
ber müzakere etmek imkânına sahip olmak sure
tiyle arada mevcut çelişmeleri gidermek düşün
cesindeyiz. Devlet personel kanunu tasarısı taz
minat sistemini ortadan kaldırmış bulunmakta
dır. Halbuki Full - Time tasarısı tamamen taz
minat sistemi üzerine kurulmuş bir kanun tasa
rısıdır. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile
yaptığımız görüşmelerde, iki kanunu bir arada
ve beraberce mütalâa etmek mümkün olduğu so
nucuna varmış bulunmaktayız. Bu itibarla her
ilci kanunu, Devlet personel teşkilâtı kanun tasa
rısı Meclislerde müzakere edilirken müzakere et
mek suretiyle kanunlaştırarak, tatbikatta başta
doğacak olan büyük müşkülleri ve mahzurları
ortadan kaldırmayı daha uygun görmüştür Sağ
lık Bakanlığı. Bu itibarla Full - Time kanun
tasarısını gündeme aldırmayı bir süre için gecik
tirmektedir. Bizim gördüğümüz sebepler bunlar
dır. Arz ederim.
3. — Muğla Milletvekili Adnan
Akarca'nın,
Ege tütün ekicilerinin durumu ve tütün piyasası
nın değişik zamanlarda açılmasının sakıncaları
hakkında demeci.
BAŞKAN — Sayın Adnan Akarca.
ADNAN AKARCA (Muğla) — Muhterem
Başkan ve muhterem milletvekilleri; bugün
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Ege tütün ekicilerinin içinde bulundukları du
rumu sabrınıza güvenerek Yüksek Meclisinize
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum.
Her şeyden önce, son ydlarda hükümetlerin
Ege ekici tütün piyasasında belirli bir açılış
zamanı uygulamadıklarına ve piyasaların dai
ma derişik tarihlerde açıldıklarına işaret ede
lim; 1962 de 8 Chak, 1963 de 17 Aralık, 1964
de 8 Şubatta yapılan piyasa açılışı bu yıl 15
Şubat olarak bildirilmiştir. Fakat bununla be
raber bu ziraatin ilk hazırlığından satışı yapı
lıncaya kadar 14 aydan fazla bir zaman geçti
ğini, işte bu süreyi daha da fazla uzatmak bir
çok yönlerden ekiciler için son derece aleyhte
neticeler verdiğini, piyasanın açılmasının ge
cikmesi ekicileri maddi ve mânevi bir sıkıntı
nın içerisine ittiğini, bundan da her zaman
birtakim fırsatçıların, tefecilerin ve aracıların
âzami bir şekilde istifade ettiğini, aynı zaman
da yine bu yüzden ekicilerin önümüzdeki yıl-n
ekim ve dikimine gereği gibi hazırlanmak im
kân ve gücünü kaybettiğini dikkatlerinize bir
defa daha sunmakta büyük fayda görüyoruz.
Bunu böylecek arzdan sonra bu yıl Ege böl
gesinden 117 milyon kilo tütün tahmin edildi
ğini, işte bu rekolte fazlalığının tesbit işini ge
ciktirdiğini ve bu durumun ise piyasanın açılı
şını gerilettiğini Tekel idaresi sorumlularının
beyanları olarak işaret edelim ve bu suretle
piyasa açılışının daha ziyade tesbitlerin bitimi
ne bağlanmak istendiğini kaydedelim. Oysa,
geç başlıyan ve bir türlü süratlendirilmemeyon
tesbit muamelesinin bitmemesi asla piyasamın
açılışım geciktiren bir sebebolamaz. Çünkü
Ege'de genel olarak balyalama Sonbaharda ya
pıldığından, geçen bunca zaman süresince tes
bit işinin sonuçlandırılmaması bize rasyonel ve
mantıkî bir izah şekli vermemektedir.
Gerçekte piyasanın açılışını şimdiye kadar
geciktiren sebep başkadır. Muhterem arkadaş
lar; Hükümet ve tüccar tütün stoklarını henüz
elden çıkaramamıştır. Depolarda çok miktar
da işlenmiş ve işlenmemiş tütünler müşteri
beklemektedir. Maalesef 1964 tütün ihraca
tımızda büyük bir gerileme ve düşme olmuş iş
te bu gerileme ve düşme bugün iç piyasayı
zor bir duruma sokmuştur. Evet eldeki tütün
ler çıkmadığından, tütün ihracatçıları 1965
Ege tütün piyasasına gerekli ilgiyi gösterebi-
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lceck kuvveti pek kolay kendilerinde göreme
mişlerdir...
Muhterem milletvekilleri:
Türkiye'ye 85 milyon dolar döviz getiren
tütüncülüğümüz yalnız iç piyasalarda ieğil,
dış piyasalarda da bir krizle karşı karşıyadır.
Hükümet gerekli tedbirleri almakta bir süre
daha geciktiği takdirde, tütün ihracatımızın
daha da geriliyeceğinden büyük endişe duyul
maktadır. Çünkü tütün ihracatımızın azal
masının başında Tekel Bakanlığının
gerekli
propagandayı dışta yapamaması, bir uyuşuk
luk içerisinde bulunması zikrediliyor ve üretimizimin bir süre sonra memleket içerisinde ta
mamen kalmasından korkuluyor.
Başta Yunanistan olmak üzere Bulgaristan,
Yugoslavya ve bize rakip bulunan diğer ülke
ler dış tütün piyasalarından Türkiye'yi ekarte
etmeye çalışmakta ve bunda bir dereceye ka
dar da muvaffak olmaktadırlar. Yunanistan'ın
tütün ihracı devamlı artarken, bizimkinde git
tikçe azalma görülmesi cidden acıklıdır. Yu
nanistan Ortak Pazar ülkelerine çok uygun
şartlarla ihracat yaptığı gibi, gümrük indiri
minde de istifade etmektedir. Bu yıl tütün ih
racatımızda 100 milyon liralık bir azalma ma
alesef olmuştur. Mısır'a yaptığımız ihracatta
yarı yarıya bir düşme kaydedilmiştir. Alman
ya'ya, Japonya'ya ve Danimarka'ya ancak kü
çük partiler halinde sevkiyat vukubulmuştur.
Fakat Amerika Birleşik Devletleri tütünümüze
daima en büyük alıcıdır. «Tabacco Şirketi» nin
tesislerini Tekel İdaresine devretmek ve Türk
tütün piyasasından tamamen çekilmek istemesi
şeklinde ortaya çıkarılan haberlerin asılsızlı
ğının anlaşılması büyük bir memnuniyet ve fe
rahlık doğurmuştur.
Evet muhterem milletvekilleri; bugün elde
satılmamış stokların çokluğu Ege tütün piya
sasının açılmasını geciktirmiştir. Fakat piyasa
açılmadan önce bu yıl da gizli bir şekilde yapı
lan alımlar hiç de azımsanmıyacak bir miktarı
bulmakta, tahminen 50 milyon kiloyu aşmak
tadır. Ekicinin geçen yıl olduğu gibi tüccarla
bir bağlantıya girişmiş olması büyük üzüntü
ile karşılanmıştır. Çünkü tütün baş fiyatını
bilmeden, öğrenmeden maddi sıkıntı, mahrumi
yet ve imkânsızlıklar yüzünden yapılan bu bağ
lantılar daima ekicinin aleyhine sonuçlanmak
tadır. Piyasanın geç açılmasının diğer bir
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mahzuru da malını satamamak endişe ve kor- I tütün başfiyatmı ilân ile müdahale alımları
kuşu ile ekicide bir çözülme hareketinin başla
yapması ve bu suretle tütün fiyatlarının sağ
ması ve onu yine değer fiyattan çok aşağıya
lamlığını sağlaması vazifesidir. Tekel İdaresi
bâzı fırsatçı tüccara kaptırmasıdır.
nin her yıl destekleme alımında kullandığı %
5, 4, 3 ve 2 lerden teraküm eden J00 milyon
Muhterem milletvekilleri;
lira ise esasen ekicinin kendi parası ve hakkı
Tütünün döviz sağlıyan maddelerimizin ba
dır. Bununla beraber Sayın Tekel Bakanı
şında geldiği, Türkiye'ye dış ticaret gelirinin
avans olarak ekiciye bu yıl verilmiyen 92 mil
aşağı yukarı % 30 unu verdiği herkesçe bili
yonun da destekleme alımında kullanılacağını
nen bir keyfiyettir. İşte hükümetler bu ba
söylemesi, başka bir tarzda az - çok bir hakkın
kımdan tütün konusu ile yakından ilgilenmek
teslimi addolunmuştur.
zorunluluğundadııiar. Memleketimizdeki
tü
tün piyasalarında üç ayrı unsur olarak Tekel,
Muhterem milletvekilleri,
tüccar ve ekici vardır. Fakat maalesef bu üç
Bu yılki durum Ege satış piyasasında her
unsurdan ekici çok zaman mağdur bir durum
zamankinden daha çok olumlu ve ziyadesiyle
dadır. Çünkü ekicinin emeği diğer ikisinin
koruyucu bir Devlet desteğini zaruri kılmak
menfaatine feda edilmektedir. Her şeyden ön
tadır. Ege tütün ekicisi almterinin ve el eme
ce tütüncülüğümüzde dış satışlar ile iç satış
ğinin güzel bir şekilde değerlendirilmesini her
lar arasında büyük bir fark mevcut bulunmak
şeye rağmen Hükümetten bekliyor. Piyasa
tadır. Müşahitlerin ifadesine göre biz bugün
açılışının gecikmesi sonucu tefecilerle fırsat
dışta tütünümüzü ortalama 1 dolar 50 sent
düşkünlerinin tütün ekicisinde yaptıkları bü
üzerinden satıyor; fakat ekicinin elinden ise
yük tafhribat ve yıkımlar ancak bu suretle kıs
men telâfi edilebelir. Ege ekicileri Sayın Te
yine ortalama 7 - 8 Türk Lirasına alıyoruz. İş
kel Bakanından ve Hükümetten Ege tütün pi
te biz bunun içindir ki ekiciye bir prim veril
yasasını tanzim edici tütüncülerimizin emekle
mesini, muvazeneli bir müdahale ve fiyat po
rini kıymetlendiriei ve tatmin edici kararlar
litikası takibedilmesini istiyoruz. Ekicinin hak
bekliyor. Artık son yaprağına kadar
tütün
kı hiçbir zaman ziyadesiyle tüccarın ve' Teke
alımı
politikasını
yeterli
bulmuyor,
aynı
zaman
lin olmamalı, fiyatlar tesbit edilirken maliyet
da üretiminin karşılığını tam bir şekilde isti
ile birlikte tütün ekicisinin hayat şartları ve
yor.
dış piyasa seviyesi göz önüne hakkaniyetle
alınmalıdır. Bu yıl fiyatlar geçen yıldan
Saygılarımla. Teşekkür ederim.
% 20 fazlalık göstermeli, çilekeş ve vefakâr
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, 19(>5
tütün ekicisi lâyık olduğu şekilde himaye edil
Bütçesine ait Karma Bütçe Komisyonu raporu
meli ve desteklenmelidir. Hiçbir zaman tütün
basılıp sayın üyelere dağıtılmış
bulunmakta
satış ve alımlarında tesadüfi imkânların yeri
dır. Gelen kâğıtlara dercedilnıesi ancak Per
olmamalıdır.
şembe günü mümkün olacağından, geçen sene
olduğu gibi, gerek şahısları ve gerekse grup
Diğer taraftan işlenmiş ve işlenmemiş bir
ları adına beyanda bulunacak arkadaşların
çok tütün stokları henüz elden çıkmadığına gö
Perşembe günü saat 9.00 dan itibaren Kanun
re, bu yıl da tüccarın ve Tekelin tekrar depo
lar Müdürlüğüne isimlerini kaydettirmelerini
sıkıntısı olacağını, bu yüzden satışlardan son
ve söz sıralarını tesbit ettirmelerini rica ede
ra teslimat ve ödemelerin zamanında yapılamırini. Yarın saat 9 .00 dan itibaren Kanunlar
yacağım, maddi ıstırap ve sıkıntı içerisinde
Müdürlüğünde beş ilgili memur komisyonlara
olan ekicinin parasını eline yine çok geç ala
ayrılmak suretiyle söz sıralarını
kaydedecek
cağını şimdiden tahmin etmek güç değildir.
lerdir.
Zaten bu yıl gereken krediyi de temin edemiArkadaşlarımız, hangi bütçe üzerinde söz
yen mütevazi ekicinin sermayesi her yıl devre
almak isterlerse o memuru bularak ona söz sı
den borçla ve harçla aldığı işte bu tütünlerinin
rasını kaydettireceklerdir. Kendileri de söz sı
parasıdır.
rası
olarak kaçıncı olduklarını o anda bile
Muhterem milletvekilleri;
Tütün piyasalarının her açılışında Tekelin I ceklerdir.
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KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) — Her bütçe
için ayrı ayrımı 1 ?
BAŞKAN — Evet, her bütçe için ayrı ayrı
efendim.
4. — Vazife İle yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakanı Malik Yolaç'm dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Meh
met YücelerHn vekillik etmesine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1128)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına ~
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet
Bakanı Malik Yolaç'm dönüşüne kadar kendisi
ne, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüce
lerin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur.
5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Kemal
Satır'ın dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı Nüvit Yetkin'in
vekillik etmesine
dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1129)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'
ın dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakam
Nüvit Yetkin'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu
arz ederim.
Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur.
S, — Bafra kazasının Elifli köyü 147 nu
marada nüfusa kayıtlı Tevfik kızı,
Saniye'den
doğma 1 . 1 .1937 aslı ve (ay, günsüz 1933) tas
hih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile, Bafra
kazasının Kanlıgüney köyü 2 numarada nüfusa
kayıtlı Salihoğlu, Hamide'den doğma 8.9.
1927
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm cezadarına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez

keresinin tetkik edilmek üzere Dilekçe Karma
Komisyonuna
verilmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1130, 3/1100)
(S. Sayısı: 804)
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Osman Balsüzen'i teammüden ve müştere
ken öldürmekten sanık Şerif Balsüzen ile Kâmil
Söylemez'in, bu cezasının müebbet hapse tah
vilini ayrıca istemiş bulunan Kâmil Söylemez'
in vekili Avukat Faruk Er em'in 7 . 1 . 1965
tarih ve 13294 sayılı dilekçesi üzerine hüküm
dosyasının tetkikine lüzum görülmüş ve bu hu
susta Adalet Komisyonu Başkanlığından alman
29 . 1 . 1965 tarih ve 3/1100 esas numaralı ya
zıda hüküm dosyasının 20 . 1 . 1965 tarih ve
51 karar numaralı mazbataya ekli olarak Baş
kanlığınıza sunulduğu bildirilmiştir.
Komisyonumuzca tetkik atı muta akıp iade
edilmek üzere bahsi geçen hüküm dosyasının
gönderilmesine müsaadelerinizi saygı ile rica
ederim.
Dilekçe Karma Komisyonu Başkanvekili
Aydın
Reşat özarda
BAŞKAN — Mevzuubahis komisyon tez
keresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dilekçe Karına
Komisyonuna verilecektir.
7. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Başkanvekilinin,
Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının, biran evvel kanunlaşmasını
temin
maksadiyle gündemdeki diğer bütün islere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine
dair
önergesi. (1/732, 4/379)
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
777 sıra saydı Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında imzala
nan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin,
başlıca gayesi her iki memlekette sosyal si
gorta kanunlarına tabi olanların diğer taraf
ülkesine gittiklerinde oradaki
sigortalılarla
eşit muameleye tabi tutulmalarım istihdaf et-
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mesi sebebiyle müstaceliyet arz eylediğinden ta
sarının biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle gündemdeki diğer bütün işlere takdi
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve
teklif ederiz.
Devlet Bakam
C. H. P. Grup Başkan V.
Malatya
Maraş
Nüvit Yetkin
Kemali Bayazıt
Y. T. P. Grup
C. K. M. P. Grup
Başkan V.
Başkan V.
Hatay
Sivas
Sekip inal
Cevad Odyakmaz
Millet P. Meclis Grupu Sekreteri
Yozgat
ismet Kapısız

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul ladenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. Gündemdeki ddğer maddelere
ta-kdimen öncelik vo ivedilikle görüşülecektir.
9. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Başkanv ekilinin,
C. Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adafot Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki
78 sayılı Kanunun 2 nci maddeseine bir fıkra
eklenmesi hakkında kanun teklifinin
biran ev
vel kanunlaşmasını temin maksadiyle gündem
deki diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesine dair önergesi.
(2/771,
4/381)

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
İ
Yüksek Başkanlığa
Gündemde mevcut diğer maddelere takdi
814 sıra sayılı C. Senatosu Kastamonu Üyesi
men öncelik vo ivedilikle görüşülecektir.
j Ahmet Nusret Tunan'nın Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
8. — Devlet Bakam Nüvit Yetkin ve 4 Grup
lenlerin
cezalarının kısmen affı hakkındaki
Başkanv ekilinin, Türkiye
Cumhuriyet Merkez
78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra
Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin değişti
eklenmesi hakkında kanun teklifinin önemine
rilmesi hakkında kanun tasarısının biran evtiel
binaen
diğer bütün işliere takdimen öncelik ve
kanunlaşmasını
temin maksadiyle
gündemdeki
ivedilikle
görüşülmesini arz ve teklif ederiz.
diğer bütün işlere takdimen öneelik ve ivedilikle
görüşülmesine dair önergesi. (1/709, 4/380)
j
Devlet Bakanı
C. H. P. Grup Başkan V.
Malatya
Nüvit Yetkin

Maraş
Kemali Bayazıt

Y. T. P. Grup
Başkan V.

C. K. M. P. Grup
Başkan V.

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
810 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının, malî
işlerlo yakın ilgisi münasebetiyle Mart 1965
ten evvel çıkması zarureti karşısında gündemde
bulunan diğer bütün işlere takdimen öncelik
vo ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz.
Devlet Bakanı
Malatya
Nüvit Yetkin
Y. T. P. Grup
Başkan V.
Hatay
Sekip inal

C. H. P. Grup Başkan V.
Maraş
Kemali Bayazıt
C. K. M. P. Grup
Başkan V.
Sivas
Cevad Odyakmaz

Millet P. Meclis Grupu Sekreteri
Yozgat
ismet Kapısız

Platay
Sivas
Şekil inal
Cevad Odyakmaz
Millet P. Meclis Grupu Sekreteri
Yozgat
ismet Kapısız
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik
vo ivedilikle görüşülecektir.
10. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Ilüdaî Oral'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkımdaki kanun
tasarısının,
biran evvel kanunlaşmasını temin
maksadiyle
havale edilmiş olduğu sanayi ve
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Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru- I hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
lacak Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
Arz olunur.
önergesi. (İ/789, 4/382)
Üye
Üye
Kırklareli
Tekirdağ
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Hasan Tahsin Uzun
Fethi Mahramlı
Yüksek Başkanlığa
Üye
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Ku
Kars
ruluş ve görevl'ari hakkındaki kanun tasarısı
Hasan Erdoğan
nın, biran evvel kanunlaşmasını temin maksaHakimoğlıı Avni
160
ddyle havale edilmiş olduğu Sanayi ve Plân
21
Yargıcı Mustafa
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulacak
16
Yücel Ali Fahri
Geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve
9
Üstünel Mehmet Salih
teklif ed'erim.
8
Durudoğan Fahri
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
7
Alpbaı: Mesut
Bakanı
Akıncı Mehmet
4
Hüdai Oral
4
Güyer Yusuf İzzettin
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmiştir. Geçici bir komisyonda bahis ko
nusu kanun tasarısı görüşülecektir.
ı
11. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi.

özsancak Selâhattin
Peşgircioğlu Mehmet Fevzi
özmo Recaı
Yünel Hüseyin Fehmi
Boş

4
3
1
1
3

BAŞKAN — Tasnif heyetini seçiyorum.
Sayın Mehmet özbay... Yok. Sayın Adnan
BAŞKAN — Maalesef şimdiye kadar yapı- Şenyurt.... Yok. İki mühürlü beyaz kâğıtlar da
pılan bütün oylamalarda
gerekli çoğunluk ğıtılacaktır. Sayın Halim Araş... Burada. Lüt
sağlanamamış ve bugüne kadar bu şekilde kal fen tasnif heyetine. Sayın Fevzi Fırat... ^ok.
mıştır. Arkadaşlarımızın bu hususta büyük Sayın Tahsin Demiray... Yok. Sayın Veli Uyar..
Yok. Sayın İbrahim Cemalcılar.. Burada. Sayın
ilgi göstermesini ve mümkünse bugün bu
Raif
Aybar.. Yok. Sayın Hasan Erdoğan. Bura
işin bitirilmesini rica edeceğim. Zira Cuma
da.
günü bütçe müzakerelerine başlıyoruz. Bu
Oyları hangi seçim çevresinden toplamaya
arada seçim yapılmazsa onu takiben gelen
maddenin, münakale kanun tasarısının görüşü başlayacağımızı tesbit için kur'a çekeceğim. Te
kirdağ.
lüp kanunlaşması mümkün olmıyacak ve bu
(Tekirdağ Milletvekillerinden itibaren oylar
şekilde de Meclis mühim bir fonksiyonunu
toplandı)
görememiş bulunacaktır. Bu sebeple arkadaş
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu Üye
ların yakın ilgisini rica ederim.
liği için yapılan seçimde oy kullanmıyan arka
daş var mı? (Var, var sesleri) Lütfen biraz ace
Geçen birleşimde tutulmuş bulunan bu seçimo ait tutanağı okutuyorum.
' le ediniz... Lütfen acele ediniz... Oyunu kullan
mıyan arkadaşımız var mı efendim? Yüksek Hâ
Yüksek Başkanlığa
kimler Kurulu Üyeliği i'çin yapılan seçimde oyu
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği için yapı nu kullanamayan arkadaşımız var mı? Yok. Yük
lan beşinci tur seçime (248) zat katıJmış ve ne sek Hâkimler Kurulu Üyeliği için yapılan seçim
ticede aşağıda isimleri yazılı bulunan adaylar | nihayete ermiştir. Sepetleri kaldırınız.
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1964 yık Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporuna
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe
Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/756;
C. Senatosu : 1/444) (S. Sayısı : 811)
BAŞKAN — Geçen birleşimde yeter sayı te
min odilemiyen hu tasarıyı tekrar açık oylarınına arz ediyoruz. Lütfen oylarınızı kullanınız.
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal
Güvenlik hakkında Sözleşmenin
onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Çalışma ve Plân Komisyonları
raporları
(1/732) (S. Sayısı : 777) (1)
BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın.
Tümü üzerinde söz ist iyen? Yok. Maddelere ge
dilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarıda ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyoyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum.

Kabul edenler.. Kaibul etmiyenler.. 2 nci madde
aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 3 ncü
madde aynen kaibul edilmiştir.
Lehte, aleyhte oyunu izhar sadedinde söz isliyenler? Yok. Tümü açık oylamaya tabidir, kut ıı! ar gezdirilecektir.
3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası
Kanununun 34 ncü maddesinin
değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/709) (S. Sayısı : 810)

(D
BAŞKAN — Komisyon yerini alsın.
Sayın Çalışma Bakanı; tasarıyı Hükümet adı
na zatıâliniz mi savunacaksınız?
ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT
(Ankara) — Hayır. Maliye Bakanı ilgilidir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Ikanun

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Maliye
Bakanı. (Geliyor, sesleri) Sayın Maliye Balkanı
gelmeden tasarının müzakeresine
başlıyamamı.
Hükümet adına bu tasarıyı takahlbül eden bir
zat gelsin.
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVtT
(Ankara) — Ben ıgeleyim.

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 30 Nisan 1964 tarihinde Bonn'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşme» nin onaylanması uygun
bulunmuştur.
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz istiyen? Yok. 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 1 nci madde
aynen kaibul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyen Yok. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.

BAŞKAN — Buyurun.
Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Buyu
run Sayın Ali Dteman.
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım; tasan Hazinenin kısa vadeli nakit ih
tiyaçlarının karşılanmasında bir genişlik ve ko
laylık talebetmektedir.
Halbuki daha büyük bir genişlik ve kolaylık
mevzuatımızda daha önce vardı. Birçok tecrübe
ve tasfiye muamelelerinden sonra bugüne gelin
miştir.
Gerekçede de (belirtildiği veçhile, Merkez Ban
kasının Hazineye avans açmasına imkân sağlıyan
ilk hüküm 1938 yılında getiri'lmiştir. O zaman
bu avansın miktarı bankanın sermaye ve yedek

(1) 777 S. Sayılı basmayası
nundadw.

(1) 810 S. Sayılı ba&mayazı tutanağın sonundadır.

tutanağın so-
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akçeleri toplamı ile orantılı olarak tâyin

edil- I yolları göğüslemek cesaret ve itiyadında değil
I dir. Bu tasarıyı getirmekle bu kabiliyette olmadı
17 yıl sonra i955 .senesinde bu hüküm değiş- I ğını da göstermiştir. Ayrı bir delile ihtiyaç yok
t irilmiş ve gider bütçesinin % 1'5 i olarak kabul I tur. Şu halde bu kolay yol aynı kötü neticelere
edilmiştir.
I isal edilecektir. Bunda şüphe etmemek gerekir.
Ne gariptir ki, o zamanın muhalefeti bugünün I
Birkaç sene sonra yüzde yarım faizli bir ikin
iktidarı Halk Partisi bu değişiklikten endişeler
ci yüz senelik borçlanma kanunu çıkarmak mec
duymuş ve Meclis Grupu Sözcüsü marifetiyle ta
buriyetiyle karşılaşmayalım.
sarının aleyfliin.de bulunmuştu.
2. Konunun ikinci mühim tarafı tasarının
Sözcü, bu avansların ciheti tahsisleri ve kul- I
geliş tarihidir.
I anına şekilleri ne olursa olsun, ibaresiyle en ge
Hükümetler seçim yıllarında ekseriya Hazine
niş mânada karşısında bulunmuş ve avansların
nin kapısını açmak temayülünde olurlar. B'ol bol
ortada kalmasından da. endişelenmiştir.
vaitler ve bütçenin umumi karakteri kesinlikle
Ne var ki, o gün iş mevsimi ile tahsilatın aynı
Hükümetin bu karakterde olacağını yani Hazi
ana rastlamaması güçlüğünden kısa iş mevsimi
nede, olanı da olmıyanı da bu seçimde vatandaşa
ni nakit güçlükleri sefbebiyle heder etmenin kal
hoş görünmek yolunda vereceğini göstermektedir.
kınmayı güçleştireceğinden, bu kabil
alman
Karşılığını bulmak kaydiyle bir Hükümetin se
avansların bil âhara çıkarılan kanunlarla bütçeye
cim yılma da münhasır olsa
cömertliğine pek
gelir kaydedilme devrinin gerilerde kaldığın
itiraz olunamaz. Ancak bu sene sonuç şu ola
dan, bu itibarla avansın hemen kapatılacağın
caktır :
dan bahsedilmiştir.
Hükümet son kuruşuna kadar, ki bir milya
Bu sözlere1 rağmen 1961. yılı geldiğinde avan
rın üzerindedir, bu parayı hususiyle seçim mas
sın daima artmış ve tamamen donmuş olduğu
raflarım göz önünde tutarak, karşılığının bülugörülmüştür. Ancak 154 sayılı Kanunla avans
namıyacağını kesinlikle bilerek hareıyacaktır. Se
100 sene vâde ile konsolide edilmek suretiyle bu
çim sonunda ya yine aynı Hükümet veya başka
çıkmazdan kurtıılunalbilinmiştir. Nihayet 360 sa
bir Hükümet iktidarı devraldığı zaman kapatıl
yılı Kanun gerekçesinde, % 15 nöbetinin dünya
masına imkân olmıyacak tüketilmiş bir avans
Merkez Bankacılığıridaki mûtat bir ölçüye ircaı
'borcu ile karşılaşacaktır. Haliyle avans kapatıl
gerektiği beyan edilerek bu nislbet % 5 olarak ka
madan 19'66 bütçesine girecek ve daha işin ba
bul edilmiş ve aynı yıl kapatılma şartı konmuş
şında bir taraftan avansı ismen avans ve fakat
tur. Değişmesi istenen hüküm işte budur.
tatbikatta bir bütçe geliri olarak gören bir usu
lün ya yeni alışanı veya tekrar! ayıcı sı olarak işe
260 sayılı Kanun görüşülürken zamanın Ma
başlıyacak ki, sonucu bir daha kolay usullerden
liye Bakanı, «Hükümetiniz bu tasarıyı bütçenin
ayrılma yeteneğini kaybetmek
olacaktır Diğer
tam istikrarını temin amaciyle getirmiş bulunu
taraftan ağır bir yük alcında gayreti ile müte
yor, Hükümetin müsaadesi olmasına rağmen bu
nasip netice alıncı olma hüviyetinin yokluğunun
yüzde beşten istifade edilmemektedir» demiştir.
acısı ile zevkle çalışmak imkânını kısmen kaybe
Bu geçmişi hikâyeden maksadım ikidir.
decektir.
1. Aslında gelirlerle giderlerin zaman bakı
mından intibaksızlığı vardır. Bu intibaksızlıktan
Kaldı ki, iş mevsiminin bitmesinden 3-5 ay
zarar görmemek için Hazinenin kısa vadeli nakdi
sonra bütçe yılımız kapanmaktadır. Keza artık
kaynaklar bulması lâzımdır. Ancak tecrübe ile
tahsilat da bitmiş durumdadır. Avansın yılı için
sabittir ki, tedbiri alınmadan hükümetlere tanı
de kapatılmak şartından kurtulmaya çırpınma
nan bu kolaylıkları hiçbir devirde hiçbir Hükü- j ya da samimî olunduğu takdirde pek lüzum
met gerekçesinde uygun tarzda
kullanmamış,
olmasa gerektir..
muhtelif şekillerde bunu bir bütçe geliri imiş gibi
Netice olarak mevcut kanun Temsilciler Mec
kullanmışlardır.
I lisince, geçmiş sadece 5-10 yılın değil 30-40 yı

misti.

lın aynı neticeleri doğurmuş tatbikatının menfi
Bugünkü iktidar da aynı tecrübeden geçmiş
bir iktidar olduğuna göre evvelce yaptığını şim- I sonuçları dikkate alınarak ve mazi mümkün mer
di de yapacaktır. Kolay usuller mevcut iken zor | tebe tasfiye edilerek çıkarılmıştır. Tatbikatında
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güçlük vardır, fakat bu güçlüğü yenecek hiç de
ğilse dayanabilecek kudrete
saihibolmadıkça o
güçlükten kurtulmak iyilik
getirmemektedir.
Gösterilen gerekçe ne olursa olsun sonuç budur,
bu olacaktır. Temsilciler Meclisinin malî sahada
almış olduğu bu tedbiri kaldırmıyalım; bilhassa
bunu kaldırma tesobbihü şimdi müdafaa edilen
fikirlerin aleyhinde bulunmuş ve bugünkü siste
min gelmesine hizmet etmiş bir partiden gelme
melidir,
Her halükârda bu sistemde değişiklik yap
mak zarurî ise bunu secimden «onra yapmalıdır.
Derişiklik bir partinin secim kazanma şanımı
artırmak. Hazineden kobayca harcınacak para
bulmak gibi Istenmiycn sonuçlara bizi götürme
sin. Secim yapılsın, yeni Hükümet lüzumlu ise
böyle bir tasarıyı getirsin.
Bu itibarla tasarının aleyhinde oy kullanıl
masını .teklif edeceğim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
runu/.
Acık oylamada o v l ^ n ı k-ullanmıyan arkadaş
lar oylarını lütfen kullansınlar.
SABAHATTİN

SAVAHT

rprü

musane) —
Muhterem arkadaşlar, Tö^k ekonomisi için bu ge
tirilen tasarı ile mühim bir karer vermek duru
mundasınız. Halk dilmd- v> matbuatta ekseri,
karşılıksız nara, di-*™ bahsedilen m^v^n ipte MAT*kez Bankasından alman bu avanslardan tekevvün
eder.
Arkadaşlarım, H ^ i u ^ mnbfolif ",^ r ti r ı ,ı n ]]^_
tiyaçlarını, yıllık iktivadınnı Merkez Bankasın
dan temin etmektedir. Bunlar yüzde beş faizli,
kısa vadeli olan bonalar ve bir de müesseselerin
reeskont suretiyle aldıkları Hazine bonoları yo bir
üçüncüsü do. asıl mühim olım, iste karşılıksız
denilen avanslardır, Merkez Bankası avanslarıdır.
Muhterem arkîid.iRİnrım, bu mevzua g'rmrdon ev
vel dikkatinizi Merkez Bankasının 1930 yılında
yapılmış olan 1517 sayılı Kanuna çekmek iste
rim. Merkez Bankasının, o günün şartları içinde
yapılmış olan kanunu bugünün ihtiyaçlarına ka
tiyen tekabül etmemektedir ve tekabül etmediği
için Merkez Bankasının Kanunundaki hükümler,
bir bakıma, zorlanarak tatbik edilmektedir. Mer
kez Bankasının vazifelerini sayan, gösteren bu
kanun bir tarafta bırakılmakta, tatbikat ise bu
kanunun ötesinde, sözde kanuna uydurularak ya-
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pılmaktadır. Evvelemirde, Hükümetin Merkez
Bankası Kanununu ele alıp, bugünün ekonomik
şartlarına ve yurdumuzun bugünkü sırtlarına
uygun bir kanun haline getirmesine ihtiyaç var
dır.
Muhterem arkadaşlar; Hazine bonolarından
bahsettim. 9 aylık olan Hazine bonolarının bu
gün baliği 348 milvona varmıştır. 1962 bütçe
sinden 1063 bütçesine intikal eden bu 348 milyon
luk borç, Hazine borcu haddizatında denkliği
iddia, edilen bütçenin açığıdır. Bu 348 rm'lvon,
bilâhara getirilecek bir konsol'da,svon kanonu ile
ödemeye kavuşturulacaktır. Bu demektir H. za
ten o-^rokoodo de böyle bir kanunun sevk edilmek
te olduğu îfıdo ediliyor, bu demektir ki. bütçe
o kalemde 348 milvon açık vermiştir. Bu suret
le o 348 müvon açık kapatılacaktır, biblhara, se
neler sonra kapatılacaktır. 1962 yılından 1963 e
intikal eden bu açık el'an devam etmektedir. Vazivet bövle olunca şimdi bir kapı daha acılıyor.
Bu kam da, Merkez Bankası avansıdır.
Muhterem arkadaşlar; haddi zatındı bunu bir
k ^ m d e kaldırıp atmak ve buna il>tiv"nobrıadi"mı sövlomck kol avca mümkün debidir. Husu
si vl e ™~ri kal mı s memleketlerin özel bir ekono
mik strüktürü vardır. Bu ekonomilerde bilhassa
deflâsvon son derece zararlıdır. Bunu bertaraf
etmek için bu tarz, parayla ekonomiyi vağlıvarak
harekete getirme tedbirlerine bas vurulur. Fakat
bu tarzda acık, avnı sene içinde kapatılmama
kavdım berfarof öden bir tasarı ile hc-yln bı#r vo
lim açılmış olmasının neticesinde hâsıl okacak
mahzurları da Yüksek' Heyetinizin düşünmesi
lâzımdır. O derece ehemmiyetle mevzun tetkik
etmelidir ki, bir enflâsyon kapısı bu yolla açıla
bilir. Nasıl açılır?.. Muhterem arkadaşlarım, Ha
zine yıl içerisindeki gelirlerine tekabül edecek
ölçüde bir avansa baş vurduğu takdirde mesele
vok. Bumm devresini de uzatabilirsiniz. Husu
siyle bugün Türkiye'de, Devletin vaktinde ödeme
yapamamasından dolayı iş sahipleri ve Devletten
alacaklı olanlar şikâyetçi durumdadırlar. Bunla
rın da durumu nazarı itibara alındığı takdirde,
durmayacak, devam edecek bir Hazine muamelolesinin Merkez Bankası avansları ile desteklenme
si bir dereceye kadar tasvibedilebilir. Ancak bu
nun haddi Millî Birlik Hükümeti zamanında gi
derlerin % 5 i tesbit edilmiş ve daha ötesine mü
saade edilmemişti. Ve diğer bir husus da yine
senesi içinde kapatılması kaydı konmuştur.
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Şimdi bıı tafcarı % 5 i % 10 a çıkarıyor. Gi
derlerde % 5 avans alma miktarını % 10 a çı
karıyor, senesi içinde ödeme kaydını kaldırıyor.
Bu suretle hâsıl olacak imkândan Hükümetin ne
derece titizlikle istifade edeceğini bendeniz ra
hatlıkla düşünemiyorum. Seçimler sathı mailin
de Hükümetin bu kaynaktan alabildiğine istifa
de etmesi de mümkündür. Bu bakımdan bu ta
sarının getirilmiş olma zamanı da iyi seçilmemiş
tir. Hükümetin mevcut imkânlar ölçüsünde ne
derece dikkatli, ne derece mütaakıp senede der
hal mahsubedebileceği düşüncesine bağlı olarak bu
kaynaktan istifade edeceğine bendeniz tereddüt
le bakmaktayım.
Muhterem arkadaşlarım, tasarının bir husu
su da Merkez Bankası ile Hükümet arasında
vuku bulacak anlaşma ile bu limitin altındaki
miktar tayin olunacaktır. Bu iyi bir husustur.
Ama, sözlerimin başında: ifade ettiğim gibi,
Merkez Bankasını, dünyada beynelmilel usule
göre çalışan ve gerçekten Türk ekonomisinde,
Türk para ve kredi politikasında otorite olan bir
müessese haline getirmek durumundayız. Arka
daşlarım, Türk ekonomisini idare edenler bugün
Dünyada cereyan eden ekonomik hâdiselere sırt
larını çeviremezler. Bugün, ileri sürülmüş olan
para ölçüsünün altına bağlanması keyfiyetini,
Türkiye de tetkik etmek durumundadır. Husu
si ile 1930 da kabul edilen Merkez Bankası Ka
nunu Türk Parasının altına bağlanması esasını
kanunlaştırmış bulunmaktadır. Halbuki bugün
o esastan tamamiyle ayrılınmış bulunmaktadır.
Bu hususu Hükümetin dikkatına arz ederim.
Yüksel: Heyetinizin bu ciheti ayrıca teem
mül ederek, tasarının, şu anda getirilmiş olma
sını da göz önünde bulundurarak ve ileride ki
tatbikatın büyük mikyasta bir enfülâsyona ka
pı açacağı endişesini de mülâhaza ederek, müs
pet oy vermemesini hassaten rica ederim.
Saygılarımı sunarım.
«BAŞKAN — Sayın Veli Uyar buyurunuz.
VELİ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem
arkadaşlarım, Merkez Bankası Kanununun tadi
li için 7 nci ayda sevkedilmiş ölari kanun tasa
rısının müzakeresi münasebetiyle benden evvel
iki arkadaşım konuştular. Hazine avanslarının
yüzde beşten ona çıkarılmasını ve sene sonu
dolayısiyle bu avansların kapatılamaıriasindan
mütevellit mahzurları belirtmeye çalıştılar. Ben
yıllardır bunların tatbikatiyle meşgul olari bir
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arkadaşınız olarak bu kanunun bu<gün büyük
bir ihtiyaca cevap vermek için sevkedilmiş oldu
ğunu arz etmek isterim.
Muhterem artoadaşlar, takdir buyurursunuz
ki, Devlet hizmeti ve Hazine muameleleri devam
lılık arz eder. Sene geldi, bütçe bitti, yeni bütçe
başlarken elbette Hazinenin böyle bir imkâna
sahip olmaması Devlet idaresinde ve maliyede
çok geniş çelişmelere amuzane tabiriyle çok ge
niş dedikodulara, ve Devlet Maliyesinin, Dev
let Hazinesinin itibarı bakımından çok kötü hâ
diselere sebebiyet verir bir durum yaratır.
Muhterem arkadaşlarım, 28 Şubat veya 29
Şubatta Hazine avanslarının kapatılması ve
1 Martta tekrar Hazine avanslarının açılması
muamelesi sırf bir şekilden ibarettir. 28 Şubat
ta Hazine, kullanmış olduğu kısa vadeli avans
ları kapatabilmek için, Ha?;in>3de çalışan arkadaş
ların ve Maliye Bakanlığının ne kadar büyük
gayret sarf 'ettiği, her bankanın tek tek, hattâ
tâbirimi hoş görün, kapısının ipini çekmek zo
runda kaldığı bir hakikattir. Bir Maliye Ba
kanlığı ki, yeni bütçeyi tatbik edecek, maaş
ları ödeyecek vo bilhassa yatırımcı dairele
rin seno başında, Mart ayında milyonlarca,
milyarlarca lira talebetmfcleri karşısında Ha
zinenin arc içinde kalmasının hiçbir vicdan
sahibi arkadaşım tarafından tasvibedileceğ'lni
tahmin etmem.
Muhterem arkadaşlar; evet bugün yatırım
programlarının bir an evvel realize edilmesi için
Hazineye Merkez Bankasına ödeme imkânı veril
mesi mutlak zaruri ve şarttır.
Şimdi, bu miktar 28 Şubatta kapatılırsa, de
min arz ettiğim gibi, 300 milyon lirayı Hazine
avansı olarak Maliye Bakanlığı kullanmış. Şubat
ayı gelmiş, vergilerin tahsili bitmiş, belki ufak
tefek bâzı vergiler kalmışsa da bunları kapatacak
tahsilat yapılmadığı için, Ziraat Bankasından
Ödünç şu kadar, falan bankadan ödünç şu kadar,
filân yerden bu kadar para toplamak suretiyle,
28 Şubatta bunların kapatılması hakikaten üzü
cü hâdiselere sebebiyet vermektedir. Bu bakım
dan Maliye Bakanlığından temenni ederim ki,
serie sonunda imkân nisbetinde bunları kapatmasa dahi kapatabilir, şeklinde harekette bulunma
sı, âzami imkânlarını kullanıp bu işin emisyona,
eriflâsyonâ yol açar, şekilde kullanmamasını te
melini ederim. Yoksa Maliye Bakanlığının elini
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kolunu bağlar şekilde 260 sayılı Kanunla yüzde «
beş olarak tesbit etmek ve «sene sonunda da kapa- i
tır» hükmünü koymak, hiçbir zaman Maliyemizin ;
diğer daireler nezdinde yapacağı tesiri tamamen l\
menfi yöne çevirecek demektir. Maliyeci arka- ']
daşlarımın tuhaf bir talihi vardır: Bunlar müş- i
kilâtçıdırlar... Bunun sebebi şudur: Maliye, «-e- :
reken verdileri tam mânası yi e zamanında tahsil •
edemez ve bu yüzden dairelerin istediği miktar- A
lardaki meblâğları temin edemezse elbette Maliye ;.]
Bakanlığı ve maliyeci arkadaşlarımız müşküİâtçı J
olurlar. Ama biz maliyeci arkadaşlarımızın müş- .:
küllerini yenecek kanuni mevzuatla bu arkadaş- j
lan teçhiz edersek elbette ki, bu arkadaşlar hiç- 1
bir zaman müşkülât çekmez ve memleketin ekono- j
mik faaliyetlerinin daha düzenli, bir hale gelme- |
si, yatırım faaliyeti( rinin daha iyi yürütülmesin- I
de elbette gayret gösterirler. Ama birçok arka- j
daşlarımı gördüm ki, efendim vaziyet şöyle, ol- I
muştur, şu verginin- taksitiendirilmesi, vaziyet I
şu merkezdedir. Bu verginin tehir edilmesi, di- 1
ye Maliye Bakanlığının kapısını aşındırırız. O 1
halde biz milletvekili ye belki de t senatör arka- 1
daşlar olarak, milletin vergisinin taksitlendiril- 1
mesi veyahut tehir edilmesi için Maliye Bakanlı- I
ğmı tazyik ederken, Maliyenin de elbette ki, bir |
gelir temini lâzımdır ki, buna bir imkân sağlı- I
yabilsin. öbür taraftan da Maliyeye avans şek- I
ünde Merkez Bankasından istifade kapısını ka- I
pattığımız takdirde biz yaptığımız icraatı bile I
l)ile baltalamış oluruz.
I
Muhterem arkadaşlar, maliyenin bütçe kanuna göre bankalara 500 milyon liraya kadar
müracaat etmek yetkisi vardır. Bu müracaati
maliye bankalara yapmaz, bankalar Maliye Ba
kanlığına yaparlar. Eğer ekonomik faaliyetler
durgun ise, bankalar mevduatlarını kullanmıyorlarsa bunları bankalar Hazineye yüzde 4 faizle
yatırırlar. Ekonomik faaliyet canlandığı zaman,
6 aydır umumiyetle vâdeleri bu bonoların, bu
bonoların iadesini beklemeden derhal maliyeden
geri çekerler. Maliye Bakanlığının elinde, kasalai'inda istif edilmiş paralar var mı ki, çekilen
bonoları derhal karşılıyabilsin. O halde bu bonoları karşılayabilmek için elbette ki, Merkez Ban
kası kaynaklarına müracaat etmek zorunda kala
caktır. Maliye Bakanlığına böyle bir seyyal iyot
tanımamız lâzım, memleket ekonomisi bakımın
dan en başta gelen vazifelerimizdendir. Bu ka
nunun çok zarurete binaen hazırlanmış okluğunu,
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-büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini ben arz- edi
yorum. Müspet rey kullanmanızı hassaten rica
eder ve Maliye Bakanının bu kanunu inşaallah
aksaklık vermeden iyi tatbik edeceğine can ve
gönülden inanır, hepinizi sagiyl e selâmlarım.
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı, buyuru
nuz.
Sayın Asım Eren, söz mü istiyorsunuz?
ASTM ER UN (Niğde) — Evet,
MALÎYE BAKANI FERÎ1) MELEN (Cum
huriyet Senatosu Van Üyesi) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; iki maddelik bir tasarı
üzerinde arkadaşlarım haklı olarak, ("»nemine bi
naen durdular ve bâzı endişeler de izhar ettiler.
îzin'verirseniz bu endişeleri ortadan kaldırmak
üzere' mârıızatta bul unacağım.
Muhterem arkadaşlarım, Hazine bildiğiniz gi
bi, bütçelerin kasasıdır. Sadece bütçe ici muame
le yapmaz, Hazinenin bütçe dışı da muameleleri
vardır. Fakat bütçelerin kasad arlı ğmı Hazine
yapar. Bütçenin bütün varidatı Hazineye gelir
ve bütçe tediyelerini Hazine ifa eder.
Sayın Dizman arkadaşımızın da isabetle be
lirttiği gibi, bütçelerde gelirlerle giderler arasın
da tam bir intibak mevcut olamaz. Bütçe geliri
senenin 12 ayında bâzı aylara tekasüf etmiştir,
taksit ayları vardır, vergilerin. Halbuki bütçele
rin giderleri o aylarda, büyük kısımları bir baş
ka aya raslıyabilmektedir. Bu sebeple tediye
lerin muntazam olabilmesi için Hazinenin elinde
ve diğer bütün teşekküllerde, hattâ özel sektör
de de olduğu gibi, bir ihtiyat akçası bulundurma 1
lan lâzımdır, ki bu tediyeleri muntazaman ya
pabilsin aksi takdirde tediyeleri gelir tahsisatına
bağlamak gibi bir vaziyetle karşı karşıya kalır.
Hazinenin nakit imkânları nedir? Nakit imkân
ları varsa geçmiş bütçelerin fazlasını nakit imkâ
nı olarak kullanır. îşte Merkez Bankasından ka
nunen almaya yetkili olduğu husus, emanet pa
ralar, bütçe emanetleri gibi imkânlardır. Buna
mukabil Hazinenin bütçe dışı tediyeleri de var
dır. Faraza muhtelif kanunlar Hazineye bâzı
avanslar vermeye mecbur etmişlerdir. Bu şekil
de avanslar bugün 700 000 000Jİrayı aşmakta
dır, muhtelif kanunlarla Hazinenin bütçe dışı
olarak vermiş olduğu avanslar... Bu avanslar Ha
zine imkânlarını zayıflatır.

Muhterem arkadaşlar; Hazine imkânımız bu.giiıı maalesef nakıstadır. Yani daima nakit açı
l ğımız mevcuttur. Mevcut emanetleri, alacakları-
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mızı, borçlarımızı hesabedcrseniz Hazine aktifte
değildir. Daima bir nakit açığı mevcuttur. Bu,
bugünün işi değildir, yıllardan beri böyledir.
Belki Hazine, muhtelif avansları, susu, busu ve
sairesi nakde tahvil edilirse alacaklıdır ama fiilî
vaziyette daima bir nakit açığı ile karşı karşıya
dır. Bu sebeple Merkez Bankasından avans kul
lanır veyahut dokuz ay vadeli bonoları kullanır.
Bu bizde olduğu gibi, başka memleketlerde de
böyledir. Hattâ bâzı başka memleketlerde Hazi
ne tıpkı bankalar gibi bono muamelesi yapar,
banka muamelesi yapar, mevduat kabul eder.
Hazine tediyelerini bu suretle kolaylıkla yapar.
Muhterem arkadaşlarım, biz sadece Merkez
Bankası avansı ile dokuz ay vadeli bonolarla mu
amele yapmaktayız. Merkez Bankası avansı, vak
tiyle muhtelif sefahat geçirmiştir, bir zaman 1938
yılında yüzde 50 imiş, bütçelerin yüzde 50 si nisbetinde imiş, 1955 te büyük ihtiyaç duyularak
yüzde 15 e çıkarılmış. Fakat 1960 yılında Tem
silciler Meclisi tarafından, Millî Birlik Hüküme
ti tarafından yüzde 5 e indirilmiştir.
Yüzde 5 e indirildiği tarihten itibaren ki,
Hazine tediyelerini zamanında yapamamıştır ar
kadaşlarım. Yani yüzde 5 iti ihtiyaca kifayet et
mediği, hakiki ihtiyacı karşılı yamadığı şundan
ıbellidir ki, o kanunun kabul edildiği tarihten bu
yana Hazine ödemelerini zamanında yapamamış
tır. Birçok ödemeler teeibhürte yapılmak zarureti
ile karşı karşıya kalınmıştır.
Bilhassa bütçeler
biı'yüdükten sonra bu ihtiyaç kendisini büsbütün
'hissettirmiştir. Büyük yatırımlar yapmaktayız,
ihaleler oluyor 'büyük avansler veriliyor veyahut
yaz aylarında, yatırıım'larm
'hızlandığı aylarda
nüitaaJhthitler işe koyuldukları için stiasyonların
ödenmesinde sıkıntı çekilmiştir, (ieçen sene bu sı
kıntı çekildi, bu sene de çekildi. Bu stiasyonların
bir kısmını - itiraf edeyim. - zamanında ödiyemedik. Çünkü gelir tahsilatını
beklemeye mecbur
olduk. Bâzı mütaaihihi'tlcre bir ay, bâzılarına 15
gün, hattâ, 'bâzılarına iki ay bekle demeye 'mecbur
kaldık. Bu seJbeple Plânlama Dairemiz bize tav
siyede bulundu. Yatırımlar Ibıı yüzden »bu tediye
lerin zamanında yapılamaması yüzünden aksa
maktadır, dedi ve Merkez Bankasiyle Hazine arasuMaki münasebetlerde bir değişiklik yapmak lâ
zımdır ve aıvans hadlerini çoğaltmamak lâzımdır
dedi. Bu kanun tasarısını hu seJbeple huzurunu
za getirdik, billhassa bizim, Plânlama Dairemizin
•ye ınütehassiJSİarın tavsiyeleri
üzerine... Bunun

seçimle bir ilgisi yoktur. Bu tasarıyı 17 Tem
muzda getirmiş 'bulunuyoruz.
Geliş tarihi
17 Temmuzdur. 'Binaenaleyh, bugün gelmiş de
ğildir. Uzun zamandan beri Komisyonda bekle
miştir. Mesele budur. Buraya gelişi belki yemdir.
Ama Meclise gelmesi Ibirkaç ay evvelki zamana
rastlar, 17 Temmuzdur.
Muhterem arkadaşlarım, 'bu ne gibi bir netice
doğurabilir? Hiç şüphesiz
Merkez Bankasının
emisyon yapması ihtimallerini bir miktar çoğal
tır. Doğrudur. Ama muhterem arkadaşlarım bu,
âzami bir yetkidir, bu olsa da olmasa da, esasen
Merkez Bankasiyle ve Para
Fonuyla mutabık
kalarak tesbit ediyoruz miktarları. Hele bilhassa
Para Fonu ile âzami miktarı, faraza bu sene 670
milyon iken, Para Fonu bize 500 milyondan faz
la kullanmayın demiştir ve kullan m amışızdır. Bi
naenaleyh miktarını biz ekonlömik duruma, göre
Para Fonu ile ve bilhassa Para Fonu ile Merkez
Bankası ile mutabık kalarak teslbit ediyoruz. Bi
naenaleyh âzami miktarının
yüksek olmasının
emisyonun artmasına veyahut ibir enflâsyonist
tesir yapmasına sebobolmaz.
Çünkü enflâsyon
Merkez Bankası emisyonu sadece emisyona muka
bil emisyonu artırıcı sebepler olduğu >gi!bi emis
yonu eksilten .sebepler vardır. Emisyon miktarı
'bunun mühassalasıdır. 'Binaenaleyh bu muhaSsalanm istenilen miktar üzerinde tutmak için ge
rek Hükümetin gerek Merkez Bankasının elinde
tedlbirler vardır. Bu tedbirleri alır ve emisyon
miktarının muayyen hadleri aşmasına mâni ola
bilir. Bu sebepler dolayısiyle enflâsyona sebebolması mevzuubaihis değildir.
Açığın sene sonunda kapatılması meselesine
gelince; muhterem arkadaşlar esas müşkülât bu
radadır.
Şimdi 1 Mart, büyük tediyelerin yapıldığı
gündür. Hazinenin filvaki elinde, daima kasala
rında 400 - 500 milyon lira para bulunur ama bu
para yaylgındır. 739 kasamız mevcuttur. Bunu
bir anda muayyen bir yerde toplayıp kullanmaya
ihtiyaç yoktur. Bu daima durur, müteferrik ih
tiyaçları karşılar. Ama 1 Martta merkez büyük
ihzarat yapar. 500 milyon ile bir milyar arasın
dadır. 26 Şubatta bu ihzarat yapmaya mecbur
dur. Çünkü 2'6 Şulbatta başlamazsa 1 Marata ay- .
lık ödiyemez, ücret öd iyem ez. Bu sebeple asıl ih
tiyaçlar bu zamandadır.
Bu sebeple Şubatta kapatmak mecburiyetin
dedir demek bu fondan istifade etmemesini te-
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menni etmekten bagka bir şeye yaramaz. Biz bir
kaç seneden beri hilei şer'iye ile kapatıyoruz ar
kadaşlar, yani fiilen kapatamıyoruz. Bankalar
dan muvakkaten para alıp Merkez
Bankasına
veriyoruz. Bir Marttan sonra alıp iade ediyoruz,
iki günlük bir muamele yapıyoruz ve böylece dü
zeltiyoruz. Bu aslında kapatmak değil, arz etti
ğim gibi, zaten kapatırsa, bu avansı tamamen
sıfıra irca ederse, mevcut parası da 400 - 500 700 kasaya dağıtılmış olduğuna göre 1 Marrta
büyük tediye ihtiyacını karşılıyamaz. Ve hattâ
aylıik veremez duruma gelebilir, Hazine. Binaen
aleyh bu kanunu, Hazine tediyelerinin zamanın
da yakılmasını, yatırımların zamanında yürüme
sini ve bilhassa istihkakların zamanında öden^
meşini sağlamak: üzere getirmiş
bulunuyoruz.
Başkaca mahzuru yoktur. Kabulünüze mazhar
olursa hem Devletin itibarı kurtulmuş olur ve
hem de arz ettiğim gibi, tediyeler bir intizam
dâhiline girer.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Asım Eren, buyurunuz.
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen kullansınlar.
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, meseleyi 2 açıdan kıymetlendirmek
gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan birisi ben
den evvel konuşan Sayın Bakanın temas ettiği
malî düşünceler ve nedenleridir, ikincisi de,
Yüksek Meclisinizin kabul buyurduğu ve uygu
lamakta olduğumuz, kalkınma plânının bir ge
reği olarak o açıdan bunun mütalâası gerekti
ğidir. Kalkınma plânını bir vecibe olarak, gö
rev olarak, vazife olarak Hükümetimize tevdi
eden Yüce Meclis onun tedbirlerini de tekem
mül ettirmek, gerektikçe ikmal etmek zorunlu-,
ğurıdadır kanısındayım.
Şimdi birinci konuya temas etmek istiyorum.
Evvelemride bu hususta Sayın Savacı arkadaşı
mızı karşılamak isterim. Dediler ki, hakikatte
madalyonun gerçek yüzü olarak, Devlet bütçe
sinin, yıllık bütçe açığının kapatılması amcamı
istihdaf etmektedir, ama ismi başka şekilde ko
narak getirilmiş bulunmaktadır, buyurdular.
Hakikatte işin bu tarafı, yani Sayın Maliye Ve
kilinin izah buyurduğu nedenleri tekrar özetle
necek olursa, Sayın Savacı arkadaşımız Hazine
muameleleriyle banka muamelelerini bribirine
barıştırdı ve bütçe mülâhazalarının, bütçe ciap-
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larının Hazine, ki, banka muamelesine eşit bir
muamele yürütür, hattâ Sayın Bakanın da te
mas buyurdukları gibi briçok memleketlerde
banka hesabı gibi krediler açar, verir - alır ta
mamen bir banka mahiyetine girmiştir, bzide
bu hüviyeti henüz çok nakıstır. Sayın Savacı
arkadaşımın, bu ciheti tefrik edemediği kanı
sındayım. Bunu bütçe açığı olarak mütalâa et
mek doğru değildir.
Muhterem arkadaşlarım, bir odaya muşam
ba döşetiyorsunuz. Kapının eşiğine kadar ge
tirdiğiniz muşamba, kapının darlığına uymadığı
için oraya ayrı bir parça koyacaksınız. Ö ayrı
parçayı koyarken evvelce koyduğunuz parça ile
son koyduğunuz ufak parçanın arasındaki boş
luğu da sun'i tedbirlerle kapatmak mecburiye
tindesiniz. Bir beton döküyorsunuz, bilirsiniz,
beton metre kare hesabı üzerinden ölçülür, iki
iki metre, üç metre karelik bloklar halinde dö
külür. Ama onların arasını, bina inşaatını bi
len arkadaşlar hatırlarlar, ya bir madenle, ya
başka bir suni tedbir ile örtmeli icabeder. Ha
zine muamelesinde, bütçe muamelesi gibi 28 Şu
batta nazari olarak hesap kapatılır, 1 Martta
yeni yılm hesabını açmak nasıl fiilen mümkün
olmuyor ve iki günlük mahsup devresi geçirile
rek'bankalardan ödünç alınarak, Devlet Hazi
nesinin iki günlük sıkıntısı, yapılmaması ge
reken küçük tedbirler ile, Devlet haysiyetini
ilgilendirecek küçük tedbirler ile geçiştirilmek
isteniyorsa, bugün Hazine muamelesinin, ki bi
rinci derecede Beş Yıllık Kalkınma plânlarının
finansmanları ile ilgili bir mesele önümüzde
dir bu noktada. Bunların, mütaahhitlerine stüasyonları karşılığı günü gününe ödemeler yapıl
madığı takdirde, Yüksek Meclis, kabul ettiği
Kalkınma Plânı icabını yani, görev verdiği in
sanlara imkânlarını esirgemiş şekilde yerine geç
tirmemiş vaziyete düşecektir ki, katiyen doğru
değildir. Bu, bizim birinci derecede vazifemiz
olarak mütalâa edilmesi gerekir. Binaenaleyh,
bütçe muamelesini değil, Hazinenin tıpkı ban
kalara benziyen muamelesini esas tutarak, her
sıkıldığı zaman boşta kalan, yani kasasından
'her zaman için para vermek zaruretinde olan
bir varlık olduğunu düşünerek, kasasına bunun
verebilecek bir durumda tutulması mecburiyeti
vardır. Kaldı ki arkadaşlar, yine malî mülâha
za bakımından, Milletlerarası Para Fonu, sonra
iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının Av^
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rupa Para Anlaşması tatbikatı gibi, bunların
uzmanlariyle Maliye Bakanlığımızın ve Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası yetkililerinin yap
mış olduğu görüşmelerde vardıkları mutabakat
da Yüksek Meclis için ve buna bendenizden ev
vel muhalefet mülâhazalarını ortaya koymuş
olan muhterem arkadaşlarıma karşı kâfi bir ga
ranti unsurları olmak gerekir kanısındayım.
Devletlerarası bu gibi uzmanların mutabakata
vardıkları ve tavsiyelerine uygun hareket etti
ğimizi onayladıkları Hazineye efektif kuvve
tini artırmak muamelemizde Meclis üyelerinin
hiç değilse bu yabancı uzmanlar kadar Hükü
mete itimadetmeleri gerektiği kanısındayım.
Pek muhterem arkadaşlarım, şimdi işin bu
noktasında yani malî noktasında Sayın Bakan
kâfi derecede teknik izahat verdikleri için, ben
'bunları tekrar etmiyeceğim. Esasen gelmiş olan
bir maddelik kanun tasarısının gerekçesi, bize
çok güzel bir tarihçe ile gayet açık ve objektif
bilgiler vermiştir. Burayı okuyanlar hiç kendi
sine yontmadan ortalama, tarafsız bir malijreci ve ekonomist gözü ile, verilmiş olan bilgileri
takdir ile karşılar ve tatmin edilir kanısındayım.
Şimdi ikinci mülâhazaya geliyorum :
Muhterem arkadaşlarım, biz bir defa şu önü
müze gelen tasarının raporlarına da bakalım.
Bu raporlarda bir tek arkadaşımız muhalefet
etmiştir. Maalesef o da burada değildir, konuş
mada burada mevcut değildir. Bu arkadaşımız,
İhsan Gürsan arkadaşımızdır, burada değildir.
Bidayette verilen, Maliye Komisyonu, başta
Ilhami Erten arkadaşımız bulunduğu halde
onaylamışlar, yani bir kısım muhalefet partile
rine mensup arkadaşlarımız olmak üzere hepsi
ittifakla bu icabı onaylamışlardır ve Bütçe Plân
Komisyonuna sunmuşlardır. Bütçe ve Plân Ko
misyonunda bir tek ihsan Gürsan arkadaşımız
muhalefet etmiştir. Savacı Bey arkadaşımız dahi
söz hakkım mahfuzdur, demiştir, ama muhalifim
dememiştir. Söz hakkım mahfuzdur, diyen bir
tek arkadaşımız daha vardır, o da hakkını kullanıamamıştır. Şu halde görülüyor ki, tetkik
eden ihtisas komisyonları dahi bunun lüzumu
nu, bunun ekonomik kurallara aykırı olmadığı
nı, bunun Devlet haysiyet ve şerefini ve Hazi
nenin kudretini tehlikeye mâruz bırakmadığını
kabul ederek incelemeleriyle, tabiî teknik ince
lemeleriyle kabul ederek, Yüksek Meclise sun
muşlardır. Bizim burada, bu faslı müşterekteki
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para ihtiyacını, bütçe açığını karşılamak için
getirilen bir paradır, diye ortaya koymamız sa
kattır, doğru değildir, gerçeklere aykırıdır.
Kaldı ki, 1955 senesinde yüzde 15 olan, sonra
dan Millî Birliğin, şüphesiz ki, bir ihtilâl psiko
zu içinde mümkün mertebe Hazineyi borçsuz
yaşatmak nazari emelinin, amacının ışığı altın
da yüzde 5 e indirdikten sonra, yapılan 3 yıl
lık tecrübeler - ki ilk senesi İhtilâlin verdiği
durgunluklar dolayısiyle hakikaten bu Merkez
Bankası avanslarının üzerine fazla rağbet ol
muştur - fazla bono alış verişi yapmıştır Hazi
ne, fakat buna mukabil ertesi sene birdenbire
inkişaf eden ekonomik hayat dolayısiyle ondan
sonraki sene, bu üç sene içinde gittikçe artan
miktarda, ihtiyaç kendini göstermiş ve bizi bu
mustar duruma getirmiştir. Allaha şükürler
olsun ki ve Milletimize binlerce şükürler olsun
ki, Hazinemiz bugün senesi sonunda borçlarını
ödiyemese bile, mutlaka evvelâ dış ticaret borç
ları dâhil olmak üzere eline geçen bütün ihra
cat imkânlarını döviz mahsullerini, başka şu
hain ham petrol celbeden kumpanyaların sarf
etmekte olduğu döviz kısımları dâhil olmak üze
re, mütemadiyen millî haysiyetimizi korumak
için dış borçlara tahsis etmiş, dâhilde de pek
az olarak - ki aşağı-yukarı kalkınmada Devlet
Karayolları, Devlet Su İşleri ve bir kısım mütaahhitlerin alacaklarını Şubat ayma kadar ala
mamışlardı - geçenlerde kabul buyurduğunuz ak
tarmalarla da onlar Devlet haysiyetini yerine
getirecek şekilde tediyelerle tatmin edilmiş bu
lunmaktadırlar. Şayet tatmin edilmiyenler var
sa onların stüasyonları henüz teknik onaylama
dan geçmediği için paraları verilemiyenlerdir.
Kaldı ki, 15 Şubatta açılacak olan tütün piya
saları tediyelerinin günü gününe verilmesi de
Hükümetimizin, Devletimizin bir şerefi olmak
icabeder. Bu anamülâhazalarımızla bendeniz
bu tasarıya muhalefet etmenin doğru olmadığı
kanaatindeyim.
Nihayet bir noktayı da her türlü iyi niyetle
rimi temin ederek arz etmek isterim. Muhterem
arkadaşlar, eğer Hazinenin geliri vaktinde gel
miyorsa, buna mukabil giderlerinin muntaza
man, günü gününe devri olarak başta maaş ve
aylıklar olmak üzere itası bir zaruret ise bu
gelirlerin az gelmesi sebebi üzerinde millet ola
rak da bir payımız olduğunu kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Biz ki, Türk Milletini temsil
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ediyoruz. Şu veya bu sebeple Hazineye olan
borcunu, vergisini vaktinde venmiyen vatandaş
ların, Hazineden
alacağı olan vatandaşlara
karşı Hükümetin değil, Devlet Hazinesinin bir
kısım sorumluluk ve suçluluğunu kendi üzerin
de taşıması, 'hissetmesi ve bizlerin de milletin
vekili olarak, her ikisinin vekili olarak bir yan
dan bu sorumluluğun ağırlığını, bir yandan da
bunun zaruretini kabul etmek zorunda olduğu
muz kanısındayım. Millet, vergisini tamamen,
vaktinde ödiyemezse, Hazine gelirine vaktinde
saihibolamazsa, ama stüasyonlariyle başta ınütaahhitleri olmak üzere, memurları olmak üzere
birtakım tediyelere günü gününe mecbur kalır
sa burada suçlu olan mili et, haklı olan millet
tir. Bu takas muamelesini de ortaya koymak
suretiyle burada bu tasarıyı getirenlere bir suç
yüklemem ek lâzımdır. Çünkü bu suç nihayet
milletin işini görmek üzere Yüksek Meclisin
seçtiği insanların size getirdiği gerçeklerin
ifadesidir. Bu gerçeklerin nedenleri üzerinde
durmak, sadece gerçeği mücerret hakikat ola
rak almamak bir vicdan borcu, bir mantık borcu
ve bir hukuk borcu olduğu kanısındayım. Bina
enaleyh desteklenmesi lâzımgeldiğine evloviyetle
kaaniim. Hürmetlerimi sunarım.
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı.
Açık oylamada oylarını kııllanmıyan arka
daşlarımız lütfen kullansınlar.
SABAHATTİN SAVACI ((Uimüşane) —
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu tavzih et
mek için tekrar huzurunuzu işgal ettim. Sayın
10ren, Meclisimizin çok çalışkan, çok iyi tetkik
yapan bir arkadaşımızdır. Ancak kendileri zan
nediyorum ki, bu Hazine avansı ile bu Hazine
bonoları mevzuunu birbirine karıştırdılar. Ben
açıktan balhsederken, 348 milyonluk açığın 1962
bütçesinden 1963 e intikal ettiğini ve bu açığın
Hazinenin el'an Merkez Bankasına bir borcu
olarak devam ettiğini ifade ettim. O yıllar büt
çelerinde yer alan bu kalem açıktır diye de tasri'h ettim. ıSaym Eren'in dikkatine arz ederim,
Merkez Bankasının haftalık bültenini tetkik
buyursunlar. Merkez Bankasının haftalık 'bülte
ninde zaten bankanın alacağı olarak İm ve diğer
kalemler gösterilmektedir. Binaenaleyh ben açık
tan balhsederken bu dokuz aylık Hazine bonola
rının baliği olan 348 milyondan balhsettim. Bu
bakımdan bunu tasrih ederim.

Muhterem arkadaşlarım, yüzde 10 a çıka
rılan Merkez Bankası avansları, - bütçemiz 15
milyar olduğuna göre - Hazine, 1,5 milyarlık
bir avansa açıktan sahibolmaktadır. Bendeniz
bunun, bu kadar geniş bir avansın hangi ölçü
lerle kullanılabileceği hakkında tereddütlerimi
ifade ettim ve sanıyorum ki, bu mevzuda ko
nuşurken en geniş şekilde buraya temas edil
mesi lâzımgelon noktalarını zikretmek suretiy
le ifade ettim ve dedim ki, bilhassa geri kal
mış memleketlerde bu tarz tedbirlere ihtiyaç
vardır. Geri kalmış memleketleri
enflâsyon
dan ziyade deflasyon tahdideder, dedim. Tür
kiye'nin şartlarını da buna göre kıymetlendir
mek lâzımgelir diye üzerinde durdum ve pren
sibine sahip çıktım. Bunun lüzumunda iştirak
halinde olduğumu ifade ettim. Ancak dedim
ki, «zaman yanlış seçilmiştir, tereddütlere sebebolur, seçim sathı mailine gidilmektedir, bu
birbuçuk milyar- liralık avansın kullanılması
hususunda gelen tasarının getiriliş zamanı te
reddütlere sebebolur ve zamanı yanlış seçil
miştir.» Ve bir- de dedim ki, «Bu birdenbire bir
enflâsyonun kapısını açmakdır, enflâsyon teh
likesi yoktur esbabı mucibesiyle gelmelidir.»
Esbabı mucibede enflâsyon tehlikesi hiçbir su
retle yaratmak denmiyor. Zaten nazari eko
nomi kitaplarında da bu tarz imkânlara baş
vurmak, Merkez Bankası imkânlarım
zorla
mak enflâsyonun ta kendisidir. Hangi ölçü
lere kadar? Memleketin ekonomik ölçülerinin
optimum noktasına kadar. Bu optimum nok
tayı Hükümetin seçim sathı mailinde kritik du
rumunda dikkatle tesbit edilmiş
durumunda
mı değil mi diye tereddüdümü bu noktada bağ
ladım.
Şimdi tekrar avdet ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, bu hâl, bir enflâs
yonun kapısını memleketimizde açabilir ve bu
beşyüz milyon değildir. Birbııçuk milyardır
arkadaşlarım. Birbuçuk milyara zannetmiyo
rum ki, ben Muhterem Maliye Vekilinin kanaa
tine iştirak etmiyorum, bizim bağlı olduğu
muz beynelmilel para teşekküllerinin, para oto
ritelerinin bu tarzda birbuçuk milyarlık bir
açık avansa Türkiye'nin gitmesini tasvibedeceklerini hiç zannetmiyorum. «Merkez Bankası
ile anlaşmak suretiyle bu limitin altında tesbit
edeceğiz» diye ifade buyurdular. Fakat Mer-
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kez Bankasının durumu hepinizin malûmudur.
Ben, Merkez Bankası Kanununu değiştirerek
para ve kredi mevzuunda bir otorite haline ge
tirilmesini bu sebeple söyledim. Merkez Ban
kası Hazinenin karşısına çıkarak eşit şartlarla
münakaşa edecek, Türkiye ekonomisinin şart
larını tartışacak durumda mıdır? Yüksek He
yetinizi teşkil eden arkadaşlarımız benimle iş
tirak halindedir. Bu noktada asla Hazine ile
Merkez Bankası karşı karşıya bu mevzuu mü
nakaşa edip, Hazinenin talebini reddecek du
rumda değildir. Temenni ettim, Merkez Ban
kası Kanunu süratle tadil edilsin, Merkez Ban
kasına bu tarzda bir otorite kazandırılsın. Bi
naenaleyh arkadaşlarım, bir noktada da yine
arkadaşlarımın dikkatini çekmek isterim, o da
Hazine, sene sonunda bâzı tasarruflara başvur
maktadır. JBu imkân eline geçtiği takdirde,
hiç zannetmiyorum ki, Hazine kendisini sık
sın. Bu rehavet ve bolluk içinde, nasıl olsa
birbuçuk milyarlık bir imkânı eline geçirmiştir,
bu gayretten de kaçınabilir. Çünkü artık ta
sarruf yapmak, yüzde on, yüzde sekiz gibi
cari harcamalarda tasarruf yapmak lüzumunu
hissetmiyebilir, bu tehlike de vardır. Halbu
ki Yüksek Heyetinizi teşkil eden bütün üye
arkadaşlarım tasarruf tedbirleri üzerinde ısrar
la her konuşmada durmaktadırlar. Hükümete
bu tarzda bir toleransın, imkânın sağlanmış
olması bendenizde bu tereddüdü de doğurmak
tadır. Tekrar arz ediyorum, mevzuun esasına
iştirak halindeyim; hakikaten Türk Hazinesi
nin, bilhassa
alacaklılar karşısında
müşkül
durumda kalmaması, iş sahiplerinin zamanında
paralarını alabilmeleri ve keza plânlı devrede
plânın öngördüğü hedeflere kesintisiz varabil
mesi için, böyle bir tedbire ihtiyaç vardır.
Ancak bu tedbirin dikkatle kullanılmasını, enf
lâsyona gidilmemesini ve seçim sathı mailinde
keyfî tasarruflar tereddüdünün uyandın İma ma
masını bilhassa temenni ederim. Saygılarımla.
BAŞKAN — Açık oylamaya oylarını kul1 anmıyanlar lütfen kullansınlar.
Sayın llhami Ertem, buyurun.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem
arkadaşlarım; ben muhalefet milletvekili oldu
ğum Ihalde bu kanun tasarısının lehinde oy
kullandım. Çünkü bu tasarı belki iktidarların
bir miktar lehine hareket etmeye imkân ver
se de, memleket zaruretlerinin ifadesidir. Millî
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Birlik Hükümetinin memleket realitelerine aykırı olarak, sırf bir heyecanla, sırf bir reaksiyoner durumla bunu % 5 şe indirmeleri bir
hatadır. Çalışmak, iş yapmak istiyen hükümetlerin bu hatayı tashih etmeleri normaldir
tabiîdir. Bir bütçe, yılı içinde başladığı zaman da hizmetlerle karşı karşıya gelir. Tabiî
olarak hizmetleri ifa edebilmek için malî imkâna ihtiyaç vardır. Biraz evvel Sayın Maliye Bakanının da belirttiği gibi, Hazinenin geçmiş yıllardan devri ve yeter emanet paraları
gibi imkânları da olmayınca bu hizmetleri ifa
edememek durumu ile karşı karşıya kalır. Binaenaleyh bir Hükümetin çalışabilmesi için bu
tarz imkânlara ihtiyacı olduğuna samimiyetle
kaaniim: Böyle bir hal bir enflâsyon yaratabi
lir mi? Kanaatimce bu da mümkün değildir.
Şunun için mümkün değildir; bu, nihayet büt
çenin tesbit edilmiş bir gelirinin mukabilinde
avans almayı gerektirir. Eğer bütçeler samimî
ise, eğer gelirler samimî olarak tesbit edilmiş
ise, sene sonunda alınmış avansların kapanmış olması imkânını Hükümetin elde etmesi tabiîdir. Onun için dikkat edilecek şey, bu ka
nundan ziyade Bütçe kanunlarıdır. Eğer Bütçe kanunlarında gelir taJhminleri samimî ve
doğru yapılırsa hiçbir şekilde bu avans çoğunluğu bir enflâsyonist yaratmaz. Bu bakımdan ben bu kanunun hizmet etmesi ve iş yapabilmesi için zaruri olduğu kanaatindeyim. Ama
muhalefet olarak gelir tahminlerinde gelir bütçelerinde çok dikkatli olmak, samimî olmıyan
gelirlerle bir bütçe çıkarılmasına imkân vermemek, böylelikle enflâsyona da meydan vermemek zaruridir, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Hurrem Kubat,
run.

buyu

HURREM KUBAT (Manisa) — Sayın Baş
kan, Sayın arkadaşlar, Meclisin huzuruna geti
rilen kanun tasarısı bir durumun Maliye Ba
kanı tarafından açıkça Meclis huzurunda iti
rafıdır. Maliye Bakanı der ki, ben iki yaka
mı bir araya getiremiyorum, getirebilmek için
de Merkez Bankasından ödünç para almak ihti
yacındayım. Gerçek budur, iki yakanın bir
araya gelmemesi de bugünkü şartlar altında
normaldir. Kalkınmada bulunan bir memle
ketin tabiatiyle paraya, krediye ve istikraza
ihtiyacı vardır. Kalkınma Plânım Hükümet
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getirdiği zaman bu kürsüden enflasyonsuz kal
kınma yapacağı taahhüdünde bulunmuştu. 0
zaman ben, enflasyonsuz kalkınma yapmanın
mümkün olamıyacağım, behamahel kaynakla
rın zorlanması gerektiğini burada açıkça söy
lemiştim. Bu gelen kanun da kaynakların bir
zorlanması kanunudur. Kaynaklar zorlanacak
tır ve bu kanun bir miktar enflâsyona sebebolabilir veya olmıyabilir. Bu ise Hükümetin tu
tumuna bağlı bir meseledir. Şimdiden ne enf
lâsyona sebebolur, ne de sebebolmaz diye katî
bir hüküm vermeye imkân yoktur. Memleketin
iktisadi şartları, Hükümetin tutumu-, Hükü
metin sevk ve idaresi neticesinde ya enflâsyon bir [
miktar daha yükselecektir, çünkü bugün mu
hakkak ki memlekette yüzde üç, yüzde dört
bir fiyat artışı vardır ki, bunun adı- bal gibi
enflâsyondur. Ama galopan bir enflâsyon de
ğildir, dört nala giden bir enflâsyon değildir. {
Ama düpedüz enflâsyondur ve öyle bir enflâs
yondur ki bu nisbet, İngiltere gibi, Fransa gibi,
iktisadiyatı sağlam memleketlerde tahassul et
miş olsaydı çoktan Hükümet mekanizması^ ma
liye mekanizması telâşa düşer, harekete gelir.
tedbirler almak lüzumunu duyardı. Fakat* biz
% 100. % 200 % 300 e alışmış olduğumuz için
% 3 - 4 ü şükranla kabul ediyoruz ve bunu
normal karşılıyoruz. Bu bakımdan enflâsyon
yoktur demek, teknik bakımdan hatadır.
Memlekette enflâsyon vardır, mutedildir, fazla
zararı yoktur. Hattâ lüzumludur. Kalkınmak
ta olan bir memleket için bir miktar enflâsyon
zaten kaçınılmaz, içtinabı mümkün olmıyan
bir zarurettir. Gerçekleri bu şekildfe olduğu
gibi ortaya koyduktan sonra ne- yapacağız?
Ben şahsan, böyle bir şeyin, böyle bir yükselt
menin ale/ninde olmakla beraber, Maliye Ba
kanlığının, Hükümetin bir zaruret içinde, bir
zaruretin ilcası üzerine Meclise geldiğini ve-bunu istediğini kabul ediyorum ve yine^ kabul
ediyorum ki, Maliye Bakanlığı böyle bir - kai
mini a gelirken, istiyerek, sevinerek gelmedi
Istemiyerek, istemiye, istemiye- geldi, çünkü
mecburdur, birtakım tediyeleri zamanında, ya
pamamaktadır. Yalnız üzerinde durulacak şey,
cari masraflardaki alabildiğine genişlemeyi
önlemek suretij'le mümkün mertebe-, ejde^ edi
len bu imkânları müsmir yatırımlara hasra
tahsisi keyfiyetidir. Bu da Hükümetin tutu
muna bağlıdır, Bizim Meclisçe,buhuşustftrşi&*-

dilik yapacak bir şeyimiz yoktur. Bu bakım
dan prensip itibariyle aleyhinde olmakla bera
ber, bunun bir zaruret olduğuna kaaniim. Hür
metlerimle.
BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi var, oku
tuyorum.
Başkanlığa
Müzakerelerin kifayetini arz ederim.
Sivas
Rahmi Çeltekli
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen1er... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
İvedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
Kanun
MADDE 1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Kanununun 24 . 2 . 1961
tarihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü mad
desinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
«2. Banka, miktarı cari yıl genel bütçe
ödenekleri toplamının yüzde onunu geçmemek
üzere Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı
açar. Bu avans hesabına uygulanacak faiz
haddi, ile genel ekonomik durum göz önünde
tutularak, kullanılacak avans nisbeti Maliye
Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında karar
laştırılır.
Bankanın bu avans karşılığında yapabilece
ği emisyon miktarı hesabın borç., bakiyesini ge
çemez.»
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz istiyen var mı?. Yok. Birinci maddeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bi
rinci madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bü kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN '-—İkinci madde üzerinde söz istiyen var mil. Yok. İkinci maddeyi oylarınıza

M. Meclisi

B :j

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İkin
ci madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 ncü
madde aynen kabul edilmiştir.
Lehinde ve aleyhinde oyunu izihar sadedin
de söz istiyenler? Yok. Tümü açık oylamaya
tabidir, lütfen kutular gezdirilsin.
Bundan evvel yapılan açık oylamalarda oyu
nu kullanmıyan arkadaşımız var mı?..
(Var
sesleri) Lütfen, istirham ediyorum, acele ediniz.
Diğer bir kanun teklifinin görüşülmesine
geçiyoruz.
4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78
sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (S. Sayısı : 814) (2/771) (1)
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenler?.
(Rap^r okunsun, sesleri) Raporun
okunması
arkadaşlarımız tarafından istenmiş olduğun
dan raporu okutuyorum.
(Adalet Komisyonu raporu okundu.)
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi teklifi
vardır. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde söz istiyen? Yok, Maddelere
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere
geçilmesi kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır. İve
dilikle görüşülmesi teklifini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Di
vanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen
affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan
Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin
(1) 814 S. Sayılı basmayazı
nundûdtr.

tutanağın so-
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cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı
Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir :
1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye
Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve
bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12
Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 nci
maddesi uyarınca kurulan Yüksek Adalet Di
vanınca Anayasayı ihlâl suçundan T. C. Ka
nununun 146 nci maddesi gereğince müebbet
ağır hapse mahkûm edilmiş olup da Anayasa'-nm 97 nci maddesi gereğince affedilenler bu
maddenin 1 nci fıkrası hükmünden faydalanır
lar.
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yenler? Yok. 1 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler...
1 nci madde aynen kabul edilmiştir.
BAŞKAN — İkinci maddeyi okutuyorum.
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Reis bey, Hü
kümet yok, devam ediyorsunuz.
BAŞKAN — Hükümet adına beyanda bu
lunacak Vekil yok mu efendim? (Yok sesleri)
Yoksa konuşamayız. (Adalet Bakanı Senatoda
sesleri) Davet ediniz lütfen çabucak.
Mulhterem arkadaşlarım, bir iki dakika mü
samahanızı istirham edeceğim. Sayın Adalet
Bakanı Senatoda konuşmaktaymışlar. Diğer
kanunlara geçmek mümkün olsa onlara geçe
ceğim. Fakat bâzı komisyonları terkibeden
arkadaşlarımız mevcut değil. Dolayısiyle bek
lemezsek Meclisi şu andan itibaren tatil etmek
mecburiyetinde kalacağım.
Açık oylamalarda oyunu kullanmıyan arka
daşımız var mı efendim? (Var sesleri) Lütfen
işaret buyurun; oylama muamelesine nihayet ve
receğim. Oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız var mı? (Var, var sesleri) Lütfen efen
dim, istirham edeceğim acele ediniz?
îki numaralı oy kupalarım kaldırınız. Oy
lama muamelesi bitmiştir.
Sayın Sağlık Bakanı zatıâliniz bu kanuuun
görüşülmesinde Hükümet adına beyanda bu
lunmaya yetkili misiniz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
KEMAL DEMİR (Bolu) — Evet
efendim.
(Adalet Bakanı Sırrı Atalay salona geldi ve
yerini aldı.)
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BAŞKAN — Adalet Bakanı geldi. İkinci
maddeyi okutturuyorum.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyenler? Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyenler?
Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar; Yüksek Hâkimler
Kurulu Üyeliği seçiminin neticesini arz ediyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Yüksek Hâkimler Kurulu Üyeliği için yapı
lan 6 nci tur seçime (232) zat -katılmış ve ne
ticede aşağıda isimleri bulunan adaylar hizala
rında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Üye
Kayseri
Eskişehir
Halim Araş
İbrahim Oemalcılar
Üye
Kars
Hsan Erdoğan
Avni Hâkimoğlu
Mustafa Yargıcı
Fahri Durudoğan
Ali Fahri Yücel
Selâhattin özsancak
Fevzi Peşkircioğlu
Mehmet Akıncı
Salih Üstünel
Mesut Alpbaz
İzzettin Oüyer

Boş

155
32
15
8
5
4
oo

2
2
1
6

BAŞKAN — Gerekli çoğunluk sağlana<madığmdan gelecek birleşimde yeniden seçim icra

edilecektir.
5. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım CHllek ve Kemal Şarıib-
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rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 2/591)
(S. Sayısı: 527)
BAŞKAN •—• Siyasi partiler kanun tasarısı
haftanın Perşembe günleri görüşüleceği için,
bugün geçiyoruz.
6. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili (riyasettin Kara
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun
Anyasa
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında, kanun teklifi ve Geçici
Komisyon raporu (1/513, 2/526)
(M. Meclisi
S. Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek)
BAŞKAN — Kanun teklifi üzerindeki mü
zakerelerimize devanı ediyoruz. Komisyon lüt
fen yerini alsın. Sayın Mustafa Uyar?... Sayın
(riyasettin Karaca?... (Dışarda sesleri)
Komisyon bulunmadığı için görüşülmesin i
gelecek birleşime bırakıyoruz.
7. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'rrı,
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576)
(S. Sayısı: 507)
BAŞKAN — Maddeler henüz Komisyondan
gelmediği, için görüşülmesi mümlkün değildir.
8. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım ko
misyonları raporları (1/463) (S. Sayısı: 268)
BAŞKAN — Komisyon; bu tasarı ile ilgili
komisyon?... Yok. Bunu da geçiyoruz.
,9. — istanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in,
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128)
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ile ilgili ko
misyon?... Yok. Bunu da geçiyoruz.
10. — Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanununun
2 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458)
(S. Sayısı: 265)
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ile ilgili ko
misyon?... Yok. içişleri Komisyonu bulunmadığı
için müzakeresini gelecek birleşime bırakıyoruz.
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11. — istanbul Milletvekili Reşit
Ülker'in,
İdarei Ûmumiyei Vilâyat Kanununda ek ve deği
şiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı: 702)
BAŞKAN — içişleri Komisyonu!.. Yok.
Müzakeresini gelecek birleşime bırakıyoruz.
12. — 5680sayüı 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 Sa
yısı: 525)
BAŞKAN — Adalet Komisyonu lütfen yeri
nizi alınız. Hükümet adına ıbeyanda bulunacak
Bakan? (Yok sesleri) Sayın Adalet Bakanı şim
di buradaydı. (Senatoya gitti sesleri) Bakan
bulunmadığından bunun da konuşulması şimdi
lik mümkün olamıyacaiktır.
13. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılması
na dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm ve
Tanıtma komisyonları raporları (1/541) (S. Sa
yısı: 533)
BAŞKAN — Komisyon? Burada. Adalet,
Turizm ve Tanıtma Bakanları? Yoklar. Bakan
lar bulunmadıkları için 'müzakeresini tehir edi
yoruz.
14. — Cumhuriyet Senatosu ürfa Üyesi Vasfi
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danış
tay a başvurulacağına dair kanun teklifi ve iç
işleri ve Maliye komisyonları raporlun (2/33)
(S. Sayısı: 294)
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ile ilgili ko
misyonlar? Yoik. Bulunmadıkları için müzake
re edemiyoruz.
Açık oylamaya oyunu kullanmıyan arkadaş
var mı? Yok. Oylama işlemi 'bitmiştir; lütfen
oy kupasını kaldırınız.
15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri
ve Adalet komisyonları
raporları (2/136) (S.
Sayısı: 751)

BAŞKAN — İlgili komisyonlar? Yoklar. Bib
Ilınmadıkları için bu kanun tasarısını da görü'
şemiyoruz.
16. — Askerî memnu mmtakalar
Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S.Sayısı :36i)
BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu?
Burada. Hükümet adına bu hususta beyanda
bulunacak bir Bakan?... Yok. Balkan bulunma
dığı için tasarının görüşülmesi mümkün olama
maktadır.
17. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihtiyat
askerî memurları Kanununun 2754 sayıh Kanun
la muaddel 25 nci maddesinin tadiline dair ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/535) (S. Sayısı: 588)
BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu?
Burada. Hükümet adına beyanda bulunacak Ba
kan?... Yok. Bakan bulunmadığı için tasarının
görüşülmesi mümkün olamıyaeaktır.
18. — Cumhuriyet
Senatosu Üyesi Ragıp
"Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen
eşya ve malzeme içerisine
Türkçe
prospektüs
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Millet
vekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz edi
lecek mallara ait katalog ve izahnamelerin Türk
çeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Sanayi
ve Ticaret komisyonları raporları (2/579, 2/580)
(S. Sayısı: 622)
BAŞKAN — Komisyon?... Burada. Hükü
met adına cevap verecek bir Bakan?... Yoik. Ba
kan bulunmadığı için bu tasarının görüşülme
sini de tehir ediyoruz.
19. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı
Kanunun
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
rapor
ları (1/651) (S. Sayısı : 725)
BAŞKAN — Maliye ve Plân komisyonları bu
rada, Hükümet adına beyanda bulunacak Bakan
hazır değil. Bunun da müzakeresini geçiyoruz.
20. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345)
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BAŞKAN — Plân Komisyonu burada. Bu
kanunla ilgili Bakan burada değil. Bu sebeple
bunun da müzakeresini geçiyoruz.
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) —
Efendim, görülüyor ki, Bakanlar salonda mev
cut değiller. Onun için kanun tasarılarının mü
zakereleri mümkün olamamaktadır. Tasarıların
başlıklarını okumanız beyhude vakit ziyamdan
başka 'bir netice vermiyecektir.
BAŞKAN — Efendim, biliyoruz ve görüyo
ruz. Fakat bunları okumak mecburiyetindeyiz.
Biz okurken bakanlardan ve komisyonlardan her
hangi birisi gelirse o kanun tasarısını görüşme
ye mecburuz. Aynı zamanda oylann neticesini
ilân etmeden Meclisi kapatmak mümkün değil.
21. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı :
693)
BAŞKAN — Plân Komisyonu, İçişleri Ko
misyonu burada. Bakan burada değil. Görüşemiyeceğiz.
22. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine
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. Sayisi: 501)
BAŞKAN — Keza kanun tasarısı ile ilgili
Bakan bulunmadığı için müzakere edemiyoruz.

0:1

23. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375)
(S. Sayısı: 343)
BAŞKAN — Hükümet adına bu kanun tasa
rısı ile ilgili Bakan? Yok. Bulunmadığı için mü
zâkere edemiyoruz.
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
na 251 arkadaşımız katılmış, 16 çekinser, 33 ret
oyuna mukabil 202 oyla kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık
oylamasına 179 arkadaşımız katılmış 1 çekinser,
2 ret oya mukabil 176 kabul oyu çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk sağlanamadığından gelecek Bir
leşimde oylama tekrar edilecektir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısının açık oylamasına 121 arkadaşimiz katılmış, 3 çekinser, 20 ret oya mukabil
98 kabul oyu çıkmıştır. Gerekli çoğunluk sağla
namadığından gelecek Birleşimde tekrar edile
cektir.
Sayın arkadaşlarım, gerekli çoğunluk bulun
madığından Birleşimi, 11 Şubat 1965 Perşembe
günü saat 15.00 te toplanmak üzere kapatıyo
rum,
Kapanma Saati : 17.25
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR
B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Türk Kanser Kurumunun ne zaman
kurulduğuna ve ilk ve şimdiki statüsünün ne
olduğuna dair soru önergesi, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı
(7/626)

T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Sayı : 62

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 22 . 12 . 1964 tarih ve Kanunlar Müd.
7/626 -10138/58135 sayılı yazıya.
Türk Kanser Kurumunun ne zaman kurul
duğuna, ilk ve şimdiki statüsünün ne olduğuna
dair Adana Milletvekili Sarıibrahimoğlu tara
fından verilen yazılı soru cevabının ilişikte su
nulduğunu saygı ile arz ederim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. Kemal Demir

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini istirham ederim.
Saygılarımla.
Adana Milletvekili
Kemal Sarıibrahimoğlu
1. — Kanser Kurunnu ne zaman kurulmuş
tur? îlk ve halihazır statüsü nedir?
2. — Kanser Hastanesi kim tarafından kaç
yataklı ve, ne miktar hastayı tedaviye elverişli
şekilde ve hangi tarihte yaptırılmıştır?
3. — Bugüne kadar bu hastaneye ilâve ya
tak veya imkân olarak neler tomin edilmiştir?
4. — Temin edilen imkânlar ve tahsis edi
len para miktarı yıllık olarak nedir?
5_ — 1962 yılında ve mütaakıp yıllarda
Kanser Hastanesinde kaç hasta tedavi ve mua
yene edilmiştir?
6. — Türkiyetfe 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıl
larında kaç kanserli vardı. Bunların tamamı
nı mevcut Kanser Hastanesinde tedavi ve mua
yene mümkün olmuş mudur? Mümkün olma
mışsa kanserliler ne halde bırakılmışlardır?
Kanserlilerden ne miktarı dış memleketlere te
daviye gimtiştir? Bunlara sözü edilen seneler
zarfında ödenen döviz miktarı nedir?
7. — Bakanlık Kanser Hastanesinin bugün
kü statüsünden memnun mudur? Değilse Ba
kanlığa 'bağlayıp imkânlarını ihtiyacına kâfi
ölçüde ve sağ elle temini hususunu düşünmekte
midir?
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Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurulu hak
kında Adana Milletvekili Sayın Kemal Sarıibra
himoğlu tarafından verilen yazılı soru önergesi
nin cevabı
1. — Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku
rumu 1947 yılında kurulmuştur. Kurumun sta
tüsü ilişikte sunulan tüzükle teshit edilmiştir.
2. — Kurum, Ankara'da bir Kanser Hasta
nesi yaptırmayı düşünmüş ve 1955 yılında inşa
ata başlamıştır. Hastanenin tümü 150 hastayı
tedavi edebilecek ve kanser konusunda gerekli
• araştırmaları lâyikıyle yapabilecek tarzda düşü
nülmüştür. İlk olarak 50 yataklı blok bitirilmiş
tir.
3. — Kurum, bu blokun işletmesini ]961 yı
lında bir protokolle Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına beş yıl süre ile terk etmiştir. Pro
tokoldeki hükümlere göre, hastanede öngörü
lecek tadil ve ek yapı işleri Kurum tarafından
yapılacağından Bakanlık ibu konulara el sürme
miştir. Aneak işletmenin alınmasından iki yıl
sonra bâzı ölü noktalardan faydalanılarak has
tanenin yatak sayısı 75 e çıkarılmıştır. Bunun
yanında özellikle ameliyathane modern hale if-
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rağ edilmiş, 'bu arada blok sterilizasyon cihazı
ve çeşitli cerrahi ve tıbbi malzeme alınmıştır.
Ayrıca modern bir dosyalama ve hasta 'bakım
takip sistemi kurulmuştur.
4. — Hastane için şimdiye kadar sağlanan
ti'bbi cihaz ve 'malzemenin tutarı 250 000 Tl. dır.
Bütçe kanunlarının öngördüğü ölçüler üze
rinden hesaplandığı takdirde kurumun yıllık
ödenek kontenjanı 216 000 liradır. Buna rağ
men, hastanenin meşgul 'olduğu 'konunun önem
ve özelliğini göz önünde »bulunduran Bakanlığı
mız, hastaneye 1963 yılında 275 000, 1964 yılın
da da 305 500 lira tahsis etmiştir.
5. — 1962 - 1964 yıllarında muayene ve te
davi edilen hastaların sayısı aşağıya çıkarılmış
tır :
Yıl

Ayakta tedavi

1962
760
1903
2 117
1964 (Dokuz
aylık)
1 968
G. Toplam

4 845

Yatakta tedavi

Toplam

335
710

1 095
2 827

903

2 871

1 948

6 793 •

6. — Türkiye'de 1960, 1961, 1962, 1963 yılla
rında kaç kanserli bulunduğuna dair elimizde
ilmî ve teknik araştırmaya dayanan istatistik
rakamlar mevcut değildir. Bunların sayısı 'bilin
mediğine göre hepsinin 'kanser hastanesinde
muayene ve tedavisinin mümkün olup olmadı
ğı konusunda birşey söylemek kabil değildir.
1963 yılında kanser ve tümör teşhisi ile yurt
dışında tedavi görmelerine lüzum hâsıl olan ve
'bunlardan dış memleketlere gitmek için rapor
alıp, rapor tasdiki için Bakanlığımıza başvu
ranların sayısı 87, 1964 senesinde 46 dır. Döviz
muamelesi Bakanlığımızdan geçmediği için bu
yıllar içinde tedavi için yurt dışına giden 133
hastaya ne miktar döviz tahsis edildiğine dair
(bilgiye sahip bulunmamaktayız.
7. — Yukarda da arz edildiği gibi hastane
nin ibeş yıllık işletmesi bir protokolle Bakanlı
ğımıza devredilmiştir. Hastane tabiplerinin bü
yük bir çoğunluğu Bakanlıkça tâyin edilmiştir.
Diğer taraftan Ankara Tıp Fakültesi bâzı eği
tim üyelerini kurumda çalışmak üzere görev
lendirmiştir. Klinik direktörleri, Üniversitenin
görevlendirdiği eğitim üyeleridir. Üç yıllık uy-
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gulamada hizmete tesir edecek aksaklıklar mü
şahede edilmemiş, aksine üniversite ile yapılan
işbirliğinden olumlu neticeler adınmıştır. Üçlü
çalışma ile dağınık imkânların bir araya getiri
lerek daha verimli hizmet görüleceği kanısın
dayız.
Bu bakımdan 'bugünkü statünün devamında
fayda ummaktayız.
Kanser Hastanesi protokolü :
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
ile, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı arasın
da, Kanser Kurumuna ait «Ahmet Andiçen
Kanser Hastanesinin işletilmesi hususunda aşa
ğıdaki şartlar dâhilinde mutabakata varılarak
işbu protokol tanzim ve imza edilmiştir.
1. — Türk Kanser Araştırma ve Savaş Ku
rumu, kendisine aidolan «Ahmet Andiçen Kan
ser Hastanesinin» intifa hakkını beş sene müd
detle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
devretmeyi kabul eder.
2. — Hastanenin (bu müddet zarfında işletil
mesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aidolacaktır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu
Hastaneyi münhasıran kanserli 'hastaların teşıHis ve tedavisine tahsis edecek ve Hastaneyi bir
Kanser Ehnstitüsü 'halinde çalıştıracaktır.
3. — İşbu hastanenin ismi ye şeref levhasın
daki isimleri hiçbir surette değiştirilmiyecektir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 'bunu
peşinen kaibul eder.
4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı' adı
geçen hastanenin işletilmesini icra ederken kli
nik direktörlerini Ankara Üniversitesi Fakül
telerinin profesör ve elemanlarından seçeceği
gibi, 'bu hastaneye yapacağı diğer tâyinlerde
de o klinik direktörünün mütalâasını alacaktır.
5. — Kurum hastanenin mütaakıp çalışma
larında Bakanlığa imkânı nis'betinde personel
ve sair'hususlarda yardım edecektir.
6. — Kurumun halen hastanede istihdam et
tiği personel Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca 1 . 3 . 1962 tarihinde kadro tahsis
ve,temin edilmek suretiyle devir alınacaktır.
7. — Beş sene hitamında taraflardan biri bir
ay evvel mukavelenin feshini ihbar etmezlerse
işlbu anlaşma aynı şartlarla ve aynı müddetle
temdidedilmiş 'olur.
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•g; — İşbu protokol 10 . 10 . 1961 tarihinden
itibaren muteberdir.
Sağhk ve Sosyal
Türk Kanser Araştırma
Vardım Bakanı
ve Savaş Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Ragıp Üner Prof. Dr. Muhittin Ülker

1965 mali yılı bütçesiyle kadro temin edildi
ği takdirde, mezkûr ilçenin Yeni Camiine bir mü
ezzin kadrosu verilmesi hususunun Diyanet İşle
ri Başkanlığınca not alındığını arz ederim.
Devlet Bakanı
1. S. Omay

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, İz
mir'in Kiraz ilçesinin Yeni Camiine bir müezzin
kadrosu verilmesinin düşünülüp
düşünülmediği
ne dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İbrahim
Saffet Omay'ın yazılı cevabı (7/628)

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemim
in, Karasu ilçesinin sağlık merkezine, erzak ve
iaşe bedeli olarak lüzumlu ödeneğin gönderilip
gönderilmiyeceğine dair soru Önergesi ve- Sağhk
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı
cevabı (7/639)

Millet Meclisi Başkanlığına
Bitişikte sunulan sorumun Diyanet İşlerine .
Bakan Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce- ;
vaplandırılmasma müsaadelerinizi saygı ile rica
ederim.
tzmir Mili et vekili '
Şükrü Akkan

. 4 . 1 . İ965
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Karasu ilçesinin Sağlık Merkezinde erzak ve
iaşe bedelinin olmaması sebebiyle hastaların ya
tırılmadığı, Jbu ilçeyi ziyaretimiz esnasında tara
fıma ifade edilmiş bulunmaktadır.
1964 bütçe yılının bitmesine daha 2 ay bulun
maktadır. Sağlık Merkezine yatmasında zaruret
olan hastalar için bu vaziyetin ne kadar vahîm
neticeler' doğuracağı izahtan varestedir. Sözü ge
çen sağhk merkezi için, 1964 bütçesinde lüzumlu
tahsisatm gönderilip gönderilmiyeceği hususunun
Sayın Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini saygı ile arz ederim.

1. İzmir'in Kiraz ilçesinin Yeni Camiinin \
müezzini yoktur. Yıllardan beri müteaddit mü
racaatlara rağmen bir müezzin kadrosu verilme- .;
mistir. 1965 bütçesiyle verilmekte olan 2 000 din •
adamı kadrosundan adı geçen camie bir müezzin ;
kadrosu tahsisi düşünülmekte midir?
\
Müracaat tarih ve numaraları :
1. 12. 2 .1958
48
2. 17 . 4 . İ959
5
3.
3 . 12 . 1960
11
4. 17 . 4 . 1962
39
5. 23 . 8 . 1962
47
T. C.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hayrat Hd. İş. Md. lüğü
No. 3377

ı

Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir
T. C.
Sağhk ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Bakan
64

1 . 2 . 1965

Konu: Müezzin kadrosu
verilmesi hakkında
Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara
tlS'i: 25 . 12 . 1965 tarih ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7-628/10186-58353
sayılı yazıya karşılıktır.
Bugüne kadar bütçe kanunları ile imam - ha
tip, müezzin - kayyım kadrosu alınamamış olma
sı hasebiyle İzmir'in Kiraz ilçesinin Yeni Camii
ne müezzin - kayyım kadrosu verilmesi mümkün
olamamıştır.
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Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 9 . 1 . 1965 gün ve Kanunlar Md.
7/639, 10287/58825 sayılı yazıya.
Karasu ilçesinin Sağhk Merkezine erzak ve
iaşe bedeli olarak lüzumlu ödeneğin gönderilip
gönderilmiyeceğine dair Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir tarafından verilen yazılı soru
cevabının ilişikte sunulduğunu saygı ile arz ede
rim.
Sağhk ve Sosyal Yardım
Bakanı
K. Demir

-431
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Kırşehir Milletvekili Sayın Memduh Erdemir'in
Karasu Sağlık Merkezi ödeneklerine dair yazılı
sorularının cevabı

bilgilerin istenmesi de kabule şayan değildir. Bu
itibarla mesleki gemicilik ve geçim vasıtası da
gemicilik olan insanlara geçim imkânlarının ve
rilmesi işsizlerin azaltılması bakımından da zaru
ridir.
Karasu Liman Reisliğinin çalışmalarını yasak
ladığı şahıslara bulunacak her hangi bir formül
ile çalışma izninin verilmesi gerektiği kanaatini
taşımaktayım. Bir imtihan veya kısa süreli bir
kursu mütaakıp küçük motor sahiplerine kaptan
yetkisinin verilip verilmiyeceğinin Sayın Ulaştır
ma Bakanı tarafından cevaplandırılmasına ve ce
vabın yazılı olarak verilmesine müsaadelerini say
gı ile arz ederim.
Kırşehir Milletvekili
Memduh Brdemir

Karasu Sağlık Merkezinin yıllık kontenjanı
47 000 Tl. dır. Buna rağmen, kurumun çalışma
temposu göz önüne alınarak bu kontenjan ek tah
sisatla 52 900 Tl. sma çıkarılmıştır.
Bütçedeki tasarruf tedbirlerine rağmen Ba
kanlığımız tedavi kurumları ödeneklerinde her
hangi bir kısıntı yapılmamıştır. Bu meyanda
Karasu Sağlık Merkezine son defa 5 000 lirası
yiyecek bölümünden olmak üzere 6 875 Tl, gön
derilmiştir.
4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'
in, motor sahiplerine bir imtihan veya kısa sü
reli bir kursu mütaaktp kaptan yetkisinin veri
lip verilmiyeceğine dair soru önergesi ve Ulaş
tırma Bakanı Mehmet Vural'ın yazılı cevabı
(7/643)

T. C.
Ulaştırma Bakanılğı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı: 1 2 - 1
Konu :

4.1.1965
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Her sahilde olduğu gibi Karasu'da da on, onbeş tonluk küçük deniz motorları kısa mesafeli
ve küçük nakliyatlarda çalışmaktadırlar. Bu mo
torların çoğunun sahibi kendi motorunu bizzat
kullanmak suretiyle küçük sermayesini işletmek
ve emeğini sarf etmek suretiyle günlük maişetini
temin etmektedir. Her meslekte olduğu gibi
kaptan olarak deniz vasıtalarında çalışanların da
mektepten diploma alanları ile çeşitli tecrübeler
den geçmek suretiyle pratikten yetişenleri de
vardır. Pratikten yetişip fiilen motorlarını kul
lanan kimseleri, siz mektepten diplomalı değilsi
niz gerekçesi ile Karasu Liman Reisliğinin işten
uzaklaştırmakta olduğunu mahallinde tesbit et
miş bulunuyoruz.
Karasu'da bu durumda yüzlerce aile reisi bu
lunmaktadır.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, her çeşit
nakil vasıtası için bir trafik nizamnamesi ve ken
di hususiyetlerine göre de ayrı talimatnameler
çıkartılmıştır. Bu nizamnameleri bilenler veya
bildiklerini bir ruhsatla tesbit ettirenler, üzerin
de çalıştıkları vasıtaları kullanırlar. Deniz vası
talarının hususiyetlerine göre de bir nizamname
nin bulunması tabiîdir. Bununla beraber, on ton
luk bir kıyı motoru ile veya küçük bir vasıta ile,
ellibin tonluk bir geminin kaptanlarından aynı

1 . 2 . 1965

Konu: Kırşehir Milletve
kili Memduh Erdemir'
in yazılı sorusu hakkın
da.
Millet Meclisi Başkanlığına .
ilgi: 9 . 1 . 1965 tarih ve Genel Sekreterlik
Kanunlar Müdürlüğü 7-643/10291-58822 sa
yılı yazılarına;
Küçük motor sahiplerine bir imtihan veya
kısa süreli bir kursu mütaakıp kaptan yetkisinin
verilip verilmiyeceğine dair Kırşehir Milletvekili
Memduh Erdemir'in yazılı sorusu cevabıdır:
Ticaret gemilerinde bulundurulması gerekli
güverte ve makina adamlarının en az sayı ve ye
terlik dereceleri, 4922 sayılı denizde can ve mal
koruma hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine
göre hazrılanmış ve yürürlüğe konulmuş bulu
nan gemiadamlarınm yeterliği ve sayısı hakkın
daki Tüzüğe bağlı 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetveller
de gösterilmiştir.
(1) sayılı cetvelde belirtildiği üzere, 150 gros
tonilâtodan küçük makinalı araçların, kısa sefer
bölgelerinde yapacakları yolculuklarda, kaptan
olarak kıyı kaptanlığı yeterliğini haiz bir deniz
cinin bulunması icabetmektedir.
Ancak, 10 grös tonilâtodan küçük makinalı
araçların kıyı boyunca 50 mili aşmamak şartiylc

^Şr^.
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Kadri özek
Mustafa Uyar
KARS
Lâtif Aküzüm
Ilasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Kaya
Kemal Okyay
Rıza Yalçın

KÜTAHYA
Mehmet Kesen
Rauf Ki ray
MALATYA
Nurattin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ilalit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
KASTAMONU
Şevket Raşit Hatipoğlu
îhsan Şeref Dura
Ya kup Kadri Karaostsmail Hakkı Yılanlıoğlu
manoğlu
Hurrem Kubat
KAYSERİ
MARAŞ
Mehmet Göker
Kemali Bayazıt
Mehmet Yüceler
MARDİN
KIRKLARELİ
Şevki Aysan
Abdurrahnıan Al tuğ
Seyfi Güneştan
Hasan Tahsin Uzun
MUĞLA
Adnan
Akarca
KIRŞEHİR
IIil mi Baydur
Memduh Erdemir
Cevdet Oskay
Halil Özmen
Turan Şahin
KOCAELİ
MUŞ
Süreyya Sofuoğlu
Sait Mutlu
KONYA
NEVŞEHİR
Kemal Ataman
[Ta I it Fikret Aka
İhsan Kabadayı
Ramazan Denıirsoy
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
NİĞDE
Rüştü özal
Asım Eren
Fakih özfakih
Haydar Özalp
Vefa Tanır
Ruhi Soyer

Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ata Bodur
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
SAKARYA
Burhan Akdağ
Muslihittin Gürer
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Fevzi Ceylân
Kâmran Evliyaoğlu
Fevzi Geveci
SİİRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Fethi Mahramlı
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Mehmet Kazova

Reşit önder
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ekrem Dikmen
Ahmet Şener
Ali Rıza Uzuner
Zeki Yağmurdereli
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Bekir Sami Kar ah anlı
Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK
Ali Rıza Akl>:yıkoğlu
İbrahim Bulanalp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
Şükrü Köseıeisoğlu
YOZGAT
İsmet Kapısız
Mustafa Kepir
Turgut Nizamoğlu
Veli Uyar
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

{Reddedenler]
ADIYAMAN
Arif Atalay
AFYON KARAHİSAR
Şevki Güler
ANKARA
Mustafa Kemal Erkovan
ANTALYA
İhsan Ataöv
AYDIN
Melâhat Gedik
Reşat özarda

BİLECİK
Sadi Binay

ERZURUM
Tahsin Telli
İÇEL
Celâl Kılıç

BURSA
tsmail Yılmaz
ÇANAKKALE
Rcfet Sezgin
EDİRNE
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Naci GKiray

İSTANBUL
ibrahim Abak
Ferruh Bozbcyli
Sahabettin Orhon
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
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KASTAMONU
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Hüsamettin Gümüşpala
Vedat Âli Özkan
KOCAELİ
naldan Kısayol
MALATYA
Ahmet Fırat

M. Meclisi
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
MARDİN
Esat Kemal Aybar
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SİVAS
Güner Sarısözen
TOKAT
H. Ali Dizman

MUŞ
Sami öztürk
SAMSUN
Ali Fuat Alişan

Zeyyat Kocamemi
URFA
Kadri Eroğan

[Çekinserler]
ADANA
Hasan Aksay
AĞRI
Nevzat Güngör
ANKARA
Isınail öence
AYDIN
tsmet Sezgin

İÇEL
İhsan önal
KONYA
Ahmet Gürkan
RİZE
Arif Hikmet Güner
SAMSUN
Ilârait Kiper

BALIKESİR
Cihat Bilgehan
ÇORUM
İhsan Tombuş
DİYARBAKIR
Alp Doğan Şen
GÜMÜŞANE
Sabahattin Savacı

SİNOP
Mustafa Kaptan
VAN
ihsan Bedirhanoğlu
ZONGULDAK
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müf tüoğlu

(Oya kattlmtyanlarI
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gül ek
Melih Kemal Küçüktepepınar
İbrahim Tekin
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Mehmet Turgut
Şükrü Yüzhaşıoğlu
AĞRI
Rıza Polat
ANKARA
Hüseyin Ataman
Raif Aybar
Osman Böl ükbaşı
Fuat Börekçi
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu
İhsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu
llyas Seçkin
Abdülhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
Hasan Fehmi Boztepe

Ömer Eken
Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
AYDIN
Nedim Müren
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Kaya Bulut
Fennî lslimyeli
(B.
Ahmet İhsan Kırımlı
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
BİTLİS
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Fuat Ümit
BURDUR
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ziya Uğur
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
ÇANKntI
Nurettin Ok (Bşk. V.)

ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
Necmi ökten
DENİZLİ
Sinan Bosna
Hüdai Oral (B.)
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlu
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen (1. t).
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Hürrem Müftügil
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer (B.)
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
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Mithat San
Süleyman Ünlü
GÎRESUN
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köy men
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan
Yahya Dermancı
Sadık Kutlay (B.)
İSPARTA
Sadettin Bilgiç
İSTANBUL
Ziya Altınoğlu
Cihad Baban
Suphi Baykam
Nurettin Bulak
Tahsin Demiray
Ömer Zekâi Dorman
Saadet Evren
Muhiddin Güven
Ali Coşkun Kırca
Ahmet Oğuz
lllıami Sancar (B.)
Sabri Vardarlı

M. Meclisi
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yapacakları yolculuklarda, kıyı kaptanı yerine I
liman kaptanı yeterliğini haiz bir denizci bulun- I
durulabilir.
I
Mezlmr tüzük gereğince pratikten yetişen de- I
nizcilerin liman kaptanlığı yeterlik belgesi alabil- I
meleri için;
I
Makinalı ticaret gemilerinde usta gemici ye- I
terliği ile en az bir yılı liman içinde veya liman I
dışında makinalı gemilerde dümencilikte geçmek I
şartiyle üç yıl veyahut güverte lostromoluğu ye- I
terliği ile en az bir yıl deniz hizmeti gördükten I
sonra liman kaptanlığı sınavına girerek sınavı I
kazanması şarttır.
I
Kıyı kaptanlığı ehliyet belgesi almak için;
I
Makinalı ticaret gemilerinde usta gemici ye- I
terliği ile en az iki yılı dümencilikte geçmek şar- I
tiyle beş yıl veya lostromo yeterliği ile üç yıl
ve yahut liman kaptanlığı yeterliği ile kaptan I
olarak en az bir yıl deniz hizmeti görmek ve kıyı I
kaptanlığı sınavını vermek şarttır.
I
Küçük denizcilerin, yeterlik sınavlarının ya- I
pılacağı yerleri ve tarihlerini tesbit eden, Türk I
Denizci Kütüğü ve Gemiadamlarmm Sınavları I
hakkındaki Yönetmelikte belirtildiği üzere, sınav
lar Yüksek Denizcilik Okulu tatbikat gemisinin I
yıllık tatbikat gezilerinde, uğrıyacağı limanlarda, I
okul gemisi geziye çıkmadığı takdirde, Ulaştırma
Bakanlığınca tertiplenecek gezici sınav komisyon- I
lan tarafından yapılmaktadır.
I
İstanbul'da sınava girmek arzu eden denizci- I
ler, her yılın Şubat ve Eylül aylarında, Yüksek
Denizcilik Okulunda sınavlara girebilirler.
I
4915 sayılı Yüksek Denizcilik Okulu ve de- I
nizcilik meslek okul ve kursları hakkındaki Ka- I
nuna göre, bu okul bünyesinde küçük dereceli ge
mi zabiti (Güverte - Makina) yetiştirmek üzere,
okulun tatilde bulunduğu yaz aylarında, iki ay
süreli kurslar açılmaktadır.
Ticaret gemilerinde gerek kısa ve gerekse I
uzak seferlerde kaptan veyahut makinist olarak I
görev almak üzere ehliyet sınavına girmek için, I
mutlaka okul mezunu olmak şart değildir.
I
Karasu Liman Başkanlığının (Sizler mektep- I
ten diplomalı değilsiniz.) gerekçesiyle işten uzak- I
laştırıldığı bildirilen denizcilerin adlariyle açık I
adreslerinin, tahkik konusu yapılmak üzere bildi- I
rilmesine lüzum ve ihtiyaç görülmektedir.
I
Keyfiyeti saygılarımla arz ederim.
I
Ulaştırma Bakanı I
M. Vural

10.2.1965
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5. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un,
Çorlu Doğumevi binasının hastane halien ifrağı
nın mümkün olup olmadığı hususunda bir çalış
ma yapdıp yapılmadığına dair soru önergesi ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in
yazılı cevabı (7/652)
8 . 1 . 1965
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı hususların Sağlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak eevaplandırlmasma ara
cılığınızı saygılarımla dilerim.
Tekirdağ Milletvekili
Turhan Kut
inşası için sarf olunan para göz önünde bu
lundurulacak olursa, kapasitesinin çok aHında
yatak sayısı ile hizmette bulunan Çorlu Doğum
evi binasının, adı geçen ilçede sağlık merk^flM
movcut bulunmadığına göre, hastane J j ^ ^ ^ ^ |
rağının mümkün olup olmadığı h u s u a ^ ^ ^ ^ H
kanlığın bir çalışması var mıdır, varsa ^ ^ ^ ^ H
dadır?
^ ^ ^ B
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Bakan
63

1. 2. 1965

Mille Meclisi Başkanlığına
tlgi : 15.1.1965 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü
7/652/10359 - 59132 sayılı yazıya,
Çorlu Doğumevi binasının hastane haline if
rağı hakkındaki Tekirdağ Milletvekili Turhan
Kut'un yazılı sorusu cevabının ilişikte sunuldu
ğunu saygı ile arz ederim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakani
Kemal Demir
Tekirdağ Milletvekili Sayın Turhan Kut'un
Çorlu Doğumevi hakkındaki yazılı sorularının
cevabı :

Çorlu Doğumevinin düşük randımanla çalış
tığını igöz önünde bulunduran Bakanlığımız, adı
geçen kurumun daha yararlı bir hale getirilmesi
için Devlet Hastanesine ifrağını düşünmektedir.
I Bu konuda gerekli çalışmalara başlanılmıştır.

M. Meclisi
1964 yılı Bütçe
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Kanununa bağlı cetvvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
verilen oyların sonucu

tasansma

(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı :

45Q

Oy verenler :

251

Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

(Kabul
ADANA
Yusuf Aktiraur
Ahmet Karamüftüoğlu
Cavit O rai
Kemal Sanibrahimoğlu
t Savrun
ÇTopaloglu
ARAHISAR
m az
AĞRI
ierem özcan

AYDIN
Orhan Apaydın
Hilmi Aydınçer
Mustafa Şükrü Koç
BALIKESİR
Mithat Şükrü Çavdarnğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut
\
%
BÎLECÎK
&&%
AMASYA
• %, % ^,-eşat Arpacıo&lu
Orhan Tuğrul
""• v& <£ Mustafa Kemal Karan
BÎTLÎS
îsmail Sarıgöz
Nafiz Giray
Nevzat Şener
BOLU
Ahmet Çakmak
ANKARA
Turpu t Çulha
fsmail Rüştü Aksal
Kemal
Demir
Burhnn Apaydın
Kâmil înal
Nihat Borkkan
BURDUR
Bülent Ecevit
Fethi Çelikbaş
Muhlis Ete
Mehmet Ozbcy
ibrahim Imirzalıoğlu
Emin Paksiit
BURSA
Zühtü Pehlivanlı
Sad retti n Çanga
Ahmet Üstün
tbrahim öktem
Ferhat Nuri Yıldırım
Ahmet Türkel
ANTALYA
E tem A&va
Rafet Eker

ÇANAKKALE
Süreyya Endik
Şefik inan

ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
Saffet Erninağaoğlu

ÇANKIRI
Kâzım Arar
Rahmi İnceler
Şaban Keskin

:
:
:
:
:

202
33
16
186
J3

edenler]
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Hilmi incesulu
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
îsmail Ertan
ibrahim Kocatürk
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Şehmus Arslan
Vefik Pirinecioğlu
EDİRNE
tlhami Ertem
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
Naci Yıldırım
ERZURUM
Nihat Diler
Oevat Dursun oğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
ESKÎŞEHÎR
Şevket Asbuzoglu
ibrahim Cemalcılar
Aziz Zeytinofflu
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali İhsan Gö&iiş
Hüseyin Incioğlu
Kudret Mavitan
GİRESUN
Ali Cüceoglu
Mustafa Kemal Çilesiz
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Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Sekip İnal
Saki Zorlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
İSTANBUL
Ratip Tahir Burak
Orhan Eyüboğlu
Fahrettin Kerim Gökay
Hilmi Oben
Oğuz Oran
Nnci öktem
Vahyi özarar
Selim Sarper
tsmail Hakkı Tekinel
nüsamettin Tiyanşan
Rpşit Ülker
Zeki Zeren
ÎZMÎR
Osman Sabri Adal
Şeref Bakşık
ihsan Gursan
Ziya TTanhan
Nihad Kürşad
Necip Mirkelâmoğlu
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KONYA
Ahmet Gürkan
ihsan Kabadayı
Abdüssamet Kuzucu
Rüştü Özal
Fakih özfakih
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
MANİSA
Neriman Ajraoğlu
Süleyman Çamlar
Muammer Erten
Yakup Kadri Karaos
manoğlu
Hurrem Kubat
MUĞLA
Adnan Akarca
Hilmi Baydur
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Cevdet Oskay
Turan Şahin
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk
NİĞDE
Asım Eren
Ruhi Soy er
ORDU
Yusuf İzzettin Ağaoğlu
Ferda Gül oy
Orhan Naim TTn7İnedaı
Arif Hikmet Onat
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Arif Hikmet Güner
Cevat Yalçın
SAKARYA
Burhan Akdağ
Muslihittin Gürer
SAMSUN
Fevzi Ceylân
Kâmran Evliyaoğlu
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Fevzi Geveci
SİİRT
Cevdet Aydın
Hayrettin özgen
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
SİVAS
Adil Altay
Rahmi Çeltekli
Soba ti Hasta oğlu
Ccvad Odyakmaz
Güner Sarısözen
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
nayri Mumcuoglu
TOKAT
n . Ali Dizman
Mehmet Kazova
Zeyyat Kocamemi
Reşit önder
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Ahmet Şener

Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
Bekir Sami Karahanlı
Sabri Kılıç
UŞAK
İbrahim Bul an alp
Ahmet Tahtakılıç
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Veli Uyar
ZONGULDAK
Kenan Esengin
Ramiz Karakaşoğlu
Sadık Tekin Müftüoglu
Mehmet Ali Pestilci

[Reddedenler]
BOLU
Ahmet Çakmak

ELAZIĞ
Naci Güray
[ÇekinserJ

YOZGAT
Turgut Nizamoğlu

[Oya kattlmtyanlar]
ADANA
Ali Bozdoğanoğlu
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gül ek
MeKh Kemal Küçüktepepınar
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
AFYON KARAHtSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer

Şevki Güler
Mehmet Turgut
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Rıza Polat
ANKARA
Hüseyin Ataman
Raif Ay bar
Nihat Berkkan
Osman Bölükbaşı
Fuat Börekçi
İhsan Köknel
Mehdi Mıhçıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivinlı

llyas Seçkin
Ferhat Nuri Yıldırım
Abdülhak Kemal Yörük
ANTALYA
thsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Nazmi Kerimoğlu
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Hilmi Aydınçer
Nedim Müren
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BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Fenni Islimyeli (B.)
Ahmet İhsan Kırımlı
Mehmet Tiritoğlu
BİLECİK
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
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BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Kemal Demir (B.)
Kâmil İnal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
Necmi ökten
ihsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
Hüdai Oral
(B.)
DİYARBAKIR
Adnan Aral
YusumAzizoğlu (t.)
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bingen
(Î.Ü.)
Fahir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
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Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Ertugrnl Gazi Sakarya
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer (B.)
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etera Kılıçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abduilah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip İnal
Saki Zorlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan
Yahya Dermancı
Helâl Kılıç
Sadık Kutlay
İSPARTA
Sadettin Rilsrîç
İSTANBUL
İbrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Cihad Baban
Suphi Baykara
Nurettin Bulak
Ratip Tahir Burak
Ömer Zekâi Dorman
Saadet Evren
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Orhan Eyüboğlu
Faıhrettin Kerim Gökaj
Muhiddin Güven
Coşkun Kırca
Ahmet Oğuz
Oğuz Oran
Vahyi özarar
tlhami Sancar (B.)
Hüsamettin Tiyanşan
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolar» H3.)
IZMÎR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
İhsan O ursan
Ziya TTanhan
Sn i m Kavaran
Nihad Kürşad
NTecip Mirkelâmoğlu
Sin asi Osm a
Mustafa Uyar (B.)
Lebit Yurdoğlu
KARS
Necmettin Akan
Lâtif Aküzüm
Kemal Kaya
Sırrı öktem
Rahtiyar Vural
Rıza Yalcın
KASTAMONU
Avni Doğan
Sabri Keskin
Ali özdilcmnnli
KAYSERİ
Abdülhalim Araş
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Vedat Âli Özkan
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Memdnh Erdemir
nalil Özmen

m

KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Ay tan
İrfan Baran
Kadircan Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin
(Bşk. V.)
Fakih özlen
Faruk Sükan
Sait Sına Yüccsoy
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Ki ray
Sadrettin Tosbi
MALATYA
II. Avni Akşit
Ahmet Fırat
İsmet İnönü
(Başbakan)
H. Ziya Özkan
MANİSA
Şevket Raşit Hatipoğlu
Nusret Köklü
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Esat Kemal Aybar
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
İlhan Tekinalp
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Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (13.)
İZMtB
Şükrü Akkan
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
Saim Kaygan
Şinasi Osma
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Sırrı öktem
Bahtiyar Vural
KASTAMONU
Avni Doğan
Fethi Doğançay
Ali özdikmenli
KAYSERİ
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Sağlam
Bahri Yazır
KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Eriş
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
KONTA
Selçuk Aytan

irfan Baran
Kadircan Kaflı
Mekki Keskin (Bşk. V.)
Fakih Özlen
Faruk Sükan
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Sezai Sarpaşar
Sadrettin Tosbi

Vahap Dizdaroğlu
Talât Oğuz
MUĞLA
ilhan Tekinalp
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
ORDU
Rcfet Aksoy
(t.)
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu

MALATYA
II. Avni Akçit
İsmet inönü
(Başbakan)

RİZE
Erol Yılmaz Akçal
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın

MANİSA
Nusret Köklü
Ililmi Okçu
Yaknp Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu

SAKARYA
Ekrem Aliean
Nuri Bayar
Hami Tezkan

Kemal Bağcı oğlu
Hasan Fehmi Evliya
Ali Ilüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük

SAMSUN
Mehmet Başaran
Nurettin Ceritoğlu
Bahri Cömert
Ilyas Kılıç
Hüseyin Özalp
Osu: an Şahinoğlu

MARDİN
Mehmet Ali Arıkan

SİİRT
Hayrettin özgen

MARAŞ

URFA
Kemal Badıllı
VAN
Muslih Görentaş (t. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak (1.)
Feyzi Fırat

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay

1
1
1

İsparta
istanbul
İzmir

1
1
2

Kocaeli
Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
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Yekûn

SİNOP
Cemil Karahan
Haşim Tan
SİVAS
ibrahim Oöker
Rahmi Günay
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Tahsin Türkay
Mahmut Vural (B.)
TEKİRDAĞ
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Sabahattin Baybura
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (t.)
TRABZON
Salâhattin Güven
Nazmi Ökten
Kâmuran Ural

1
1
1
1
2
13
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Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara3inda imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının

uygun bulun oluğuna
sonucu

dair kanun

tasarısına verilen

oyların

(Yeter sayı yok.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 450
: 178
.• 176
:
:

2
i

: 258
:
13

[Kabul edenler]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Aktimur
Ahmet Karanıüftüoğlu
Cavit Oral
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
ADIYAMAN
Arif Atalay
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Asım Yılmaz
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
İsmail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Burhan Apaydın
Bülent Eeevit
Mustafa Kemal Erkovau
Muhlis Ete
İsmail Gence
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu
İbrahim tmirzalıoğlu
Ahmet Üstün
ANTALYA
Etem Ağva
Ömer Eken
Rafet Eker

|

AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
lteşat Özarda
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Süreyya IToç
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
BOLU
Turgut Çulha
BURDUR
Fethi Çclikhaş
BURSA
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem
ÇANAKKALE
Şefik İnan
Refet Sezgin
ÇANKIRI
Kâzım Arar
Şaban Keskin
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Hilmi İncesulu
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İsmail Ertan
ibrahim Kocatürk
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu

DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Vefik Pirinçcioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
tlhami Ertem
Nazmi özoğul
ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil
ERZURUM
Nihat Diler
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettitı Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
İbrahim Cemalcılar
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin tncio&lu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Ti rai i
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
İÇEL
Mazhar Arı kan
Mehmet Ali Arslan
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İhsan önal
İSPARTA
Ali İhsan Balım
Lokman Başaran
İSTANBUL
Ferruh Bozbeyli
Tahsin Demiray
Hilmi Oben
Sahabettin Orhon
Naci öktem
Selim Sarper
İsmail Hakkı Tekinel
Keçit Ülker
Zeki Zeren
İZMİR
Mehmet Ali Aytaş
Şeref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Kadri özek
KARS
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
KASTAMONU
Fethi Doğançay
ihsan Şeref Dura
Osman Zeki Oktay
ismail Ilakkı Yılanlıoğlu
KAYSERİ
Hüsamettin Gümüşpala
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KOCAELİ
Hâldan Kısayol

M. Meclisi
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Haydar Özalp
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Refet Aksoy
Ata Bodur
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Fuad Siraıen (Başkan)
SAKARYA
Ekrem Alican
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Nuri Bayar
Hami Tezkan
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Mehmet Başaran
Nurettin Ceritoğlu
Bahri Cömert
Hâmit Kiper
Ilyas Kılıç
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu
SİİRT
Süreyya öner
SİNOP
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Haşim Tan

Kâmuran Ural
Zeki Yağımurdereli
TUNCELİ
Fethi Ülkü
URFA
Celâl öncel
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
VAN
Muslih Görentas (I. Ü.)
YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak (î.)
Feyzi Fırat
Yusuf Ziya Yücebilgin

SİVAS
İbrahim Göker
Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztrak (B.)
TOKAT
Sabahattin Baybura
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (I.)
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattin Güven
Nazmi Ökten

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İsparta
İstanbul
İzmir

Kocaeli
Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak
Yekûn

mmm
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M. Meclisi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin
kanun tasarısına verilen oyların sonucu

değiştirilmesi

hakkındaki

(Yeter sayı yoktur.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
ÇeMnserler
Oya katümıyanlar
Açık üyelikler

450
121
98
20
3
316
13

[Kabul edenler]
ADANA
Ahmet Karanıüftüoğlu
Kemal Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Ali Turanlı
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
ismail Rüştü Aksal
Bülent Bcevit
Muhlis Ete
Ahmet Üstün
ANTALYA
Etem Ağva
Rafet Eker
ARTVİN
Saffet Eminağaoğilu
AYDIN
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolafe
Gökhan Evliya oğlu
Süreyya Koç
Cihat Turgut
BİTLİS
Nafiz Giray
Müştak Okumuş
BOLU
Turgut Çulha

BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Sadrettin Çanga
İbrahim öktem
Mustafa Tayyar
ÇANAKKALE
Şefik İnan
ÇANKIRI
Şaban Keskin
ÇORUM
Hilmi İncesulu
DENİZLİ
ismail Ertan
İbrahim Kocatürk
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Şehmus Arslan
Vefik Pirinçcioğlu
EDİRNE
İlhamı Ertem
ELÂZIĞ
Hürrem Müftügil
ERZURUM
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şerafettin Konuray
Adnan Şenyurt
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
ibrahim Cem alçılar
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
GİRESUN
Mustafa Kemal Çilesiz
Naim Tirali

GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Celâl Kılıç
İSTANBUL
ibrahim Abak
Ferruh Bozbeyli
Sahabettin Orhon
Naci Öktem
Selim Sarper
KARS
Hasan Erdoğan
Komal Güven
Kemal Okyay
KASTAMONU
Osman Zeki Oktay
KONYA
Abdüssamet Kuzucu
Rüştü özal
Fakih özfakih
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Mehmet Delikaya
MANİSA
Süleyman Çağlar
Muammer Erten
Yakup Kadri KaraosmanogTu
MARDİN
Mehmet Ali Ai'ikan
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MUĞLA
Adnan Akarca
Hîlımi Bay dur
MUŞ
S'ami öztürk
NİĞDE
Asım Eren
ORDU
Arif Hikmet Onat
RİZE
Erol Yılmaz Akçal
SAMSUN
Fevzi Geveci
Hâmit Kiper
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
SİVAS
Adil Alltay
Rahmi Çeltekli
Sebati Hastaoğlu
TEKİRDAĞ
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Mehmet Kazova
Reşit önder
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğkr
Ali Rıza Uzuner
TUNCELÎ
Vabap Kışoğhı
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URFA
Osman Ağan

Sabri Kılıç
Celâl öncel
UŞAK

Atalay Akan
Bekir Sami Karahanlı

ibrahim Bulanalp

VAN
Şükrü Kösereisoğîu
YOZGAT
Mustafa Kepir
Veli Uyar

ZONGULDAK
Ramiz Karaka§oğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebâlgin

[Reddedenler]
ANKARA
Mustafa Kemal Erkovan
BtLEClK
Sadi Binay

KASTAMONU

ELÂZIĞ
Naci Güray

ismail Hakkı Yılanlıoğlu

ÎÇEL
ihsan önal
İSPARTA
Ali ihsan Balım

BOLU
Ahmet Çakmak
ÇANAKKALE
Refet Sezgin

İSTANBUL
Hüsamettin Tiyansan

EDİRNE
Nazmi özoğul

İZMİR
Mehmet Ali Aytaş

KAYSERİ
Hüsamettin Gümüşpala
KONYA
Ahmet Gürkan
MUŞ
Sait Mutlu

SAMSUN
Ali Fuat Alişan
SÜRT
Hayrettin özgen
SİVAS
Güner Sarısözen
TOKAT
H. Ali Dizman
VAN
ihsan Bedirhanoğlu
YOZGAT
Turgut Nizaımoğlu

[Çekinserler]
ANKARA
ismail Gence

AYDIN
Melâhat Gedik

ZONGULDAK
Sadık Tekin Müftüoğlu

[Oya katilmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Yusuf Abtimur
Ali Bozıdoğanoğlu
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Melih Kemal Küçüktepepınar
Gavit Oral
Ahmet Savrun
İbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Melhmet özbay
AFYON KARAHİSAR
Halûk Nur Bâkf
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Mehmet Turgut
Asıan Yılmaz
Şükrü Yüzbaşıoğlu

AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener

ANTALYA
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Ömer Eken
Nazmi Keriımoğlu
Nihat Su
ARTVİN
Nihat Ata
Sablit Osman Avcı

ANKARA
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
AYDIN
Raif Aybar
Orhan Apaydın
Nihat Berkkan
Hilmi Aydmçer
Osmıan BölüM>a§ı
Reşat özarda
Fuat Börekçi
ismet Sezgin
ibrahim Sıtkı HatipBALIKESİR
oğlu
Cihat
Bilgehaıı
ibrahim Imirzalıoğlu
Kaya Bulut
ihsan Köknel
Mithat Şükrü ÇavdarMehdi Mıhçıoğlu
oğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) Fennî Islimyeli (B.)
llyas Seçkin
Cevat Kanpulat
Ferhat Nuri Yıldırım
Ahmet ihsan Kırımlı
Abdullah Kemâl Yörük Mehmet Tiritoğlu
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BİLECİK
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halat Rıza Ünal
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
Kemal Demir (B.)
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
Nadir Yavuzkan
BURSA
Hikmet Akalın
Edip Rüştü Akyürek
Ekrem Paıksoy
Cevdet Perin
Ahmet Türkel
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra

M. Meclisi
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Burhan Arat
Süreyya Endik
ÇANKIRI
Kâzını Arar
Rahmi İnceler
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Abdurrahman Güler
Faruk Küreli
Necmi Ökten
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
Mehmet Çobanoğlu
Hüdai Oral (B.)
Remzi Şenel
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Yusum Azizoğiu (t.)
Hilmi Gü'ldoğan
Recai Iskenderoğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal
Süleyman Bilgen (İ. Ü.)
PaJhir Giritlioğlu
ELAZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Faruk Sanaç
Kemal Satır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Zeynel Gündoğdu
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Ertuğrul Gazi Sakarya
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer
Aziz Zeytinoğlu

B : 54 10 . 2 .1965

GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Muzaffer Canfcolat
Hüseyin Incioğlu
Kudret Mavi tan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Köymen
Ndzamettin Erkmerı
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Cüeeoğlu
GÜMÜŞANE
Necmeddin Küçüker
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKÂRİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip İnal
Saki Zorlu
İÇEL
Burhan Bozdoğan
Yahya Dermaneı
Sadık Kutlay (B.)
İSPARTA
Lokman Başaran
Sadettin Bilgiç
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Vahyi özarar
İlhami Sancar (B.)
İsmail Hakkı Tekinel
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Abdurrahman Yazgan
Malik Yolaç (B.)
Zeki Zeren
İZMİR
Osman Sabri A dal
Şükrü Akkan
Şv,ref Bakşık
Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Ari li Ertunga
İhsan G ursan
Ziya Hanhan
Saim Kaygan
Nihad Kürşad
Necip Mirkelâmoğlu
Şinasi Osıma
Kadri özek
Mustafa Uyar
Lebit Yurdoğlu (B.)
KARS
Necmettin Akan
Lâtif Aküzüm
Kemal Kaya
Sırrı öktem
Bahtiyar Vural
Rıza Yalçın

KASTAMONU
Avni Doğan
Fethi Doğançay
İSTANBUL
İhsan Şeref Dura
Ziya Altmoğlu
Sabri Keskin
Cihad Baban
Ali özdikmenli
Suphi Baykam
KAYSERİ
Nurettin Bulak
Abdülhalim Araş
Ratip Tahir Burak
Turhan Feyzioğlu
Tahsin Demiray
Mehmet Gökeır
Ömer Zekâi Dorman
Vedat ÂM Özkan
Saadet Evren
Mehmet Sağlam
Orhan Eyüboğlu
Bahri Yazır
Fahrettin Kerim Gökay Mehmet Yüceler (B.)
Muhiddin Güven
KIRKLARELİ
Ali Coşkun Kırca
Hilmi Oben
Abdurrahman Altuğ
Ahmet Oğuz
Mehmet Alâeddin Eriş
Oğuz Oran
Fikret Filiz
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Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
Memduh Erdeımir
Halil özrnen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgisu
Nihat Erim
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
İhsan Kabadayı
Kadircan Kaflı
Ömer Kart
Mekki Keskin Bsk. V.)
Fakih özlen
Faruk Sükan
Cahit Yılmaz
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Rauf Ki ray
Sadrettin Tosbd
MALATYA
H. Avni Akşit
Nurettin Akyurt
Ahmet Fırat
İsmet İnönü (Başbakan)
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Şevket Raşit Hatipoğbı
Nusret Köklü
Hurrem Kubat
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişethirlioğhı
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Kemali Bayazıt
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük

M. Meclisi
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Cevdet Oskay
Turan Şahin (B.)
ilhan Tekinalp
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demiraoy
Ali Baran Numanoğln
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
Oğuzdemir Tüzün
ORDU
Yusuf izzettin Ağaoğlu
Refet Aksoy
Ata Bodur
Ferda Güley
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Orhan Naim Hazinedar
Şâdi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Arif Hikmet Güner
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alacan
Nuri Bayar
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan
Yusuf Ulusoy
SAMSUN
Mehmet Başaran
Nurettin Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Ilyas Kılıç
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu
SÜRT
Cevdet Aydın

Nazmi Ökten
Ahmet Şener '
Kâmuran Ural
Zeki Yağmurdereli

Süreyya öner
Adil Yaşa
SÎNOP
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Haşim T a n
SİVAS
ibrahim Göker
Rahmi Günay
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz
Reşat Turhan
Tahsin Türkay
Mahmut Vural (B.)
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan özıtrak (B.)
TOKAT
Sabahattin Baybura
Zeyyat Kocamemi
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy (I.)
TRABZON
Ekrem Dikmen
Selâhattân Güven

TUNCELİ
Fethi Ülkü
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
Ahmet Taihtakıihç
VAN
Muslih Görentaş (I. Ü.)
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğan
ismet Kapısız
Celâl Sungur
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak (t.)
Kenan Esengin
Feyzi Fırat

[Açık mjelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İsparta
istanbul
izmir
Kocaeli

1
i
1
1
1
2
1

Manisa
Muş
Trabzon
Zonguldak

>>«-<«

1
l
1
2
.
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Millet Meclisi
GÜNDEMI
54. BİRLEŞİM
10 . 2 . 1985 Çarşamba
Saat : 15,00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakanı Malik Yolaç'm dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmoi Yüceler'in vekillik etmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/1128)
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı
Nüvit Yetkin'in vekilîük etmesine dair Başba
kanlık teskeresi (3/1129)
3. — Bafra kazasının Elifli köyü 147 numa
rada nüfusa kayıtlı Tevf ik kızı, Saniye'den doğ
ma 1 . 1 . 1937 aslı ve (ay, günsüz 1933) tas
hih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile, Bafra
kaza3inın Kanlıgüney köyü 2 numarada nüfusa
kayıtlı Salihoğilu, Hamide'den doğma 8.9.1927
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresinin teEk'Ik edilmek üzere Dilekçe Karma
Komisyonuna verilmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1130, 3/1100)
(S. Sayısı: 804)
4. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Başkanveküinin, Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının, biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle gündemdeki diğer bütün işlere takdimen
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi. (1/732,4/379)
5. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Ba^kanvekilinin, Türldye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının biran evvel
kanunlaşmasını temin maksadivle gündemdeki

diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine dair önergesi. (1/709, 4/380)
6. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Başkanvekilinin, C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısnıen affı hakkındaki
78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin biran evvel
kanunlaşmasını temin malısadiyle gündemdeki
diğer bütün işlera takdimen öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine dair önergesi. (2/771, 4/381)
7. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdaî Oral'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı kuruluş ve görevleri baklandaki kanun ta
sarısının, biran evvel kanunlaşmasını temin
maksadiyle havale edilırn? olduğu Sanayi ve
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lacak Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
önergesi. (1/789, 4/382)
8. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi.
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER
X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/756) (S. Sayısı: 811)
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTIRILAN tŞLER
1. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gükk ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nnn, Siyasi partiler kanun teklifleri
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378;
2 591) (S. Sayısı: 027) [Dağıtma tarihi :
27 . 11 . 1963]
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2. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa I Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyassttin Kara
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair
ca'nm G570 sayılı Kira Kanununun Anayasa
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin
ve Adalet komisyonlan raporları (2/136) (S.
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964]
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
12. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
rihi : 1 0 . 4 . 1964]
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı :
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963]
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576)
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963]
13. — 1076 sayılı ihtiyat subaylan ve ihti
yat
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı
4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komis
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma
komisyonları raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268)
tarihi : 12 . 2 . 1964]
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963]
5. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963]
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458)
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963]
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporlan
7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
rihi : 28 . 2 . 1964]
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı :
15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
702) [Dağıtma tarihi : 28 .4.1964]
ra bastmlması hakkında 6797 sayılı Kanunun
8. —- 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi :
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı
2.7.1964]
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963]
ve
Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları
9. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
raporlan
(1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
rihi : 11 . 7 . 1963]
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm
17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
ve Tanıtma komisyonları raporlan (1/541)
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 . 12 .1963]
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı :
10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964]
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve
18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Aviçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33)
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963]
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine
11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesinekaplanda İŞ Nisan 1340 tarih ve 486, numaralı | dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon-

lan raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963]
19. — imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375)
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963]
20. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma. Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/518)
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964]
X 21. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plâa
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536)
22. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı:
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963]
23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615)
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964]
24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakla Tekinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç
ve cezalann affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589)
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964]
X 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı ile
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım
Yılmaz'ın. kat mülkiyeti kanun teklifleri ve
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325)
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963]
X 26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci

ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı :
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963]
27. — Genel nüfus yazımı kanunu tasansı ve
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı :
513) [Dağıtma tarihi: 23 .10 .1963]
X 28. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425)
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963]
X 29. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963]
30. — Gümrük kanunu tasansı, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan raporlan ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S.
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964]
X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S.
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963]
X 32. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi :
15 . 7.1963]
X 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451)
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963]
34. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tanm Komisyonu raporu (1/708) (S.
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14 .12 .1964]
35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mütaallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1964]
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X 36. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S.
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12 .1964]
X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8)
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964]
X 38. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Anka a ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gbkalp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780)
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964]
X 39. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla)
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi :
17.12 .1964]
40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı :
444) [Damıtma tarihi : 20.9.1963]
41. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi :
25.2 .1964]
42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711)
[Dağıtma tarihi • 13 . 5 .1964]
X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve nıakinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici

Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784)
[Dağıtma tarihi : 26.12 .1964]
44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporlan (2/266)
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963]
45. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadrolan Kanununa ek kanun tasansı ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(1/568) (S. Sayısı: 737) [Dağıtma tarihi :
15.7.1964]
46. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Adalet komisyonları raporlan (2/376)
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14 .1 .1965]
47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sayılı
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanur.a 3 ncü
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komi svonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964]
48. — 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 komifvonlan
mütalâalan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma
tarihi : 26, 6.1963]
49. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek
kanun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Plân komisyonlan raporları (1/707) (S. Sayısı:
796) [Dağıtmatarihi: 14.1.1965]
50. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi,
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan
(1/567) (S. Sayısı: 761) [Dağıtma tarihi :
1 . 12 . 1964]
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51. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi:
16. 8 . 1963]
52. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529)
(S. Sayısı : 368 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
30 . 1 . 1965]
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İŞLER
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C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın Anayasayı
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu ( 2 / 7 7 1 )

Cumhııriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 4552

23 . 12 . 1964

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Anayasayı ihlâl suçundan Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
E. Aka
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

GEREKÇE
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm
edilenler hakkında bihakkın veya meşruten tahliye talebinden itibaren bu mahkûmiyetlerinin tabiî
neticesi olan kanuni mahkûmiyet halinde bulundurulmaya ve hususi kanunlarında yazılı muayyen
bir meslek ve sanatın icraasının menine dair hükümlerin, kendilerinin ve aile efradının geçimini
temin etmelerine imkân vermek m-aksadiyle uygulanmıyacağı kabul edilmişti.
Aynı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkûm edilip Anayasanın 97 nci maddesi gereğince
affedilenler bu maddenin şümulüne girmemekte olduğundan aradaki eşitsizliği kaldırmak ve ken
dilerinin ve aile efradının geçimini temin etmelerine imkân vermek üzere adı geçen fıkra teklif olun
muştur.
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Adalet Kornişonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. 2/771
Karar No. 52
Yüksek Başkanlığa
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki 78 sayılı Kanunun ikinci maddesine 'göre muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilenler hakkında bihakkın veya meşruten ıtaihliyo tarihinden itibaren ibu mahkûmiyetlerinin
italbiı neticesi olan kanuni mahkûmiyet halinde bulundurulmaya vo hususi kanunlarında yazılı muay
yen bir meslek ve sanatın icrasının menine dair hükümlerin, kendilerimin ve aile efradının geçimi
ni temin etmelerine imkân vermek maksadiyle uygulanmıyacağı kabul edilmişti.
Aynı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkûm edilip Anayasanın 97 nci maddesi gereğince
affedilenler bu maddenin şümulüne girmemekte olduğundan aradaki eşitsizliği kaldırmak ve kendi
lerinin ve aile efradının geçimini temin etmelerine imkân vermek üzere Cun.huriıyet Senatosu Kas
tamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna tarafından hazırlanan (Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının knmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun ikinci
maddesine bir fıkra eklenmesine) dair kanun teklifi Komisyonumuzda Adalet Bakanlığı temsilcisi
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere edilerek ittifak1» kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi de kararlaştırılmış olup Genel Kurulun tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalelt Komisyonu Başkam
Başkarovekili
Sözcü
Kâtip
İstanbul
Kars
Elâzığ
Mardin
1. H. Tekinel
K. Kaya
N. Güray
T. Oğuz
Çanakkalo
R. Sezgin
İmzada bulunamadı
İzmir
M. Uyar

Erzincan
8. Perinçek

İçel
M. Arikan

Giresun
A. Cüceoğlu
Kay 3 eri
A Arm

Mardin
E. K. Aybar

C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm teklifi
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksak Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yükısk Adalet Divanınca m?,hkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bası hükümlerinin kaldırılması ve bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1930 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
uyanınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Anayasayı ihlâl suçundan T. C. Kanununun 146 ncı
maddesi gereğince müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olupta Anayasanın 97 nci maddesi gere
ğince affedilenler bu maddenin 1 nci fıkrası hükmünden faydalanırlar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
»>•<«
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/709)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-2300/3171

17 . 7 . 1964

Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
14 . 7 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
îsmet inönü
Başbakan

GEREKÇE
Bilindiği gibi bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasında zaman bakımından ortaya çıkan fark
lar, Hazinece bir kısım kısa vadeli borçlanmalarla karşılanmaktadır. Hazinenin bu maksatla kulla
nabileceği üç kanunî imkân mevcuttur. Bunlardan birisi her yıl bütçe kanunlariyle verilen yetkiye
dayanılarak banka ve kurumlann yatırdıkları paralara karşılık çıkarılan Hazine Bonolarıdır. Halen
% 5 faizli olan bu bonolar altı ay vadeli olarak çıkarılmakta, ancak ibrazında
vâdesinden önce
ödenmek imkânına sahip bulunmaktadır. Fakat memleketimizde gelişmiş bir para piyasası mevcudolmadığı için bu bonoların satışı mahdut ölçüde kalmakta, pek nadir olarak tanınan limite yaklaşılabilmektedir.
İkinci imkân Merkez Bankası Kanununun 3492 sayılı Kanunla değişik 38 nci maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak çıkarılan dokuz ay vadeli Hazine bonolarıdır. Bunun limiti Bankanın sermaye
ve yedek akçeleri toplamının üç misline kadardır. İhdas maksadı, gelecek yıllara geçici sözleşme
ler dolayısiyle bütçelere konulan ödenekler dışında yaptırılan işler karşılığı mütaahhitlere verilen
bonoların Bankalar kanaliyle reeskont edilmek suretyile kullanılmakta olan bu kredinin işletilmesi,
plânlı kalkınma dönemine girildikten sonra yatırımların yıllık programlar ve ona uygun olarak
hazırlanan bütçeler çerçevesinde yapılması gerektiği düşünülerek, durdurulmuştur. 1963 malî yılı
sonuna kadar kullanılan 348 milyon liranın da T. B. M. M. ne sevk edilen bir kanunla konsolidasyonu yoluna gidilmiştir.
Hazinenin, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılıyabilmesi için başvuracağı başlıca imkân ise Mer
kez Bankası avansıdır. Bunun miktarı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda yer
alan hükümlerle sınırlandırılmış bulunmaktadır. Merkez Bankasının Hazineye avans açmasına im
kân sağlıyan ilk hüküm 1938 yılında 3492 sayılı Kanunla getirilmiş ve o zaman bunun miktarı Ban
kanın sermayesi ile yedek akçeleri toplamının % 50 si olarak tesbit edilmiştir. Sonradan 1955
yılında 6544 sayılı Kanunla Hazineye açılacak avans miktarı cari yıl bütçe giderleri toplamının % 15
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ine kadar şeklinde değiştirilmiştir. 24 . 2 . 1961 tarihli 260 sayılı Kanunla bir taraftan bu nisbet % 5 eindirilmiş, diğer taraftan söz konusu avansın malî yıl sonunda kapatılması kaydı konulmuştur.
1961 malî yılı başından itibaren bu hüküm yürürlükte bulunmaktadır.
Merkez Bankası avansının kullanılış seyrine gelince, 6 . 12 . 1960 tari'hli 154 sayılı Kanun hüküm
lerine göre tahkim edilmeden önce 1960 malî yılı sonunda avans miktarı 1 092 milyon liraya ulaş
mış durumdaydı.
260 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1961 malî yılı içerisinde Merkez Bankası avansı
hiç kullanılmamış, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının Hazine bonoları ile karşılanması mümkün olmuş
tur. O yıl ekonomideki durgunluk sonucu bankalar Hazine bonolarına çok rağbet göstermişler, ye
ni krediler açma şeklinde kullanamadıkları imkânlarını bu bonolara yatırma yolunu tutmuşlardır.
Ancak 1962 malî yılı içerisinde Hazine bonolarına yatırılan paralar geri çekilmeye, bunun sonucu
olarak da Hazine Merkez Bankasına başvurmaya başlamıştır. O yıl kullanılan Merkez Bankası
avansı 340 milyon liraya kadar çıkmıştır. 1963 malî yıl sonunda ise bu avans 420 milyon lira
ya kadar kullanılmıştır. Mevcut kanun hükmü gereğince her iki malî yıl sonunda da avanslar, baş
ka yerlerden borçlanmak ve mümkün olduğu nisbette ödemeleri durdurmak suretiyle kapatılmış,.
ancak ertesi malî yıl başında hemen aynı seviyeye ulaşmıştır. Böylece geçen üç yıllık tecrübe, Mer
kez Bankası avansının malî yıl sonunda kapatılması mecburiyetinin Hazine işlemlerinin mahiyetineuygun olmadığını göstermektedir. Şöyle ki :
Bütçe işlemlerinden farklı olarak Hazine işlemlerinin belli bir dönem sonunda kesilmesi mümkün
değildir. Kaldı ki, bir kısım bütçe işlemlerini dahi malî yıl sonunda tamamen kesmek kabil olmadı
ğı için malî sistemimizde bir mahsup dönemi kabul edilmiş bulunmaktadır. Oysa Hazine işlemleri
daha çok devamlı bir mahiyet taşımakta, malî yıl sonlarında bunların durdurulması gibi bir hal
mevcudolmamaktadır. Böyle bir hal Hazinenin ödemelerini durdurması demektir ki bu da Hazinenin
itibarını zedeliyecek ve hak sahiplerini güç duruma düşürecek bir keyfiyettir, tşte malî yıl sonla
rında Merkez Bankası avansının kapatılması mecburiyeti hükmü tatbikatta kısmen bu durumu
meydana getirmekte ve gerçek her hangi bir fayda da sağlamamaktadır. Bu sebeple yeni getirilen
tasarı ile bu hükmün kaldırılması yoluna gidilmiştir.
Yeni tasarı ile yapılan diğer bir değişiklik de, Merkez Bankasının Hazineye açacağı avansın
kanuni limitinin genel bütçe giderleri toplamının % 5 inden % 10 una çıkarılmasıdır. Bunun da baş
lıca sebebi Merkez Bankası avansının ekonomik yönüdür. Bilindiği gibi, zamanımızda Devlet Büt
çesi, çeşitli sebeplerle memleket ekonomisinde meydana gelecek durgunluk hallerinde iktisadi faali
yetleri canlandırmak için diğer bir kısım para ve kredi tedbirleri ile birlikte başvurulacak bir va
sıta hüviyetini de taşımaktadır. Böyle zamanlarda Hükümetlerce alınacak para ve kredi tedbirleriy
le bir taraftan özel sektörün normal iktisadi faaliyetleri teşvik edilirken, diğer taraftan kamu sektö
rü harcamalarının da hızlandırılması gerekmektedir. Kamu sektörü ise bu fonksiyonun Devlet Büt
çesi kanaliyle Hazinenin nakit imkânları ölçüsünde gerçekleştirebilecektir. Nihayet bu suretle ya
pılacak harcamalar Kalkınma Plânı çerçevesinde yıllık program ve bütçelere uygun olacağından bu
imkândan faydalanarak her hangi bir şekilde fuzuli masraflar yapılması da söz konusu değildir.
Ayrıca eski hükümden farklı olarak yeni tasarı ile bu kanunî limit altında uygulanacak fiilî nisbetlerin genel ekonomik durumun icaplarına göre Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında
kararlaştırılması esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Her ne kadar halen tatbikat da kısmen bu yol
da cereyan etmekte ise de bunu kanunî bir esasa bağlamak uygun görülmüştür. Gerçekten geçen
üç yıl içerisinde Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
(OECD) çerçevesindeki Avrupa Para Anlaşması (EMA) uzmanlarının da tavsiyelerine uygun ola
rak Merkez Bankası avansının kanunî limitin altında ekonominin genel dengesini bozmıyacak bir se
viyede tutulması için azami titizlik gösterilmiştir. Ancak, bâzı devreler için mevcut kanunî limitin
dahi yetersiz olduğu da anlaşılmış bulunmaktadır.

M. MeclM

( S. Sayısı : 810 )
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Bu maksatla avans limiti genel bütçe ödenekleri toplamının % 10 una çıkarılmış, ancak uygu
lanacak nisbetin ekonomik duruma göre Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında kararlaştı
rılması uygun görülmüştür.
Netice olarak bu tasan ile Hazine işlemlerinin mahiyetine ve ekonomik icaplarına daha uygun
hükümler getirilmiş bulunmaktadır.

Maliye Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/709
Karar No. 3

20 . 11 . 1964

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü~ maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ilgili Bakanlık tetmsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü :
Hazinenin kısa vadeli olarak Merkez Bankasına vâki borçlanmalarındaKİ 24 . 2 . 1961 gün ve
260 sayılı Kanunla kabul olunmuş bulunan nisbeti, cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının
% 10 una yükselten ve avansların o yıl sonunda kapatılması mecburiyetini kaldıran bu kanun ta
sarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek uygun mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kaibul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur,
Maliye Komisyonu Başkanı
ve
Bu Kapor Sözcüsü
Edirno
7. Ertem

Y.

Gümüşane
N. Küçüker

Adana
Aktimur
R.

Ordu
O. N. Hazinedar

Sivas
Çeltekli

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. 1/709
Karar No. 19

25 . 1 . 1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komitayonumuzda incelendi ve görüşüldü:
Hazinenin kısa vadeli olarak Merkez Bankacına vâki borçlanmalarındaki 24 . 1 . 1961 tarih ve
260 sayılı Kanunla kabul olunmuş bulunan nisbeti, cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamını % 10 a
yükselten ve avansları aynı yıl sonunda 'kapatılması meclburiyetini kaldıran bu kanun tasarısını bu
günkü şartlar altında yerinde gören Komisyonumuz Hükümet metnini aynen kabul etmiştir.
Raporumuz, öncelik ve ivedilikle görüşülmek, Genel Kurulun Yüksek tasvibine arz edilmek üzere
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Sakarya
Kara
Yozgat
A. §. Ağanoğlu
B. Akdağ
K. Okyay
C. Sungur
M. MeelM
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Adana
K. Sarıibrahimoğlu

Ankara
t. Seçkin
imzada bulunamadı

Aydın
Söz hakkım ısaklıdır
1. Sezgin

Balıkesir
Düşüncelerimle
A. A. Bolak

Artvin
Söz (hakkım mahfuz
S. 0. Avcı
Erzurum
A. Şenyurt

Burdur
N. Yavuzkan

Çanalkkalo
Ş. İnan

Diyarbakır
H. Güldoğan

îzmir
Muhalifim
/. Gürsan

Kayseri
M. Sağlam

Konya
R. özal

Mardin
Ş. Aysan

Siirt
A. Yasa

Trabzon
A. Şener

Trabzon
4 . R. Vzuner

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kynununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı
MADDE 1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun 24 . 2 . 1961 ta
rihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü cadde
sinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«2. Banka, miktarı cari yıl genel bütçe öde
nekleri toplamının yüzde onunu geçmemek üze
re Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açar.
Bu avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile
genel ekonomik durum göz önünde tutularak
kullanılacak avans nisbeti Maliye Bakanlığı
ile Merkez Bankası arasında kararlaştırılır.
Bankanın bu avans karşılığında yapabileceği
emLyon miktarı hesabın borç bakiyesini geçe
mez.»
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
14 . 7 . 1°64
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
İsmet İnönü
K. Satır
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Devlet Bakanı
/. S. Omay
Devlet Bakanı
N. Yetkin
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar

Devlet Bakanı
M. Yolaç
Adalet Bakanı
S. Çumrah
İçişleri Bakanı
O. öztrak

Dışişleri Bakanı
F. C. Erkin
Millî Eğitim Bakanı
/. öktem
Ticaret Bakanı
F. Islimyeli
Güm. ve Tekel Bakanı
M. Yüceler
Ulaştırma Bakanı V.
M. Yolaç

Maliye Bakanı
F. Melen
Bayındırlık Bakanı
A. H. Onat
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir
Tarım Bakanı
T. Şahin
Çalışma Bakanı
B. Ecevit

Sanayi Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. Erten
II. Oral
Turizm ve Tanıtma
İmar ve İskân
Bakanı
Bakanı
A: 1. Göğüs
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu
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Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasmda im
zalanan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasımn
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân
komisyonları raporları (1/732)

r. c.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2308/4552

4 .11.1964

Millet Meclisi Başkanlığına
. Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
19 . 10 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik konusunda akdedilmiş bulunan Sözleşmenin başlıca gayesi, her iki memlekette Sosyal Sigorta
kanunlarına tabi olanların diğer tarafın ülkesine gittikleri zaman oradaki sigortalılarla eşit muamele
ye tabi tutulmalarını sağlamaktır. Akdedilen sözleşmeye göre, taraflardan birinin ülkesinden diğer
tarafın ülkesine gidecek olan sigortalılar, burada bulundukları sürece, kendi memleketlerinde imiş gi
bi sosyal sigorta haklarından yararlanacaklardır.
Bundan başka, sigorta kanunlariyle sağlanan yardımlardan yararlanma bakımından, her iki mem
lekette geçen sigortalılık ve prim ödeme süreleri birleştirilmiş olacaktır.
MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi Sözleşmenin onaylanmasına dairdir.
30 Nisan 1964 tarihinde Bonn'da imza edilen Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler, aşağıda, kendi
madde numaralariyle izah edilmiştir.
Madde 1. — Sözleşmenin 1 nci maddesinde sözleşmede yer alan tâbirlerin tarifi yapılmıştır.
Madde 2. — Bu madde, Sözleşmenin hangi sigorta kolları hakkında uygulanacağına dairdir.
Bu madde hükmüne göre, memleketimizde ve Almanya'da uygulanan sosyal sigortalara tabi bulu
nanlar bu Sözleşme ile tanınan haklardan yararlanacaklardır.
Madde 3. — Maddede, Sözleşmenin Âkıd Taraflar vatandaşlariyle bunların geçindirmekle yü
kümlü oldukları kimseler hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Madde 4. — Bu maddede, 3 ncü maddede belirtilen kimselerin, hak ve vecibeleri bakımından,
eşit muameleye tabi tutulacaklarına dair hüküm vardır.
Madde 5. — Maddede, işverenin ikametgâhı veya iş merkezi diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulun
sa dahi, bu işveren emrinde çalışanlar hakkında, çalıştıkları yerde yürürlükte bulunan mevzuatın uy
gulanacağı belirtilmiştir.
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Madde G. — Bu madde hükmüne göre, iş merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan
bir işverenin yanında çalışan bir kimse bir işin icrası için geçici olarak diğer tarafın ülkesine gön
derildiği takdirde, buraya vardığı tarihten itibaren 24 ay müddetle, kendi memleketinde çalışıyormuş
gibi, hakkında kendi memleketinde yürürlükte bulunan mevzuat uygulanacaktır.
Bu Kimsenin diğer Âkıd Taraf ülkesindeki çalışma süresi 24 ayı aştığı takdirde, diğer Âkıd Ta
raf yetkili makamının muvafakati alınmak suretiyle, hakkında kendi memleketi mevzuatının uygulan
masına devam olunacaktır.
Merkezî Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir nakliyat işinde; çalışan ve bir işin icrası
için geçici olarak diğer taraf ülkesine gönderilen bir kimse hakkında da, işyeri merkezinin bulun
duğu ülkede çalışıyormuş gibi, o yer mevzuatı uygulanacaktır.
Bir işin icrası için diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilen hava nakliye işçisi hakkında da aynı
hüküm uygulanacaktır.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında işçinin vatandaşlık durumuna bakılınıyacaktır.
Madde 7. — Maddede, gemiadamlariyle yükleme, boşaltma işlerine nezaret eden .kimselerin
Sözleşme hükümlerinden ne şekilde yararlanacakları belirtilmektedir.
Madde 8. — Bu madde, sözleşme hükümlerinin, taraflardan birinin ülkesinden diğerine resmî
vazife ile gönderilen kimselerle elcilik ve konsolosluk mensupları lıakkmda uygulanmıyacağını, fah
rî konsolosluklarda çalışanlar hakkında ise uygulanacağını göstermektedir.
Madde 9. — Maddeye göre, işverenin veya sigortalının talebi üzerine, f) ilâ 8 ne i maddelerde
belirtilen kimseler hakkında, diğer Âkıd Tarafın yetkili makamının muvafakati alınmak suretiyle, o
taraf mevzuatı uygulanabilecektir.
Madde JO. — Bu madde, bir sigorta yardımının diğer bir sigorta yardımı ile veya başka ka
zançlarla birleşmesi halinde yardımın kısmen veya tamamen düşürülmesi hakkındadır. Kısmen veya
tamamen düşürmenin hangi şartlarla ve ne gibi hallerde yapılacağı maddede belirtilmiştir. Ancak,
aynı sigorta kolundan aynı sigorta vakası dolayı s iyi e yapılacak yardımların iki yardımın birleşmesi
sayılamayacağı da açııklaıımış bulunmaktadır.
Bir sigortalıya sigortalılık ve prim ödeme sürelerine göre her iki memleket tarafından aylık bağ
lanmış olup da bu aylıklarda bir indirme yapılması söz konusu ise, indirme, kendilerine isabet eden.
hisseler nisbetiııde yapılacaktır.
Madde 1J. — Bu madde, bir sigortalının, hastalık ve analık halinde, yapılması gereken yardım
lardan faydalanıp faydalanmıyacağı veya mecburi veya ihtiyari sigortaya tabi 1 utulup tutulmıyacağı
hususlarım tesbit ederken, her iki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin, aynı zamana raslamamak
şiirliyle, nazara alınacağına mütedairdir.
Madde 12. — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma 'hak ka
zanmış bulunan biı* kimse ve''bunun geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler diğer taraf
ülkesine
gittikleri zaman dahi !bu yardımdan yararlanabileceklerdir.
Madde 13. — Madde, taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan bir kimsenin veya bu
nun geçindirmekle yükümlü olduğu 'kimselerin, diğer taraf ülkesinde! bulundukları sırada durumları
derinil yardım yapılmasını gerektirdiği takdirde, kendi mevzuatlarına göre yardı in yapılması lale.
1)inde 'bulunalbilecek'lerini hükme 'bağlamaktadır.
Madde 1.4. — Taraflardan birinin mevzuatına göre gelir veya aylık almakta olan bir kimsenin,
diğer, 'taraf ülkesinde bulunduğu .sırada hastalandığı takdirde; 'kendi .mevzuatına göre yardım ya
pılmasını talebedebilcceğine dair olan bu maddede, bu yardımın Türkiye'de veya Almanya'da hangi
merciler tarafından yapılacağı ve 'her iki taraf mevzuatına göre sigortalı .sayılan kimseler hakkında
Iıangi 'mevzuatın uygulanacağı belirtilmiştir.
Madde 15. — Madde, yukarı ki .maddelere göre sağlık yardımına 'hak kazanmış bulunan bir kim
seye ve bunun geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere yardımların (hangi şartlarla ve hangi .merci
ler tarafından yapılacağını ve yardım süresi ile sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimse
lerin teshilinde hangi mevzuatın uygulanacağını göstermektedir.
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Madde 16. — Bu maddede, para yardımına hak kazanmış bulunan bir kimseye bu yardımın ne
şekilde ödeneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Madde 17. — Madde, 15 ve 16 ncı maddeler gereğince yapılacak yardımlar tutarının no şekilde
ödeneceğine dairdir. Bu maddeye göre, yapılacak sağlık yardımları masraflariyle ödenekler tutarı,
yardımı yapan kuruma, sigortalının bağlı bulunduğu kurum tarafından ödenecektir.
Madde 18. — Bu maddede, biri Türkiye'de diğeri de Almanya'da sigortalı bulunan iki kimse
nin müştereken geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertleri varsa ve bunlar her iki taraf mevzua
tına göre d'e yanlıma hak kazanmışlarda, bunlara, yalnız oturdukları yer mevzuatına
göre ve bu
yerde geçimlerini sağlıyan sigortalı dolayısiyle yardım yapılacağı, ancak, yardım süresi tesbit edi
lirken aynı sigorta vakası için diğer taraf mevzuatına göre yapılan yardımların nazara
alınacağı
belirtilmiştir.
Madde 19. — Bu maddede, taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan bh* kimseye
diğer taraf ülkesinde alması halinde hangi mevzuata göre yardım yapılacağı, her iki taraf mevzua
tına göre cenaze masrafı ödenmesi mümkün olan hallerde ne yolda işlean yürütüleceği açıklan
maktadır.
Madde 20. — Sözleşmenin bu maddesinde, iş kazası veya meslek hastalığı halinde, taraflardan
birinin mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanmış bulunan bir kimsenin diğer tarafın ülke
sinde bulunduğu sırada da bu yardımdan yararlanacağına, ancak, bu yardımdan
yararlanabilmek
için diğer tarafın ülkesine gitmesine yetkili sosyal sigorta mercii tarafından mv.vafakat
edilmesi
gerektiğinde, hangi hallerde buna muvafakat edileceğine ve her iki memlekette bu yardımların hangi
kurumlar tarafından yapılacağına dair hükümler ver almaktadır.
Madde 21. — Madde, iş kabası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik Ödeneğinin han
gi merciler tarafından ödeneceğine mütedairdir.
Madde 22. — Bu maddede, yapılan yardımlar tutarının ilgili sosyal sigorta mercii
tarafından .
ödeneceği hükme, bağlanmıştır.
Madde 23. — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kaza
ndı]) kazanıl madiğinin tâyininde ve meslekte kazanma gücünün ne nöbette kaybedildiğinin teshi
linde, diğer taraf mevzuatına göre iş kazası ve meslek hastalığı sayılan vakalar da nazara alınacak
ancak, o taraf ülkesinde uğranılan iş kazası, meslek :ha.stalığı sebebiyle meslekte kazanma gücünde
vukua gelen azalma derecesine tekabül eden ölçüde yardım yapılacaktır.
Madde 21. — Bu maddeye göre meslek hastalığı sonucu yardıma hak kazanma halinin tusbitinde, her iki tara I' ülkesinde aynı meslek hastalığına sobebolahilecek işlerde çalışılan
süreler nazara
alınacaktır. Maddede, ayrıca, her iki taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanılmış olması halinde,
hangi mevzuata göre yardım yapılacağı, gelirin hangi hallerde yeniden hesaplanacağı ve hangi halde
bağlanacak gelire karşılık avans verileceği belirtilmiştir.
Madde ''o. — Maddede, gelirin sermaye olarak ödenmesinde, diğer taraf ülkesinde ikamet edilmiş
olmasının yabancı memlekette ikamet sayıimıyacağı kaydedilmektedir.
Madde 26. — Bu madde, isteğe bağlı sigorta hakkının hangi taraf mevzuatına göre
taayyün
edeceğini belirtmektedir.
Madde 27. — Bu maddede, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm hallerinde aylık bağlanırken göz önün
de 'bulundurulacak hususlar yo almıştır.
(içrek Türkiye'deki ve gerek Almanya'daki sosyal sigorta mercileri, ilgililerin aylığa hak kazanı])
kazanmadıklarını ve hak kazandıkları takdirde aylık miktarını tesbit ederken bu esasları göz önünde
bulunduracaklardır.
Bu esaslar, her iki memlekette geçen sigortalı lık süreleri ile prim ödeme sürelerinin birleşti
rilmesi ve her iki merci tarafından bu sigortalılık ve prim ödeme sürelerine göre bağlanacak aylık
miktarının tesbitidir. Bu duruma göre, her iki tarafın sosyal sigorta mercileri, ilgililerin aylığa
hak kazanıp kazanmadıklarını tesbit ederken, iki memlekette geçen sigortalılık ve prim ödeme sü
relerini birleştirecekler ve aylık miktarlarını tâyin ederken de her iki memlekette geçen prim öde
me sürelerinin birbirlerine olan nisbetini bulacaklardır. Bu şekilde tesbit edilecek aylık miktarının
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her iki taraf sosyal sigorta merciine isabet eden kısımları kendileri tarafından ödenecektir. Ancak,
taraflardan birinin ülkesinde geçen prim ödeme süresi altı aydan az olduğu ve bu taraf mevzuatına
göre yardıma hak kazanma şartları yerine getirilmediği takdirde, bu tarafın Sosyal Sigorta Merciin
ce aylık bağlanmıyacaktır.
Madde 28. — Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık bağlanmasına hak kazanan bir
kimsenin tesbit olunan aylığı 27 nci maddenin uygulanması suretiyle bağlanacak aylıktan fazla ise,
aradaki farkın, bu tarafın Sosyal Sigorta Merciince ödeneceği maddede belirtilmektedir.
Madde 29. — Almanya'da muayyen zümrelerin sosyal, sigortalarına ait muameleler çeşitli kurum
lar tarafından yürütülmektedir. Bilfarz, madencilerin emeklilik sigortası ayrı bir kurum tarafından
idare edilmektedir.
Bu maddede, Türkiye'de maden işletmelerinde yer altında geçen prim ödeme sürelerinin Alman
ya'da madencilerin emeklilik sigortasının uygulanmasında nazara alınması derpiş edilmekte, ayrıca
maden işletmeleri tarif olunmaktadır. Yine bu madde hükmüne göre, Türkiye'de geçen bu gibi si
gortalılık süreleri Alman madencileri emeklilik sandığında nazara alınmadığı takdirde, bu süreler,
sigortalı son olarak müstahdem gibi çalıştırılmış ise, müstahdemler rant sigortasında, işçi gibi çalış
tırılmışa işçiler rant sigortasında nazara alınacaktır.
Madde 30 ve 31. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 30 ncu mad
dede Alman sosyal sigorta mercilerinin, 31 nci maddede de Türk sosyal sigorta mercilerinin ne gibi
hususları göz önünde bulunduracakları belirtilmiştir. Bunlar da, aylığın bağlanmasında göz önünde
bulundurulacak esaslar ile, her iki memlekette geçen ve aylık bağlanmasında nazara alınan sigorta
lılık sürelerinin eşit muameleye tabi tutulması ve sigortaya ilk giriş tarihi gibi hususlardır.
Madde 32. — Bu madde, Âkıd Tarafların mevzuatına göre geçmemiş olmakla beraber, bir Âkıd
Taraf mevzuuatma göre nazara alınması gereken sigortalılık süresinin diğer Âkıd Taraf mevzuatına
göre de sigortalılık süresi olarak sayılacağını belirtmektedir.
Madde 33. — Çocuk zamlarına taallûk eden bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin ülke
sinde çalışan ve fakat çocukları diğer taraf ülkesinde ikamet eden bir kimseye de, çocukları kendi
çalıştığı ülkede imiş gibi, o yer mevzuatına göre çocuk zammı verilecektir. Bu maddede, ayrıca,
hangi çocukların zamdan yararlanacağı belirtilmiştir. Ancak, çocukların ikamet ettiği ülkede çalışan
ve bunların geçimini sağlıyan başka bir kimse varsa ve bu kimse bu yer mevzuatına göre çocuk zam
mı da alıyorsa, ayrıca, diğer tarafın ülkesinde çalışan sigortalıya çocuk zammı verilmiyeceği gibi,
bu hususu önleyici mevzuat da uyguları mıyacaktır. Yine bu madde hükmüne göre, her iki Âkıd Taraf
mevzuatına göre çocuk zammına hak kazanan bir kimseye, o aya ait çocuk zammı, ilk defa hangi ta
raf ülkesinde çalışmış ise o taraf mevzuatına göre verilecektir.
Madde 34. — Bu madde, çocuk zammına hak kazanılabilmesi için belirli bir staj süresinin ta
mamlanması gerektiği takdirde, her iki taraf ülkesinde birbirini takiben geçen bütün sürelerin na
zara alınacağım göstermektedir.
Madde 35. — Sözleşmenin bu maddesi, Federal Almanya ülkesi dışında vukubulan işkazalan
(meslek hastalıkları) hakkındadır. îşkazasmm Almanya dışında vukubulması ve memleket dışında
geqen sürelere dayanılarak Alman mevzuatına göre özel şartlarla gelir bağlanması halinde, Türk
vatandaşlariyle bunların geçindirmekle yükümlü oldukları kimseleri de, Âkıd Taraflardan birinin
ülkesinde ikamet ettikleri müddetçe, eşit muamele göreceklerdir.
Madde 36, 37, 38 ve 39. — Çeşitli hükümleri ihtiva eden bu maddelerde, ikamet yerinin yetkili
Sosyal Sierorta Merciine bildirilmesi mecburiyetine, para yardımlarının elde edilen kazanca veya öde
nen primlere göre tesbit edilmesi halinde ne işlem yapılacağına, sözleşmenin uygulanmasında sürele
rin ne suretle hesaplanacağına ve para yardımları hesaplanırken sigortalının diğer taraf ülkesinde
oturan geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin nazara alınacağına mütedair hükümler yer almak
tadır.
Madde 40 ve 41. — Para yardımlarının nasıl yapılacağına dair olan bu maddeler hükmüne göre,
para yardımları, Âkıd Tarafların Sosyal Sigorta Mercilerine, ilgilinin oturduğu yerde tedavülde
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bulunan para ile yapılacak ve paranın ödenmesinde o tarihte carv olan kur esas alınacaktır. Trans
fer muameleleri için cari olan kur, Milletlerarası Para Fonu tarafından tesbit edilen kurdur. Millet
lerarası Para Fonu transfer tarihindeki muameleler için ayrı bir kura müsaade etmişse bu kur mu
teber olacaktır.
Böyle bir kur mevcut değilse, paranın Amerikan dolarına veya serbest olarak değiştirilebilen
diğer bir paraya veya altına olan değerine göre tesbit edilen kur esas alınacaktır. Böyle bir kur da
tesbit edilmemişse, her iki taraf hak ve nasafet kaidelerine uygun bir kurun uygulanmasına müsaade
edecektir.
Madde 42. — Bu madde, transferin kolaylıkla yapılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin
alınacağına dair hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ve 52 — Şekle ait bâzı hükümleri ihtiva etmekte olan
ve bu kabîl sözleşmelerde yer alan bu maddeler, tarafların birbirlerine ne gibi malûmat verecekleri
ni, birbirlerine yardım edeceklerini ve bu hususta gerekli tedbirleri alacaklarını, bir taraf mevzuatına
göre tanzim edilecek belgelerin resim ve harcdan muaf olması halinde, diğer taraf mevzuatına göre
tanzim edilecek belgelerin de resim ve harcdan muaf tutulacağını, Akıd Tarafların resmî makamla
rının birbirleriyle ve ilgili kimselerle ve temsilcileriyle kendi resmî dilleri ile doğrudan doğruya mu
habere edebileceklerini, bir tarafın Sosyal Sigorta Merciine yapılacak talep, ihbar veya müracaatın
diğer taraf Sosyal Sigorta Merciine yapılmış gibi kabul edileceğini, bir Âkıd Taraf Sosyal Sigorta
Merciine verilen kararın diğer taraf ülkesinde oturan bir kimseye iadeli taahhütlü mektupla doğ
rudan doğruya bildirileceğini, verilen avansların mahsubunu, üçüncü şahıslardan istenecek tazmi
natı, prim borçlarını ve sözleşmenin yürürlük tarihinden evvel başlamış olan isteğe bağlı bir sigor
tanın devamına engel teşkil etmiyeceğini tasrih etmektedir.
Madde 53. — Bu maddede, Sözleşmenin, yürürlük tarihinden önce geçen sigortalılık süreleri ile
vukua gelmiş bulunan sigorta vakaları için de uygulanacağı belirtilmektedir.
Madde 54. — Sözleşmenin bu maddesi, yürürlük tarihinden önce meydana gelmiş bulunan sigorta
vakaları dolayısiyle ödenecek gelir veya aylıkların, yapılacak müracaat üzerine ödeneceğine veya
yeniden tesbit edileceğine ve gelirin veya aylığın re'sen tesbiti gereken hallerde aynca müracaata
mahal olmadığına dairdir. Bu madde ile, müracaat için iki yıllık bir süre tanınmıştır. Bu süre
içinde müracaat yapılması halinde, gelir veya aylık Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren öde
necektir.
Madde 55, 56, 57, 58 ve 59. — Bu maddeler, anlaşmazlığın ne şekilde halledileceğine, yürürlük
tarihine, Sözleşme hükümlerinin Berlin bölgesi için de uygulanacağına, Sözleşmenin bir yıl için mute
ber olduğuna bu sürenin uzatılabileceğine ve ekli Protokolün, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ol
duğuna mütedair hükümleri ihtiva etmektedir.
Sözleşmeye ekli Protokolde de, Çalışma Bakanlığınca çıkarılan genel emirlerin de Sözleşmede söz
konusu edilen tüzük mahiyetinde olduğu, Sözleşmenin ileride mevzuatta yapılacak değişikliklere ve
sosyal sigortalar kapsamına alınacaklara da teşmil edileceği, Kurumun isminin değişmesi halinde
yeni ismin eski ismin yerine kaim olacağı, Sözleşmenin mülteciler ile çalışanların muadili olan kim
seler hakkında da uygulanacağı, maluliyet, ihtiyarlık, dul ve yetim aylığı bağlanması gereken haller
de tahsis muameleleri sırasında avans verileceği belirtilmiştir.
Yukarıda hükümleri tahlil edilmiş bulunan Sözleşme Türk Sosyal Sigorta mevzuatı ile ahenk halin
dedir. Bu sebeple, Sözleşmenin tarafımızdan tasdikine bir engel bulunmamaktadır.
MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir.
MADDE 3. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir.

M. MccM
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Dışişleri Komisyonu raporu
Mittet MecUsi
Dışişleri Komisyonu
Esas No: 1/732
Karar No: 15

2.12.1964

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkındaki! Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz
ca da yerinde görülerek, tasarı aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Dışişleri Komisyonu
Katip ve bu rapor
Başkanı
Sözcüsü
Diyarbakır
Eskişehir
Kocaeli
İstanbul
Ertuğrul
G. Sakarya
V. Pirinççioğlu
Nihat Erim
O. Oran
İstanbul
F. K. Gökay

İstanbul
Ö. Z. D orman
Kars
Sim öktem

İstanbul
Selim Sarper
Mardin
V. Bizdaroğlu

İzmir
Sinam Osma
Sivas
G. Sarısözcn

Çalışma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Çalışma Komisyonu
Esas No. : 1/732
Karar No. : 6

5 .12. 1.964

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmamın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili bakanlıklar
temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü.
Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve tasarı aynen ka
bul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan Y.
Sözcü
İzmir
Ankara
Zonguldak
Zonguldak
Şf. Bakştk
M. K. Erk ovan
R. Karakaşoğlu
S. T. Müftüoğlu
Zonguldak
Y. Z. Yücebilgin
İmzada bulunamadı
M. Meclisi
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Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/732
Karar No. : 11

11 . 12 . 1964

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışişleri ve Çalışma
komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Çalışma Bakanı ve ilgili Hükümet
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü.
Tasarı, gerekçesinde de izah edildiği veçhile akdedilmiş bulunan Sözleşmenin başlıca gayesi,
her iki memlekette Sosyal Sigorta kanunlarına tabi olanların diğer tarafın ülkesine gittikleri zaman
oradaki sigortalılarla eşit muameleye tabi tutulmalarını sağlamaktır. Akdedilen Sözleşmeye göre, ta
raflardan birinin ülkesinden diğer tarafın ülkesine gidecek olan sigortalılar, burada bulundukları
sürece kendi memleketlerinde imiş gibi sosyal sigorta haklarından yararlanacaklardır.
Bundan başka, sigorta kanunlariyle sağlanan yardımlardan yararlanma bakımından her iki mem
lekette geçen sigortalılık ve prim ödeme süreleri birleştirilmiş olacaktır.
işçilerimize sosyal güvenlik bakımından büyük faydalar sağlıyacak olan bu Sözleşmenin uygun
bulunduğuna dair sevk edilmiş bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülmüştür.
Diğer taraftan Anayasamızın 65 ne i maddesi gereğince, bir yıldan fazla süreli olan Türk mev
zuatında mühim tadiller yapan ve malî yönden de külfetler tahmil eden bir Andlaşma olması ha
sebiyle bu Sözleşmenin uygun bulunduğunun bir Kanunla Meclisten geçirilmesi lüzumu kanaatine
varılmış ve tasarı aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Başkan vekil i
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Sakarya
izmir
Yozgat
A. Ş. Ağanoğlu
B. Akdağ
N. Mirkelâmoğlu
C. Sungur
Ankara
M. Ete

Ankara
/. Seçkin

\

Artvin
S. O. Avcı
imzada bulunamadı

Balıkesir
A. A Balak

Bilecik
Ş. Binaıj

Çanakkale
S. tnan

Diyarbakır
II. Güldoğan

Erzurum
N. Diler

Erzurum
A. Şenyurt

istanbul
M. Güven

izmir
N. Kür şad

Kayseri
M. Sağlam,

Kırşehir
A. Bilgin

Konya
/?.

Siirt
A. Yaşa

Trabzon
A. Şener

M. Meclisi

fizal
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 30 Nisan 1964 tarihinde Bonn'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşme» nin onaylanması uygun
bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
19 . 10 . 1964
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
tsmet înönü
K. Satır
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
/. S. Omay
N. Yetkin
Devlet Bakanı
Adalet Balkanı
N. Yetkin
S. Çumrah
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
/. 8<mcar
O. öztrak
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
K. Satır
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Baıkanı
/. öktem
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Baıkanı
F. îslimyeli
K. Demir
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
M. Yüceler
T. Şahin
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
F. Alpiskender
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Ba.
M. Erten
H. Oral
Tur. ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı
A. t. Oöğiiş
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu

M. Meclisi
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TÜBKtYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDEBAL ALMANYA CUMHURİYETİ ABASINDA SOSYAL
GÜVENLİK HAKKINDA SÖZLEŞME
• « I / *

• • • » • "

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANI
VE
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ BAŞKANI
Sosyal güvemılük sahasında üfld devlet larasaındlaiM münasebetleri dlk^nlamcfe aınzusu ile ve <kenâi
sosyal g ü v e ı A mevızuıattınm uygulanmıasmıdta Sner 'M devlet valbanrîfeşlarınan •eşatt muameleye taibi
tutulmaları prensibinin teyidi maksadiyle bir Sözleşme atodi için anlaşmaya varmışlar ve bu gaye
ile Sözleşmeyi akdetmek üzere temsilci olarak:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANI
Şükrü Soykan 'ı, İşgi Sigortalan

Kuruamu Genel Müdürü,

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ BAŞKANI
Gerrit von Haeften, Hariciye Nezaretinde Umura Müdür Dr. Kurt Jantz Çalışma Bakanlığında
Umum Müdür memur etmişlerdir.
Temsilciler usulüne uygun olarak tanzim edilen salâhiyet belgelerini karşılıklı olarak teati et
tikten sonra aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

BÖLÜM: 1
Genel hükümler
Madde — 1.
Bu Söyleşmenin uygatf anımatsaındla;
1. «Vatandaş»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasına göre
Alman vatandaşı sayılan kimseyi,
Türkiye foakımındaın, 7ürk vatandaşlığını haiz kimseyi;
2. «Mevzuat»
2 nci maddede belirtilen sigorta kollan ile sosyal güvenlik yardımlarına taallûk eden ve bir Akıd
Taraf ülkesinde veya bu ülkenin bir kısmında yürürlükte 'bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliği;
3. «Yetkili makam»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanını,
Türkiye bakımından, Çalışma Bakanlığını;
4. «Sosyal Sigorta Mercii»
2 nci maddede belirtilen mevzuatı uygulamakla görevli teşkilât veya makam;
5. «Alman Sosyal Sigorta Mercii»
Merkezi Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde 'bulunan (bir Sosyal Sigorta Merciini,
«Türkiye Sosyal Sigorta Mercii»
Merkezi Türkiye ülkesinde bulunan bir Sosyal Sigorta Merciini;
6. «Yetkili Sosyal Sigorta Mercii»
Sigortalının yardım isteğinde bulunduğu veya yardım istemek hakkına sahibolduğu veyahut son

M. Meclisi
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- i ö Aeia, çalıştığı Akıd Taraf ülkesinde ikamet ettiği sırada bağlı olduğu ve yardım isteğinde bulunabi
leceği Sosyal Sigorta Merciini, bu taraf mevzuatında merci belirtilmemişse, yetkili makam tarafından
belirtilecek Sosyal Sigorta Merciini;
7. «İkamet mahallindeki Sosyal Sigorta Mercii»
ikamet mahalli için yetkili «Sosyal Sigorta Merciini, bu Â'kıd Taraf mevzuatında böyle bir merci
belirtilmemişse, yetkili makam tarafındam belirtilecek Sosyal Sigorta Merciini;
8. «Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimse»
Sigortalının uygulanacak mevzuatta tarif edilen .geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri;
9. «Çalışma»
Uygulanan mevzuata göre çalışmayı veya faaliyette bulunmayı;
10. «Prim ödeme srüresi»
Prim ödenmiş olan veya ödenmiş sayılan süreyi;
11. «Muadil süre»
İkame süresi, ara verme vsüresi veya eklenen sürelerden, uygulanan mevzuata göre, prim ödeme
süresine muadil sayılanları;
12. «Sigortalılık süreleri»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, prim ödeme süreleri ile muadil süreleri,
Türkiye 'bakımından, uygulananı mevzuata göre sigortalılık süresi olarak kabul edilen süreleri;
13. «Para yardımı»
Her türlü zam ve ilaveleriyle birlikte para yardımım;
14. «Gelir veya aylık»
Her türlü zam ve ilaveleriyle 'birlikte gelir veya aylıkları;
15. «Çocuk zammı»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, 2 ne i maddenin 1 nei fıkrasının (d) bendinde belir
tilen yardımıları,
Türkiye bakımından, işçilere çocukları için yapılan yardımı, ifade eder.
'

v

Madde — 2.

Bu Sözleşme hükümleri, devletlerarası andlaşmalar ve devletlerüstü hukuktan doğan haklar veya
bunların tatbikatı ile (ilgili 'hususlar dışında kalmak üzere :
1. Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından,
a) Hastalık Sigortası,
Ib) Kaza Sigortası,
e) işçilerin Rant Sigortası, Hizmetlilerin Rant Sigortası, Madencilerin Emeklilik Sigortası ve
Sar Bölgesinde uygulanan Madencilerin Emeklilik Sigortası,
d) İşçilerin! Çocuk Zamları,
na ilişkin mevzuat;
2. Türkiye bakımından,
a) Hastalık ve Analık Sigortası,
!b) İş Kazalariyle Meylek Hastalıkları Sigortası,
c) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları,
d) Derlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel. Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı,
e) Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet. Sandığı,
na ilişkin mevzuat
hakkında uygulanır.
.v
>: '
Madde — 3.
5 ilâ 9 ncu maddelerde aksine hüküm yoksa, bu Sözleşme Âkıd Taraflar vatandaşları ile bunların
geçindirmekle yükümlü olduğu ve Ölümlerinde hak sahibi kimseleri hakkında uygulanır.
M. Meclisi
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Madde — 4.
(1) Bu Sözleşmede aksine hüküm yoksa, 3 ncü maddede belirtilen kimseler, Âkıd Tarafların mev
zuatına göre, hak ve vecibeleri bakımından, eşit sayılırlar.
(2) Âkıd Tarafların mevzuatına göre Sosyal Sigorta mercilerinin ve derneklerin muhtar idarele
rine seçilecek kimseler ile ilgili kaza mercilerine çağrılan üyeler hakkında bu maddenin (1) nci
fıkrası hükmü uygulanmaz.
Madde — 5.
6 ilâ 0 ucu maddelerde aksine hüküm yoksa; çalışanların mecburi olarak sigortaya tabi tutulma
ları ve iş münasebetlerinden doğan ve işverene aidolan hak ve vecibeleri bakımından, işverenin
ikametgâhı veya iş merkezi diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunsa dahi, çalıştıkları ülkede yürürlükte
bulunan mevzuat uygulanır.
'
Madde — 6.
(1) İş merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir işverenin hizmetindeki kimse
geçici olarak bir işin icrası için diğer Âkıd Tarafın ülkesine gönderdiği takdirde, bu Âkıd Taraf
ülkesine vardığı tarihten başlıyarak 24 ay müddetle kendi ülkesinde çalışıyormuş gibi, hakkında
iş merkezinin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır.
Çalışma süresi yirmi dört ayı aştığı takdirde, işçi işverenin veya işveren işçinin muvafakatini
almak şarliyle, önceden istekte bulunur ve 5 nci maddenin (1) nci fıkrası hükmünü uygulamak
durumunda olan diğer Âkıd Tarafın yetkili makamı buna muvafakat ederse, bu kimse hakkında
iş merkezinin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatının uygulanmasına devam edilir.
(2) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir nakliyat işinin işçisi bir işin icrası
için geçici olarak diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, o işçi hakkında, işyeri merkezi
nin bulunduğu lülked'C çalışıyormuş, giıbi ıbu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır.
(3) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan hava nakliye işinde çalışan bir işçi bir
işin icrası için diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, o işçi hakkında, işyeri merkezinin
bulunduğu ülkede çalışıyormuş gibi, bu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır.
(4) Bu maddenin (1) ilâ (3) ncü fıkralarında belirtilen hükümler, işçinin vatandaşlık duru
muna bakılmaksızın, uygulanır.
Madde — 7.
(1) Âkıd Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir geminin mürettebatı hakkında o Âkıd Taraf
mevzuatı uygulanır.
(2) Âkıd Taraflardan birinin limanında bir işçi diğer Âkıd Taraf bayrağını taşıyan bir gemi
nin yükleme, boşaltma veya tamir işlerinde çalışır veya bu işlere nazaret ederse, o işçi hakkında lima
nın bulunduğu ülkenin mevzuatı uygulanır.
(3) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir işçi diğer Âkıd Taraf bayrağını taşıyan
bir gemide, geminin sahibi olmıyan ve iş merkezi işçinin ikamet ettiği ülkede bulunan bir işveren
tarafından geçici olarak çalıştırıldığı takdirde, bu işçi hakkında ikametgâhının bulunduğu yer mev
zuatı uygulanır.
4. Bu maddenin (I) ilâ (3) ncü fıkraları hükümleri, ilgili kimsenin vatandaşlık durumuna
bakılmaksızın, uygulanır.

M. M*olim
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< Madde — 8.
1. Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı, Devlet veya âmme hizmeti görmek üzere, kurumu
tarafından diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilirse, bu kimse hakkında vatandaşı bulunduğu
taraf mevzuatı uygulanır.
Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı diğer Âkıd Taraf ülkesinde vatandaşı bulunduğu tarafın
dairesinde veya kendi elçilik veya konsolosluk mensuplarının şahsi hizmetlerinde çalıştırıldığı tak
dirde, bu kimse hakkında yukarıdaki 'hüküm uygulanır.
2. Fahri konsoloslukta çalıştırılanlar hakkında (1) nci fıkra hükmü uygulanmaz.
Madde — 9.
İşverenin muvafakatiyle işçinin veya işçinin muvafakatiyle işverenin isteği üzerine, 5 ilâ
8 nci maddelere göre mevzuatı uygulanacak olan Âkıd Tarafın yetkili makamı diğer Âkıd Ta
rafın yetkili makamının muvafakatini almak suretiyle, diğer Âkıd Taraf mevzuatının uygulanma
sına müsaade edebilir. Diğer Âkıd Taraf mevzuatının uygulanmasına müsaade edildiği ve işçi
de müsaade veren Âkıd Taraf ülkesinde çalıştığı takdirde, müsaadeyi alan taraf ülkesinde ça
lışıyormuş gibi, hakkında bu taraf mevzuatı uygulanır.
Madde — 10.
1. Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir sigorta yardımının diğer bir sigorta yar
dımı ile veya başka kazançlarla birleşmesi halinde, sigorta yardımlarının kaldırılması, kesin
tiye talbi tutulması, durdurulması veya iptali gerekiyorsa, bu sigorta yardımının diğer Âkıd Taraf
mevzuatına göre veya bu Âkıd Taraf ülkesinde bulunduğu sırada sağlanan ve bu yardımın
kaldırılmasını, kesintiye tâbi tutulmasını, durdurulmasını veya iptalini gerektirecek mahiyette bu
lunan sigorta yardımı ile veya başka kazançlarla birleşmesi halinde de aynı hükümler uygula
nır. Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre sigorta yardımlarının yukarıda belirtildiği şekilde, kal
dırılması, kesintiye tabi tutulması, durdurulman veya iptali gerektiği «tekdirde, ther iki Âkıd Ta
raf ayrı ayrı kendi mevzuatına göre azaltılması icabeden miktarın yarısı kadar indirme yapar.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre çalışıldığı veya belirli bir işin yapılmadığı veya mec
buri sigorta hükümlerinin uygulanması gerektiği sürece isteğe bağlı olarak sigortaya devam
veya yardım isteğinde bulunma hakkı kalkıyorsa, birinci cümle hükmü, diğer Âkıd Taraf mev
zuatına göre çalışılması veya belirli işin yapılmaması veya mecburi sigorta hükümlerinin tat
biki halinde de uygulanır.
2. Aynı sigorta kolundan aynı sigorta vakası dolayısiyle yapılacak yardımlar (1) nci fıkrada
belirtilen iki yardımın birleşmesi sayılmaz.
3. 27 nci madde hükmüne göre tesbit edilen aylıkların bu maddenin (1) nci fıkrası hükmü
dâhilinde kesintiye tabi tutulması, kaldırılması, durdurulması veya iptali gerekiyorsa, 27 nci
maddenin (2) nci fıkrasının (b) bendine göre Âkıd Taraflardan her birinin tahsis edeceği aylık
lar, bu memleketler mevzuatına göre yapılacak indirmeler nisbetinde azaltılır.

BÖLÜM : II.
Hastalık ve Analık sigortaları
Madde — 11.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, mecburi veya isteğe bağlı sigortaya tabi tutulmama
veya 3rardıma müstahak olma hakkının tesbitinde diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre geçen si
gortalılık süreleri de, aynı zamana raslamamak şartiyle, nazara alınır.
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Madde — 12.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kazanmış bulunan bîr kimse, yet
kili Sosyal Sigorta Merciinin önceden muvafakatini almak suretiyle, diğer Â'kıd Taraf ülkesine gittiği
takdirde de bu yardımdan yararlanır. Tıbbi bir mahzur görülmediği, iş göremezliğin en az üç ay
süreceği anlaşıldığı ve ilgili kimse ailesinin vamnn gittiği takdirde, 'ikametgâhın değiştirilmesine mu
vafakat edilir. Bu şartların mevcudiyeti halinde, elde olımıyan sebeplerle önceden muvafakat alın
mamış olsa dahi, sonradan da muvafakat verilebilir. Analık yardımından yararlanılması için mu
vafakat doğumun vukuundan önce verilir.
(2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler hakkında da (1) neft fıkra hükmü
uygulanır.
Madde — 13.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan bîr kimsenin diğer Âkıd Taraf
ülkesinde ikameti sırasında durumu derhal yardım yanılmasını gercfeft'rdiği takdirde, bu kimse si
gortalı bulunduğu Âkıd Taraf mevrnatına nröre vardım talebinde bulunmak ıhakkım kazanır.
(2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler Ihak/kınıda da bu maddenin (1) nci
fıkrası hükmü uygulanır.
Madde — 14.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre gelir veya aylık al/makta olan veya gelir veya
aylık bağlanması isteğinde bulunan bir kimse diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa, bu kimse
nin hastalık sigortası bakımından hak ve vecibeleri, gelir veya aylık almak haikfkma sahiboîduğu
Âkıd Taraf mevzuatına göre, bu Âkıd Taraf ülkesinde ikamet ediyormuş gibi, cari olur. Böyle bîr
kimsenin diğer Âkıd Taraf ülkesinde geçici olarak bulunması halinde, 12 nci ve 13 ncü maddeler
hükümleri aynı esaslara göre uygulanır.
(2) (1) nci fıkranın uygulanmasında,
Alman mevzuatı uygulandığı takdirde, bu km^enin aylık veva gelir bağlanması isteğinde bulun
madan önce bağlı olduğu Hastalık Sigortası Mercii, bu kimse (hiçbir Hastalık Sigortası Merciine bağlı
bulunmamış ise, die Allgemeine Ortskrankenkasse für den Dinksrheinischen Landkreis Bonn, Bad
Godesberg,
Türk mevzuatı uygulandığı takdirde, işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü, Anfeara,
Yetkilidir.
(3) Gelir veya aylık alması veyahut gelir veva aylık isteğinde bulunması dblayısiyle her üki
Âkıd Taraf mevzuatına göre sigortalı savılan bir kimse hakkında ülkesinde ikamet ettiği Âkıd
Taraf mevzuatı uygulanır. Böyle bir kimsenin di Ter Âkıd Taraf ülkesme geçici olarak bulunduğu
devrelerde 12 nci ve 13 ncü maddeler hükümleri vakardaki esaslara göre uygulanır.
(4) Hagıtalık Sigortasına tabi bulunmaksızın Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden
ve bu taraf .mevzuatına göre hastalık halinde yardım isteme hakkına salıibolan gelir veya aylık sa
hibi bir kimse hakkında, durumuna göre (1) ilâ (3) ncü fıkralar hükümleri uygulanır.
(5) İkamet ettiği Âkıd Taraf ülkesinde çalışmakta olması dolayısiyle hastalık veya analık si
gortasına tabi tutulan bir kimse hakkında (1) ilâ (4) ncü fıkralar 'hükümleri uygulanmaz.
ıMadde — 15.
(1) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet edeni bir kimıse, bu ISöaleşmıenin 12 <nci ve 13 nfcü
maddeleri veya 14 ncü maddenin (1) nci, (3) TLCÜ veya (4) ncü fıkraları hükümlerime göre,
sağlık yardımına hak kazanmış ise -ve bu kimsinin ikamet ettiği yerde yetkili Sosyal Sigorta
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Merciinin .teşkilâtı yoksa, hu yardım 'ikamet -ettiği yerdeki Sosyal Sigorta Merciinin uyguladığı
mevzuata ıgöre ve Federal Almanya Cumhuriyetinde ikamet malhaili için yetkili AlUgenueinc
Ortsılu^ntl^nkasse, iböyle ibir sandık bıulunmıadığı talfcdirde, bu maüıal için yetkili Laındkrarikenkasse, 'Türkiye'de de İşçi Sigortaları Kurumu taralfıaıdaıı yapılır.
Ancak yardım^Süresinin ve Igetçimi sigortalı tarafımdan sağlaman! kimselerinin teslbitinde yetkili
Sosyal. Sigorta Merciinin talbıi olduğu ınevmıat uygukınır.
(2) Âcil olmıyaaı İhlallerde önemli Sayılabilecek protezler ve diğer .sağlık yardımları yetkili
Sosyal Sigorta Merciinin önceden muvafakati alınmak kaydiyle yapılır.
(3) Sağlık yardımian, sigortalıya veya yardıma müsıtalhak geçindtinmeıkle yükümlü olduğu
kimselerine ikamet mahallindeki !So$yal ıSigorta Merciine bağlı sigortalı veya bunun ıgeçindirınekle yükümlü olduğu lâımeleriymişj ıgilbi, bu merci tarafından sağlaınır. Sağlık hizmetinde bu
lunmak üzere Basya! .Sigorta Mercii ile «özleşme yapmış ol ı .ı kimseler ve tesisler de aynı yüküm lüılitık altındadırlar.
Madde — Ki.
Âkıd Taraflardan ıbirininı ülkesinde ikamet eden !bir kim&e bu iSözleşmcnıin 12 nci ve 13 ıııcü
maddeleri veya 14 ncü maddesinin (.1) nci, (3) ncü veya (4) mcü 'fıikraları ihüıkümılerine ıgöre pa
ra yardımına (haik Ikaosaıımag ise, ıbu kimsenin! ikamet ettiği yerde yetkili (Sosyal ISigorta Mercii tara-fından ve o merciin uyguladığı ımevzuata ıgöre yıaıpılır. Bu merciiu talebi üzerine yardımı, iıkamet mJaîhal İmdeki Sosyal .Sigorta Mercii tara(fında;n, yapılır.
Madde — 17.
Yetkili Sosyal Sigorta Mercii, bu Sözleşmenin 15 ve 16 nci maddelerine göre yapılan yardımlar
tutarını, idare masraflan hariç, ikamet mahallindeki Sosyal Si gorta Merciine öder.
Madde — 18.
(.1) Âkıd Taraflardan her ikisinin ülkesinde sigortalı bulunan iki kimsenin ayın zamanda geçin
dirmekle yükümlü bulunduğu bir kimse her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre de yardıma hak kazan
mış ise, bu kimseye ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Taraf mevzuatına göre ve bu ülkede geçimini sağlıyan sigortalı dolayısiyle yardan yapılır.
(2) Yardım süresinin tesbiti hususunda Âkıd Taraflardan birinin mevzuatının uygulanmasında
aynı sigorta vakası için diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre yapılan yardımlar da nazara Hİınır.

BÖLÜM : III.
ölüm Sigortası (Cenaze masrafı)
Madde — 19.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan bir kimse diğer Âkıd Taraf ül
kesinde öldüğü takdirde, sigortalı olduğu Âkıd Taraf ülkesinde ölmüş gibi, cenaze masrafına hak ka
zamr.
(2) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir kimse diğer Âkıd Taraf mevzuatına gö
re cenaze masrafı isteğinde bulunduğu takdirde, bu kimse hakkında, mevzuatının uygulanmasını iste
diği taraf ülkesinde ikamet ediyormuş gibi, işlem yapılır.
(3) Bu Sözleşmenin uygulanmasında, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre cenaze masrafı öden
mesi mümkün olan hallerde, cenaze masrafı, ölüm hangi Âkıd Taraf ülkesinde vâki olmuş ise o taraf
mevzuatına göre ödenir, ölüm Âkıd Tarafların ülkeleri dışında vukubulmus ise, cenaze masrafı, ölen
kimse son olarak Âkıd Taraflardan hangisinin ülkesinde oturmuş ise, o yer mevzuatına göre ödenir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 777)

— 15 —
BÖLÜM : IV.
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası
Madde — 20.
(1) Âkıd Talat'lardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kazanan bir kimse, 24 ııcü madde
nin (1) nci fıkrasının (b) bendi hüküm1 eri saklı kalmak şartiyle, tedavi sırasında kanuni ikamet
gâhını, yetkili Sosyal Sigorta Merciinin muvafakati ile, diğer Âkıd Taraf ülkesine nakletmiş olması
halinde sağlık yardımlarından da yararlanır. Tıbbi bir mahzur bulunmadığı ve ilgili ailesi yanına
gittiği takdirde, ikametgâhın nakline muvafakat edilir. Bu şartların mevcudolması halinde muvafa
kat, elde olmıyan sebeplerden dolayı önceden alınmamış olsa dahi, sonradan verilebilir.
(2) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunan bir kimseye
sağlık yardımı yapılması gerektiği takdirde, bu yardım orada bulunduğu sürece yapılır.
(3) Sağlık yardımları,
Federal Almanya Cumhuriyetinde:
ikamet mahallindeki yetkili Allgemeine Ortskrankenkasse, böyle bir sandık yoksa, bu mahal için
yetkili Laııdkrankenkasse,
Türkiye'de :
.
.
İşçi Sigortaları Kurumu,
Tarafından ve ikamet mahallindeki yetkili Sosyal Sigorta Mercilerinin uyguladığı mevzuata göre
yapılır.
(4) Protez ve diğer önemli sağlık yardımları, âcil olmıyan hallerde, ancak yetkili Sosyal. Sigorta
Merciinin önceden muvafakati alınmak suretiyle yapılır.
(5) Sağlık yardımları, yardıma hak kazanan kimseye ikamet mahallindeki Sosyal Sigorta Mercii
ne bağlı sigortalı imiş gibi, bu merci tarafından sağlanır. Sağlık hizmetinde bulunmak üzere Sos
yal Sigorta Mercii ile sözleşme yapmış lan kimseler ve tesisler de aynı yükümlülük altındadırlar.
Madde — 21.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımına hak kazanan bir kimseye 20 nci mad
denin (1) nci veya (2) nci fıkrasında belirtilen hallerde ödenecek gelir, cenaze masrafı vt maktu
yardım hariç, bu yardım;
Federal Almanya Cumhuriyetinde:
İkamet mahallindeki yetkili Allgemeine Ortskrankenkasse, böyle bir sandık bulunmadığı takdirde,
;
bu yer için yetkili Laııdkrankenkasse,
Türkiye'de:
"'.
işçi Sigortaları Kurumu,
Tarafından ve yetkili Sosyal Sigorta Merciinin isteği üzerine ve bu merciin uyguladığı mevzuata
göre yapılır. Yetkili Sosyal Sigorta Mercii böyle bir istekte bulunurken yardımın miktarını ve âza
mi yardım süresini de bildirir.
Madde — 22.
Yetkili Sosyal .Siıgorta Mercii 20 nci ve 2.1 nci .maddelere göre sağlanan yardnııların tutarını.
idare masrafları ıhariç, ikamet Mahallindeki Sosyal Sigorta Merciine öder.
iMadde — 23.

. ..

(i) Âkıd Taraflardan birinin mevizuatına göre, yardıma, hak katfaniJİiıp kazaaulmaıdıgınan tâyi
ninde ve meslekte .kazanılma igüçünün kaybının tefritinde, diğer Âkıd Taraf ınıevzuiatıria göre', iş
kazaları (meslek hastalıkları) olarak kabini edilen vakal ir i: azara alınır.
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aasalma derecesine göre Ihesaplanacak para yardımına yalnız (1) nci fukranın uygulanması dolayıeiyle inak kazantimaısı halinde, bu yardımı kendi mevzuatına göre; i§ 'kazası (meslek (hastalığı) yü
zündeni meslekte kazanma gücünün azalma derecesine tekabül eden ölçüde yapar.
Madde — !24.
(1) Âkıd Taraflar Basya! iSiıgorta Mercileri, meslek hastalığı sonucu yardıma hak kazanma
Minin tef-lbitinde, her iki Âkıd Taraf ülkelerinde bu .meslek hastalığına sebebolahilecek işlerde
çalışılan süreleri naızara alırlar. Bu hususta aşağı daki hükümler uygulanır:
ta) Yardım yapılmıası için ıgerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini her Sosyal Sigor
ta Mercii, uyguladığı mevzuata göre, tesfbit eder.
tb) Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanılması halinde, yardımlar, gelir
hariç, yalnız ilgili kimsenin ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Tanaf mevızuatma göre yapılır.
•c) Âkıd Taraflardan birindin mevzuatına göre, gelire hak kazanıldığı takdirde, Sosyal Sigorta
Mercii, gelirin, mevzuatı uygulanan Âkıd Taraf üikasindetki çalışma süresinin (1) nci fıkraya gö
re, nazara fjjnan çalışına süresinıe isabet eden kıs imanı öder.
d) '(c) fıkrası', aynı zamanda meslek hastalığı sonucu iç göremıezlik derecesimde hir taırtmıa dolayısiyle gelirin yeniden hesaplanmasında da uygulanır.
(2) (ü) nci fıkranın (a) ilâ (e) bendleri yetim ve dul (gelirlerinin/ hesaplanmasında da uygulanır.
(3)1 Gelir almak için startların yerine getirilmiş olması halinde, dılıgili hangi taraf ülkesinde
ikamet ediyorsa, -o taraf Sosyal Sigorta Mercii gelirin verilmesine (başlayıncaya kadar gereken
avansı öder.
Madde — 25.
Âkıd Taraflardan hininin Mevzuatına göre gelirin sermaye -olarak ödenmesinde, diğer
Taraf ülkesinde ikamet edilmiş olması, yabancı memlekette ikamet sayılmıaz.

Âkıd

BÖLÜM : V.
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (Aylıklar)
İMaddö —* E6.
isteğe haığlı sigorta hakkı, ilgili kimsenin ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Taraf mevzuatına göre
düzenlenir. Ancak ilgili kimse son olarak diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya
tabi tutulmuş olup da daha sonra aynı Âkıd Taraf mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi tutul
mamış ise, ülkesinde ikamet etmediği Âkıd Taraf mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya tabi tu
tulur.
Madde — 27.
Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre sigortalı bulunan bir kimseye bu bölümdeki hükümlere
göre ve aşağıdaki esaslar dâhilinde aylık bağlrnır.
(1) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii, bir kimsenin yardım hakkının doğması,
idamesi ve ihyası için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini tâyin ederken, diğer Âkıd Ta
raf mevzuatına göre geçen ve bu mevzuata göre hakkın doğmasında, idamesinde ve ihyasında na
zara alınan sigortalılık sürelerini, bu süreler kendi ülkesinde geçen sürelerle aynı zamana raslamâmak şartiyle, nazara alır,
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(2) (1) nci fıkra gereğince aylığa hak kazanılmış olması halinde, aşağıdaki hükümler uygu
lanır.
a) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii kendi mevzuatına göre aylıkları tesbit
ederken, diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre geçen ve aylığın hesaplanmasında nazara alınması
gereken sigortalılık sürelerini, bu süreler kendi mevzuatına göre geçmiş gibi, nazara alır.
b) Sosyal Sigorta Merciince bu suretle hesaplanacak aylığın, sigorta vakasından önceki süre
içinde, kendi mevzuatına göre, sayılması gereken sigortalılık süresinin, (a) bendindo belirtildiği
üzere, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre nazara alınması ioabeden sigortalılık süreleri toplamına
olan nisbeti ile mütenasip kısmını tesbit eder. Bu suretle tesbit edilen miktar aylık olarak tahsis
olunur.
c) Yabancı memlekette ikamet edilmiş olması dolayısiyle aylığın kaldırılması, kesintiye tabi
tutulması, durdurulması veya iptali hakkındaki hükümler (b) bendinin tatbikatından sonra, baş
ka sebeplerle aylığın kaldırılması, kesintiye tabi tutulması, durdurulması veya iptali hakkındaki
hükümler ise (b) bendinin tatbikinden önce uygulanır.
(3) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, geçen sigortalılık süresi altı aydan az olduğu
ve bu taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanma şartları yerine getirilmediği takdirde, bu
Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercii aylık bağlamaz. Diğer Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercii ise
(2) nci fıkranın (a) bendine gögre hesaplanacak aylığı bağlar.
Madde — 22.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, 27 nci madde uygulanmaksızın aylık bağlanması
na hak kazanan bir kimsenin bu suretle tesbit olunacak aylığı, bu Sözleşme hükümleri daire
sinde, 27 nci maddenin uygulanması suretiyle tesbit olunacak aylıktan fazla ise aradaki fark, bu
Âkıd Tarafın yetkili Sosyal Sigorta Merciince ödenir. 27 nci maddenin uygulanmaması halinde
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık bağlanmasına hak kazanan bir kimsenin bu ay
lığı 27 nci maddenin uygulanması dolayısiyle her iki taraf mevzuatına göre bağlanacak aylıklar
toplamından fazla olursa, aradaki fark bu Âkıd Tarafın yetkili Sosyal Sigorta Merciince ödenir.
Madde — 29.
(1) Maden işletmelerinde yeraltında geçen ve Türk mevzuatına göre kabul edilen prim ödeme
süreleri, 27 nci madde esasları dâhilinde Alman Madencileri Emeklilik Sigortasında nazara alı
nır. Yardıma hak kazanılması için Alman mevzuatında yeraltı kazmacılık işlerinde veya benzeri
işlerde çalışmış olmak kaydı bulunduğu takdirde, Türk mevzuatına göre kabul edilen prim udeme
sürelerinden yalnız bu işlerde geçenler nazara alınır. Maden İşletmeleri, maden cevherlerinin veya
benzeri maddelerin veyahut ta§ ve toprağın maden işçileri tarafından daha ziyade yeraltından çıka
rıldığı-yerlerdir.
(2) Türk mevzuatına göre kabul edilen prim ödeme sürelerinden (1) nci fıkra gereğince
Alman madencileri Emeklilik Sigortasında nazara almmıyanlar, bu müddetler içinde son olarak
müstahdemler gibi çalıştırılmış olanlar için Müstahdemler Rant Sigortasında, diğerleri için İşçiler
Rant Sigortasında nazara alınır.
Madde — 30.
Alman Sosyal Sigorta Mercileri bu bölüm ile iligili hususlarda aşağıdaki hükümleri uygularlar.
(1) Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak esaslar Alman mevzuatına göre kabul edilen prim
ödeme sürelerine göre tesbit olunur.
(2) 29 ncu maddeye göre, yetkili Alman Rant Sigortası İdaresince aylığın hesaplanmasında na
zara alınacak esaslar arasında sigortalılık süresi bıüıınmuyörsa, bu sigorta idaresi için tâyin edilmiş
olan genel esaslar göz önünde bulundurulur.
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(3) Türk mevzuatına göre geçen ve yardıma hak kazanılması için nazara alınması gereken sigor
talılık süreleri Alman mevzuatına göre geçen ve muteber sayılan sigortalılık süreleri ile eşit muame
leye tâbi tutulur.
(4) Araveroıe, ikame ve eklenti sürelerinin tesbiti bakımından, Türk mevzuatına göre sigorta
ya ilk giriş tarihi ile prim ödeme süreleri, bu BÜreler içinde Atanan mevzuatına göre mecburi si
gortaya tabi sayılan bir işte çalışıldığı takdirde, işçiler veya müstahdemler Rant Sigortasına göre,
sigorta vakasından önce son defa Alman mevzuatına göre Madenciler Emeklilik Sigortasına prim
ödenmiş ise, bu sigortaya göre, işa ilk giriş tarihi ve prim ödeme süreleri olaralk kaıbul edilir.
(5) ihtiyarlık aylığına halk kazanabilmek için Akman mevzuatına göre geçen prim ödeme süre
leri ile Alman mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi sayılan işlerde Türk mevzuatına göre geçen
prim ödeme süreleri eşit muameleyevtalbi tutulur.
(6) 27 nci maddenin (2) nci fıkrasının (&) bendinin uygulanmasında munzam sigorta prim
leri nazara alınmaz. 27 nci maddenin (2) nci fıkrasının (îb) bendinin uygulanmasında aylık, mun
zam sigorta primlerine göre aırtımlır.
(7) Aşağıdaki hallerin bir arada tahakkuku halinde, 27 nci maddenin (2) nci fıkrası hüküm
leri uygulanmaz :
a) Eklenen süreler, çocuk zammı, ve teşvik primi söz konusu değilse,
b) 1 Ocak 1957 tarihinden önceki mevzuat uygulanmıyacafesa,
c) Madencilerin emeklilik sigortasından iştiraki gerektiren bir yardım söz konusu değilse, ve
d) 27 nci maddenin (3) ncü fıkrası hükmü uygulanmıyacafesa.
(8) Alman mevzuatına göre sigortaya devam hakkının tesbltinde, Alman mevzuatına göre mec
buri sigortaya tabi sayılan işlerde Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme süreleri nazara alınır.
Alman mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi bir işte çalışılmamış ise, söz konusu edilen prim ödeme
sürelerinden sonuncusu, müstahdem olarak çalışılmak suretiyle ödenmişse müstahdemler Bant
STıcontasına, işçi olaralk çalışılmak eruretiyle ödenmesine İşçiler Rant Sigortasına göre devam işle
mi yürütülür.
9. Alman mevzuatına göre geçmiş veya gececek olan isteğe bağlı sigortalılık sürelerinden
Türk mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi bulunan süreler için ödenmiş isteğe 'bağlı si
gorta primi sayılır. Alman mevzuatına göre isteğe bağlı sigortada
geçmiş veya geçecek
olan prim ödeme sürelerinden Türk mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi sayılacak olanlara
tekabül edenler için de aynı hükümler uygulanır.
Madde — 31.
Türk Sosyal Sigorta Mercileri bu bölümle ilgili hususlarda aşağıdaki hükümleri uygularlar.
1. Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak esaslar Türk mevzuatına göre kabul edilen
prim ödeme sürelerine göre tesbit olunur.
2. Alman mevzuatına göre geçen ve yardıma hak kazanılması için nazara alınması gereken
sigortalılık süreleri Türk mevzuatına göre geçen ve muteber sayılan sigortalılık süreleriyle
eşit muameleye tabi tutulur.
3. Bir kimse Türkiye'de sigortaya tabi tutulmadan önce Almanya'da bir Rant Sigortasına ta
bi tutulmuşsa, bu kimse için Almanya'da Rant Sigortasına ilk girdiği tarih, Türkiye'de sigorta
ya ilk giriş tarihi sayılır.
4. isteğe bağlı sigortaya devam hakkının Türk mevzuatına göre tesbitinde Alman mevzuatına
göre geçen süreler nazara alınır.
Madde — 32.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre genniş olmamakla beraber, bu Âkıd Taraf mev
zuatına göre nazara alınması gereken sigortalılık süreleri diğer Âkıd. Taraf mevzuatına göre de
sigortalılık süresi olarak kabul edilir.
M. MeçM
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BÖLÜM : VI.
Çocuk zammı
Madde — 33.
(1) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde çalışan ve çocukları diğer Âkıd Taraf ülkesinde
ikâmet eden bir kimse, çocukları çalışmakta olduğu ülkede ikamet ediyormuş gibi çalıştığı yer
mevzuatına göre çocuk zammı alır.
(2) (1) nci fıkrada belirtilen çocuklardan aşağıda yazılı olanlar anlaşılır, ilgilinin :
a) Nesebi sahih çocukları,
b) Geçimi üvey baba veya üvey ana tarafından sağlanan üvey çocukları,
e) Nesebi sahih olarak kabul edilen çocukları,
d) Evlât edinilen çocukları,
e) Geçimleri kendisi tarafından sağlanan ne3ebi gayrisahih çocukları,
(Ancak, "babalar için, babalığına 'hükmedilmiş veya geçiminin sağlanması babaya tevdi edil
miş olması şarttır.)
(3) Çocukların ikamet ettiği Âkıd Taraf ülke3İnde çalışan ve bunların geçimini sağlamakla
yükümlü olan başka bir kimsenin bu taraf mevzuatına göre «.ocuk zammına ;hak kazanmış bu
lunması halinde, (1) nci fıkra hükmü uygulanmaz. (1) nci fıkrada belirtilen nitelikte ;bir kimse
nin fbulummıası sebebiyle çocuk 'zamımmın, çocuğum ülkesinde ikamet sttiği Âlod Tarafın mev
zuatınla ıgöre Oıak sahibi (bulunanı kimseye ödenmesi yülkümil'ülüğüınü kaldıran mev'ZU'at uygulan
maz.
(4) Bir takvim ayı iç-inde her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre «/ydik fcammunaı müstahak
olan bir kimse; bu aya ait oocu'k zammını, yalnız, ülkesinde ilk çalıştığı Âkıd Taraf (mevzuatı
na göre alır.
Madde — 34.
Âkıd Taraflardan «birindin mevzuatına göre çocuk zammınıa hak ıkaajamlnıası, sigortalılık
sürelerinin veya muadili sürelerin tamaımlanma n:na îbağlı olan halterde, her iki Âkıd Taraf
ülkelerinde ;bir/birini taküben geçen bütün süreler nazıara ahnar.

BÖLÜM : VII.
Çeşitli hükümler
(Madde — 35.
Federal Almanya ülkesi dışında vukubıüan iş kazalıan/na Cmesleflo fhastalıMtoraaıa) ve Ibu ülke
dışında kabul ediLmiş Ifoulunjaın. sürelere dayanılarak Alman mıevastuatınıa göre öael şartlarlıa gelir
ödenmesi halinde, Türk vatandaşları ve bunların, Âkıd Taraflardan Ibirinûn ülkesinde ikamet
ettîkleri müddetçe, ıgeçindirmıekle yükümlü oldukları kimseleri ile dul ve yetimleri «hakkında
4 ncü mıaddenin (!) nıci fukrası hülkmü uygulanır.
Madde — 36.
Bu Sözleşme, yabancı memleketlerde ikamet edilrraiş olm»ası halinde, ikamet mtafoaHinin yet
kili sosyal sigorta merciine bildirilımesi veya <bu merciin tedbit edeceği bir makama müracaat
mjecfouriyetini ortadan kaldırmaz.
M. MecM
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Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımları! elde 'edilen ikaızıanca veya ödenen
primlere göre tesbit edildiği takdirde, 30 ve 31 nei maddelerin (1) auoi 'fıkraları hükümleri .*akh
kalmak partiyle, Ibu Âkıd Taraf ni'evzu>atın>i> göre geçen sigortalılık süresi içinde elde edilen ka
zançlar veya 'ödenen primler ortalanması diğer Âkıd Taraf mevzuatma göre ıgeçen ve ibu Söz
leşmeye 'göre nazara alınması ıgereken sigortalılık süresi içinde elde olunan kazançlarım veya
ödemen primlerin lortalaması sayrlır.
(Madde — 38.
Âkıd Taraf kırdan birinin mevzuatının uygulanmasında, diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre
ıgeçıenı prim, ödeme sürelerinin nazara almması 'gerektiği takdirde, Türk mevzuatınıa ıgöre geçen
yedi prim ödenme ıgümü, (Almam 'mevzuatına göre fbir prim ödemıd (haftası, Tüırk mevzuatına göre
Igeçeın otuz prim ödeme ,günü, Alman mevzuatına göre !bir prim ödeme ayı, veya aksi, olarak
kabul edilir, Bir takvim yılı içinde T ü r k mevzuatına ,göro ıgeçen prim ödeme 'günleri, Alman
mevzuatının uygulanmasında, en fazla, bir sigortalılık yılı veya -onifci takvim ayı olarak kabul
edilir.
Madde — 39.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına 'göre para yardımilaır.nm hesaplanmasında, ülıgildnin diğer
Âkıd Taraf ülkesinde ikamet eden geçindirmemde yükümlü olduğu kimseleri de nazara alınır.
Madde — 40.
Âikıd Taraflardan bdırindn Sosyal Sigorta Mereii diğer Âktıd Taraf ülkesinde oturan bir kimseye
para yardımlarını, oturduğu yerde tedavülde bulunan para ile de yapmaya yetkilidir. Sosyal Si
gorta Mercii, sigortalıya yapacağı para yardımlarını, bu yardımın yapnldığı gün eari olan kur
üzerinden öder.
Madde -~ 41.
(1) Bu Sözleşme gereğince yapılacak ödemelerde transfer tarihindeki muameleler için cari kur
esas alınır.
(2) Transfer tarihindeki muameleler için cari olan kur Milletlerarası Para Fonu ile birlikte
tesbit edilen kura (par value) tekabül etmekte olup bunun Milletlerarası Para Fonu hakkındaki
Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 3 ncü bölümündeki kur sınırlam içinde bulunması gerekir.
(3) Milletlerarası Para Fonu transfer tarihindeki muameleler için, 2 nei fıkrada belirtilen
den -ayrı bir kura müsaade etmişse (bu kur muteber olur.
(4) Âkıd Taraflardan birinin parası içlin transfer tarihinde 2 n«i veya 3 ncü fıkra ıhülktimlerine
uygun 'bir kur 'mevcut 'değilse, bu Âkcd Taraf kendi parasının Amerikan dolarına veya serbest
olarak tahvil edilelbilen diğer bir paraya veya altma olan değerine göre tesbit ettiiği kur esas -alı
nır. Böyle bir kur da tesbit edimemiş ise, her iki Âlk:d Taraf, hak ve nafaset kaidelerine uygun
bir kurun uygulanmasına müsaade ederler.
Madde — 42.
(i) Para yardımına hak kazanmış olan bir kimsenin yabancı memlekette ikameti sırasında,
bu yardımı almaya yetkili olduğunu bil'dlirdiği, kendi ülkesinde oturan bir kimseye verilmesi
mecburiyetine mütedair Âkıd Taraflardan îbirini ı uyguladığı mevzuat ve nizamlllar, sigortalı diğer
Âkıd Taraf ülkesinde akamet ediyorsa, bu Sözleşmenin tatbikinde uygulanmaz.
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(2) Her iki Âkıd Taraf, bu Sözleşmeye göre, bir Âkıd Taraf ülkesinden düğer Akıd Taraf ül
kesine yapılacak olan her türlü ödemelerin kolaylıkla transfer edilebilmesi için gerekli mevzuat
değişikliğimi yapmaklla ve transfer müsaadelerinin hiçbir tahdide tabi tutulmaksızın ve süratle
verilmesi hususunda yetkili makamlara talimat vermekle yükümlüdürler.
(3) Âkıd Taraflar arasında yapılan transferlere tahdit konduğu takdirde, Akıd Taraflar, bu
Sözleşmeye göre bir Akıd Taraf ülkesinden diğer Âkıd Taraf ülkesine yapılacak transferlerin hiç
bir tahdide tabi tutulmaksızın yapılabilmesin^ derhal sağlarlar.
Madde — 43.
Akıd Tarafların resmî makamları, mahkemeleri ve Sosyal Sigorta Mercileri yekdiğerine yaptık
ları bütün yardımları, 'bu Sözleşmenin uygulanmasında, diğer Akıd Tarafın resmî makamlarına,
mahkemelerine ve Sosyal Sigorta Mercilerine de sağlarlar. Yapılan yardımlar, tıbbi muayeneler ha
riç, ücretsizdir. Tıbbi muayene masraflan, sağlık tesislerinde yaptırılacak müşahede masraflan ve
bununla ilgili sair masraflar ve yol paraları bu işlerin yapılmasını istiyen makam tarafından ödenir.
Madde — 44.
(1) Âkıd Taraflardan birinin resmî makamına, mahkemesine veya Sosyal Sigorta Merciine ibrazı
gereken belgeler veya diğer evrak vergi ve resimden kısmen veya tamamen muaf ise, bu muafiyet,
bu Sözleşmenin uygulanmasında, diğer Âkıd Tarafın rasmî makamına, mahkemesine veya Sosyal
Sigorta Merciine ibraz edilecek belge ve diğer evraka da teşmil edilir.
(2) Bu Sözleşmenin uygulanmasında Âkıd Taraflardan birinin resmî makamına, mahkemesine
veya Sosyal Sigorta Merciine verilecek olan ve tanzim eden makamın mühürünü veya damgasını
taşıyan belgelerin, diğer Âkıd Tarafın resmî makamlarında, mahkemelerinde ve Sosyal Sigorta
Mercilerinde muameleye konulması için ayrıca tasdiki istenmez.
Madde — 45.
(1) Âkıd Taraflann resmî makamları, mahkemeleri veya Sosyal Sigorta Mercileri, bu Sözleş
menin uygulanmasında, birbirleriyle ve ilgili kimseler ve temsilcileri ile kendi resmî dilleriyle doğru
dan doğruya muhabere edebilirler. Gereken hallerde mütercimden yararlanılmasına mütedair mev
zuat hükümleri saklıdır.
(2) Âkıd Taraflardan birinin resmî makamları, mahkemeleri ve Sosyal Sigorta Mercileri veri
len dilekçeleri veya sair belgeleri, münhasıran diğer Akıd Tarafın resmî dilinde yazılmış olınası
yüzünden, reddedemezler.
Madde — 46.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, o tarafın resmî makamına, mahkemesine, Sos
yal Sigorta Merciine veya diğer ıbir makamına verilmesi geretken talepname, beyanname ve dilekçe
diğer Âkıd Tarafın -muadili resmî makamına, mahkemesine, Sosyal Sigorta Merciine veya diğer bir
makamına verilmiş ise, yetkili anakam ve meıeie verilmiş kabul edilir. Talepnamenin, beyanname
nin ve dilekçenin bu makam ve mercilere verildiği tarih yetkili makaıma ve mercilere verildiği tarih
olarak kabul edilir.
(2) Âkıd Taraflardan birinin makaım veya mercii tarafmdam alınan talepname, 'beyanname ve
dilekçe vakit geçirihnebsizin diğer Âkıd Tarafın yetkili (makaım veya merciine gönderilir.
Madde — 47.
Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Merciinin kararlan, diğer Âkıd Taraf ülkesinde oturan
bir kimseye doğrudan doğruya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
M. MecM
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Madıde — 48.
(1) Yetkili makamlar, bu Sözleşmenin uygulanması için alınan tedlbirlerle bu Sözleşmenin
uygulanması ite ilgili olarak kendi mevzuatlarında yapılan değişiklik ve ek olarak çıkarılan mev
zuat hakkında karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. Yetkili makamlar, bu Sözleşmenin uygu
lanması ile ilgili hususları doğrudan doğruya aralarında yapacakları bir anlaşma ile tesbit ederler.
(2) Bu Sözleşmenin uygularamasını kolaylaştırmak üzere irtibat büroları teşkil edilir.
İrtibat büroları şunlardır :
Federal Almanya Cumhuriyetinde :
Hastalık sigortası için,
der Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Goüesberg,
İş kazaları sigortası için,
Der Hauptverband der Gewerblichen Berufsgeno33enschaften e. v., Bonn.
İşçilerin Rant sigortası irin,
die Landesversicherungsanstalt Oberfranfeen und Mittelfranken, Bayreuth.
Müstahdemlerin Rant sigortası için,
die Bundesversicherumgsanstalt für Angestelke, Berlin}
Madencilerin emeklilik sigortası için,
die Ruhrknappsdhaft, Bodruma;
Sar bölgesindeki kömür madenî işçileri emeklilik sigortası için,
Die Landesversieherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken;
Çocuk zammı için,
die Bundesanstalt für Arbeiasvermittlung und ArbeMosenversic&erung, Nürenberg;
Türkiye'de :
Bütün sigorta kollan için,
İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğü,
Ankara
(3) İşçilerin Rant Sigortası ile müstahdemlerin Rant Sigortası ve madencilerin Emeklilik
Sigortası için teşkil edilen Alman İrtibat Büroları, aynı zamanda, V nci bölüme göre hak
kazanılan ve Federal Almanya Bundesbahn - Versidh&ruııgsanst'aît veya seekasse sahasına girmiyen yardımları yapmaya yetkilidir.
Madde!— 49.
(1) Âkıd Taraflardan birinin avans ödeyen bir Sosyal Sigorta Merciinin isteği üzerine bu
Sosyal Sigorta Mercii hesabına, diğer Akıd Ta: afm yetkili Sosyal Sigorta Mercii kendi mev
zuatına göre hak kazanılmış olup yapılmakta bulunan veya sonradan yapılacak olan yardım
lardan bu avans tutarını raahsubeder.
(2) Akıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, hastalık, halinde, yetkili Hastalık Sigortası
Mercii tarafından yapılması gereken para yardımı dolayısiyle gelir veya aylığını tamamen veya
kısmen yetkili Hastalık Sigortası Merciine devri gerektiği takdirde, bu devir yükümlüğa, diğer
Akıd Taraf mevzuatına göre ödenen gelir veva aylıklar için de uygulanır.
(3) Akıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımına hak kazanan bir kimse veya
bunun geçindirmekle yükümlü olduğu Ikâmşeleri, yardıma hak kazandıkları süre için, diğer
Akıd Taraf Sosyal Yardım müessesesinden yardım görmüşlerse bu para yardımları, ödemeyi ya
pan Sosyal Yardım müessesesinin isteği üzerine ve onun hesabına bu Sosyal Yardım müessesesinin
merkezi, para yardımını yapacak olan Akıd Taraf ülkesinde imiş gibi, tevkif edilir.
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Madde — 50.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer Âkıd Taraf ülkesinde olan bir sigorta
vakası dolayısiyle yardıma hak kazanan bir kimse diğer Âkıd Taraf nizamlarına göre üçüncü bir
şahıstan zararın tazminini istemek hakkına sahip ise, bu hak, ilgili mevzuat dairesinde, yardımı ya
pacak oian Akıd Tarafın Sosyal Sigorta Merciine intikal eder.
(2) Akıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii üçüncü bir şahıstan doğrudan doğruya bir
tazminat istemek hakkına sahip ise, diğer Akıd Taraf bu hakla tanır.
(3) Aynı sigorta vakası dolayısiyle Akıd Taraflardan her ikisinin Sosyal Sigorta Mercileri de
tazminat isteme hakkına sahip iseler, bunlar müteselsil alacaklı sayılırlar. Bu Sosyal Sigorta Mer
cileri alınacak tazminatı yapacakları yardımlarla orantılı olarak paylaşırlar.
Madde — 51.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet eden bir kimsenin
borçlandığı Sosyal Sigorta primleri, borçlunun ikamet ettiği ülkede yürürlükte bulunan mevzuata gö
re borçlanılmış primler gibi tahsil edilir.
Madde — 52.
Bu Sözleşme, yürürlük tarihinden evvel başlamış bulunan isteğe bağlı bir sigortanın devamına
mâni değildir.
Madde - - 53.
Bu sözleşme yürürlük tarihkuden önce gecen sigortalılık süreleri ile vukua gelmiş bulunan si
gorta vakaları için de uygulanır. Bu husus Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere
ait yardımlar ilo primlerin bir defaya mahsus olmak üzere yapılması gereken ve toptan ödeme ve
ya prim iadesi suretiyle karşılanan yardımlar için yeoıiden bir hak doğurmaz.
Madde •— 54.
(1) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vukua gelmiş bulunan sigorta vakaları
için ödenecek gelir veya aylıklar, yapılacak müracaat üsserine, bu tarihten başlanarak ödenir veya
yeniden tesbit olunur. Bu gelir veya aylıkların mevzuata göre reken tesbiti gerekiyorsa, gelir veya
aylık tesbiti için müracaata mahal yoktur.
(2) Gelir veya aylığın (1) nci fıikra gereğince yeniden tesbitinde ilgilinin gelir veya aylığa
hak kazanmadığı anlaşıldığı veya bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreye aidoltnak
üzere son defa tesbit edilen gelir veya aylıktan daha az gelir veya aylığa hak kazandığı tesbit edil
diği takdirde, daha fazla olanı tahsis olunur.
(3) (1) nci fıkra gereğince yapılacak müracaat bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki yıl içinde yapılmış ise, gelir veya aylık veyahut yükseltilen gelir veya aylık hakkı bu Sözlşemenin yürürlüğe girdiği tarihten başlar.
Madde — 55.
(1) Akıd Taraflar arasında bu Sözleşmenin tefsir veya uygulanmasiyle ilgili olarak çıkacak
anlaşmazlıkları Âkıd Tarafların yetkili makamları müzakere yolu ile halletmeye -çalışırlar.
(2) Anlaşmazlık ibu şekilde halledilmediği takdirde, Âkıd Taraflardan birinin isteği üzeri
ne anlıaşnuaızlığm halli bir halken» (heyetine verilir.
(3) Hakem heyeti, Iher vaka için ayrı olmıak üzere, Âkıd Taraflardan herbirinin gösierece
ği bir üye ile Âkıd Tarafları hükümıetlerinin birlikte kararlıaşh/raioaikları üçüncü bir Devletin
vatandaşı bir başkandam teşekkül eder. Akıd Taraflardan Ibirindn hakem heyetine müracaat
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edeceğini diğer Âkıd Tarafa bildirdiği tarihten itibaren üyelerin iki ay içtitnde, başkanın da
üç ay içinde tâyini gerekir.
(4) 3 neü fıkra ile tesbit edilen müddetlere riayet edilmediği veya başkaca bir anlaşmaya
da varılamıaıdığL takdirde, Âkıd Taraflardan her biri, gerekli tâyinlerin yapılması için, Av
rupa inşan Hakları Mahkemesi Başkanına müracaatta bulunabilir.- (Başkanın Âkıd Taraflardan
birinin vatandaşı olması veya bu vazifeyi başka sebeplerle yerine getirememesi (halinde, tâyin
ler başkan yardımcısı tarafından yapılır. Başkan yardımteısının da Âkıd! Taraflardan) birinin
vatandaşı olması veya onun da bu vaızife3ri yerine getirememesi halimde, mahkemenin Âkıd Ta
raflar vatandaşı .olmayan en kıdemli bir mensubu bu »tâyini yapar.
(5) Hakem heyeti çoğunlukla karar verir. Bu karar tarafları bağlar. Âkıd-Taraflıardan her
biri kendi seçtiği üye ile îhakem heyetinim bu va'kanın ıgöriişüldüğüı sırada bulunduracağı tem
silcilerinin masraflarını ödemıdkle yülkümtlüdür. Başkanın masrafları ile diğer masraflar Akıd
Taraflarca yarı yarıya ödenir. Hakem heyeti masrafların karşüanıması için bunlar dışında
başka bir çözüm yolu ıkarıarlaştırabilir. Hakem heyeti uygulıyajcağı usulleri kendisi tâyin eder.
Madde — 56.
Bu Sözleşmeye bağlı nihai protoikol bu Sözleşmenin ayrılmaz bîr parçasıdır.
Madde — 57.
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Sözleşmenin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde, bu Sözleşme
Berlin Landı için de muteber olur.
Madde — 58.
(1) Bu Sözleşme yürürlüğe -girdiği tarihten İtibaren bir yıl için muteberdir. Her defasında bir
yıllık müddetin «sona ermesinden üç ay evvel Sözleşmenin yürürlükten kaldırılacağına dair yazılı
ihbarda bulunulmadığı takdirde, mütaakıp senelerde de yürürlükte kalır.
(2) Bu Sözleşmenin yürürlükten kalkması halinde, Âkıd Taraflar mevzuatına göre yabancı
memlekette Ükamet etmiş olması dolayısiyle yardım alma 'hakikinin kaldırılması, yardımın kesilmesi
veya durdurulması hususlarındaki sınırlayıcı hükümler nazara alınmaksızın Sözleşmenin yürürlükten
kaldırıldığı tarihe kadar kazanılan haklar hakkında bu Sözleşme hükümleri uygulanır.
/Madde —* 69.
(1) Bu Sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri mümkün olan en ıkısa zamanda Ankarada teati edilir.
(2)' Bu Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı takilbeden lükinci ayın birinci günü
yürürlüğe girer.
Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukardaıki hususları
tasdik zımnında bu Sözleşmeyi imzalamış ve mülhürlemiişlerıdir.
Bu Sözleşme, Bonn'da otuz Nisan bin dokuz yüız altanışdört tariöıinde, ikisi Türkçe ve ikisi
Almanca olmak ve her iki metin aynı derecede muteber bulunmak üzere, dört nüsha halinde
tanzim edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
iadınta

M. Meclisi

Federal Almanya Cumhuriyeti
iadıraa

(S. Sayısı : 777 )

— 25 —
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik
yapılan Sözleşmeye ait Nihai Protokol

konusunda

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusundaki
bu Sözleşmenin bugünkü imzası sırasında. Âkıd Tarafların Sözleşmeyi imzalamış bulunan yetkili
temsilcileri aşağıdaki hususlarda mutabakata varmış olduklarını beyan ederler;
(1) Türkiye Çalışma Bakanlığı tarafından kanunların verdiği yetkiye dayanılarak
çıkarılan
genel emirler de, Sözleşmenin 1 nci maddesinin (2) nci fıkrasında belirtilen tüzük mahiyetindedir.
(2) Sözleşme, 2 nci maddede belirtilen mevzuatta ileride yapılacak değişikliklere de şâmildir.
Sözleşme, ileride Türk mevzuatında Sosyal Sigortanın diğer çalışanlar zümresine teşmili, sigortalı
nın eş ve çocuklarının hastalık sigortasından yararlanmaları, işçilerin çocukları için çocuk zammı
ödenmesi hususlarına da teşmil olunur. Sözleşmenin 14 ncü, 15 nci, 20 nci, 21 nci ve 48 nci mad
delerinde söz konusu olan Makamların isimlerinin değiştirilmesi halinde Sözleşmedeki isimler değiş
miş sayılır.
(3) Sözleşmenin 4 ncü maddesinin (1) nci fıkrası, Alman Sosyal Sigorta Mercilerinin kendi
takdirlerine göre ödeyebilecekleri gelir ve aylıklar hakkında uygulanmaz.
(4) Sözleşme, 8 nci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde
ikamet eden mülteciler hakkında da uygulanır. Mültecilerin Hukukî Durumları hakkındaki 28 Tem
muz 195.1, tarihli Sözleşmenin (Cenevre Mülteciler Sözleşmesi) 1 nci maddesinde tarif edilen kim
seler mülteci sayılırlar. Sözleşmenin 35 nci maddesi Türk Vatandaşı ve mülteciler hakkında da
uygulanır.
(5) Sözleşmenin 5 ilâ 7 nci maddeleri ile 9 neu maddesi hükümleri Âkıd Taraflardan birlinin
mevzuatına göre mecburi olarak sigortaya tabi tutulma (bakımından, çalışmaların muadili olan
kimseler hakkında da uygulanır.
(6) Sözileşmenün 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kimseler hakkında 20 ve
21 nci maddeler hükümleri uygulanmaz.
(7) Her iki Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercileri, Sözleşmenin V nci bölümüne göre aylık
bağlanması için gerekli şartlara yerine getirmiş olanlara tahsis muamelesi sırasında gerekli avans
ları verirler.
Bu nihai Ptroto'kol Bonn'da Otuz Nisan ibin dokuzyüzaltmışdört tarihinde ikisi Türkçs ve
ikisi Almanca olmak ve her iki metin de aynı derecede muteber sayılmak üzere dört nüsha
halinde tanzim edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti adına

M. Meclisi

Federal Almanya
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Cumhuriyeti adına

Millet Meclisi
GÜNDEMI
54. BİRLEŞİM
10 . 2 . 1985 Çarşamba
Saat : 15,00
I
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan
Devlet Bakanı Malik Yolaç'm dönüşüne ka
dar kendisine, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmoi Yüceler'in vekillik etmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/1128)
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı
Nüvit Yetkin'in vekilîük etmesine dair Başba
kanlık teskeresi (3/1129)
3. — Bafra kazasının Elifli köyü 147 numa
rada nüfusa kayıtlı Tevf ik kızı, Saniye'den doğ
ma 1 . 1 . 1937 aslı ve (ay, günsüz 1933) tas
hih Bafra doğumlu Şerife Balsüzen ile, Bafra
kaza3inın Kanlıgüney köyü 2 numarada nüfusa
kayıtlı Salihoğilu, Hamide'den doğma 8.9.1927
Bafra doğumlu Kâmil Söylemez'in ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tez
keresinin teEk'Ik edilmek üzere Dilekçe Karma
Komisyonuna verilmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1130, 3/1100)
(S. Sayısı: 804)
4. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Başkanveküinin, Türkiye Cumhuriyeti ile Fe
deral Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan
Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının, biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle gündemdeki diğer bütün işlere takdimen
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair öner
gesi. (1/732,4/379)
5. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Ba^kanvekilinin, Türldye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının biran evvel
kanunlaşmasını temin maksadivle gündemdeki

diğer bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine dair önergesi. (1/709, 4/380)
6. — Devlet Bakanı Nüvit Yetkin ve 4 Grup
Başkanvekilinin, C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın Anayasayı ihlâl su
çundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edi
lenlerin cezalarının kısnıen affı hakkındaki
78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin biran evvel
kanunlaşmasını temin malısadiyle gündemdeki
diğer bütün işlera takdimen öncelik ve ivedilikle
görüşülmesine dair önergesi. (2/771, 4/381)
7. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdaî Oral'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı kuruluş ve görevleri baklandaki kanun ta
sarısının, biran evvel kanunlaşmasını temin
maksadiyle havale edilırn? olduğu Sanayi ve
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lacak Geçici bir komisyonda görüşülmesine dair
önergesi. (1/789, 4/382)
8. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeliği se
çimi.
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER
X 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/756) (S. Sayısı: 811)
II

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME

m
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTIRILAN tŞLER
1. — Siyasi Partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gükk ve Kemal Sarıibrahimoğlu'nnn, Siyasi partiler kanun teklifleri
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378;
2 591) (S. Sayısı: 027) [Dağıtma tarihi :
27 . 11 . 1963]
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2. — Bina kiralan hakkındaki kanun tasa I Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyassttin Kara
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair
ca'nm G570 sayılı Kira Kanununun Anayasa
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve içişleri
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin
ve Adalet komisyonlan raporları (2/136) (S.
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964]
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
12. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
rihi : 1 0 . 4 . 1964]
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik înan'ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı :
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963]
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576)
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963]
13. — 1076 sayılı ihtiyat subaylan ve ihti
yat
askerî memurları Kanununun 2754 sayılı
4. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
dair kanun tasansı ve Millî Savunma Komis
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma
komisyonları raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268)
tarihi : 12 . 2 . 1964]
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963]
5. —- İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963]
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
6. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458)
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1963]
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporlan
7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
Idarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
rihi : 28 . 2 . 1964]
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı :
15. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
702) [Dağıtma tarihi : 28 .4.1964]
ra bastmlması hakkında 6797 sayılı Kanunun
8. —- 5680 sayılı Basın Kanununun 29.11.1960 birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonlan rapor
tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 19 ncu
ları (1/651) (S. Sayısı : 725) [Dağıtma tarihi :
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı
2.7.1964]
ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sa
16. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı
yısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1963]
ve
Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları
9. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
raporlan
(1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
de eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
rihi : 11 . 7 . 1963]
sına dair kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm
17. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
ve Tanıtma komisyonları raporlan (1/541)
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 . 12 .1963]
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı :
10. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964]
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Danıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve
18. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Aviçişleri ve Maliye komisyonlan raporlan (2/33)
cı'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963]
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine
11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesinekaplanda İŞ Nisan 1340 tarih ve 486, numaralı | dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon-

lan raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963]
19. — imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375)
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1963]
20. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma. Ma
liye ve Plân komisyonlan raporları (1/518)
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964]
X 21. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plâa
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536)
22. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı:
296) [Dağıtma tarihi : 2 7 .1963]
23. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615)
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1964]
24. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğlu'nun, Bâzı suç ve cezalann affı hakkındaki
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakla Tekinel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç
ve cezalann affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589)
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964]
X 25. — Kat mülkiyeti kanunu tasansı ile
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım
Yılmaz'ın. kat mülkiyeti kanun teklifleri ve
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325)
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963]
X 26. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci

ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı :
370) [Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963]
27. — Genel nüfus yazımı kanunu tasansı ve
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı :
513) [Dağıtma tarihi: 23 .10 .1963]
X 28. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu
tasansı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425)
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963]
X 29. — Konut kanunu tasansı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963]
30. — Gümrük kanunu tasansı, 5383 sayılı
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasansı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlan raporlan ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın,
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S.
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964]
X 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga
ve 106 arkadaşının bölge tiyatrolan kanun
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S.
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963]
X 32. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi :
15 . 7.1963]
X 33. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451)
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963]
34. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tanm Komisyonu raporu (1/708) (S.
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14 .12 .1964]
35. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un,
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 nci
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mütaallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1964]
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X 36. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S.
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12 .1964]
X 37. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8)
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964]
X 38. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Anka a ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gbkalp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim
Komisyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780)
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964]
X 39. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla)
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi :
17.12 .1964]
40. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemalcılar ve Şevket Asbuzoğlu'nun, 7334 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı :
444) [Damıtma tarihi : 20.9.1963]
41. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi :
25.2 .1964]
42. — 5539 sayılı Karayolları Genel Müdür
lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân ko
misyonları raporları (1/640) (S. Sayısı : 711)
[Dağıtma tarihi • 13 . 5 .1964]
X 43. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve iki arkadaşının, Ziraat alet ve nıakinaları ile kimyevi gübre ve ilâçların ithalât ve
memlekette satışının münhasıran Türkiye Zirai
Donatım Kurumu tarafından yapılmasına ve bu
maddelerin Gümrük Vergisi, resim ve harçlar
dan muafiyatine dair kanun teklifi ile Geçici

Komisyon raporu. (2/731) (S. Sayısı : 784)
[Dağıtma tarihi : 26.12 .1964]
44. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve İç
işleri ve Plân komisyonları raporlan (2/266)
(S. Sayısı : 399) [Dağıtma tarihi : 17 . 9 .1963]
45. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadrolan Kanununa ek kanun tasansı ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları
(1/568) (S. Sayısı: 737) [Dağıtma tarihi :
15.7.1964]
46. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 1953 sayılı Umumi Hıfzısıhha
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Adalet komisyonları raporlan (2/376)
(S. Sayısı : 795) [Dağıtma tarihi : 14 .1 .1965]
47. — Ordu Milletvekili Ferda Güley ve
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, 657 sayılı
Harita Müdürü Umumiyesi Kanununun 8 nci
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanur.a 3 ncü
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanım tek
lifi ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komi svonlan raporlan (2/515) (S. Sayısı : 740) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 7 .1964]
48. — 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 komifvonlan
mütalâalan ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıtma
tarihi : 26, 6.1963]
49. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanununa ek
kanun tasansı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Plân komisyonlan raporları (1/707) (S. Sayısı:
796) [Dağıtmatarihi: 14.1.1965]
50. — 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik
Kanununun 8 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sanayi,
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan
(1/567) (S. Sayısı: 761) [Dağıtma tarihi :
1 . 12 . 1964]
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51. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi:
16. 8 . 1963]
52. — Serbest malî müşavirlik kanunu ta
sarısı ile C. Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'mn, Malî
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529)
(S. Sayısı : 368 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi :
30 . 1 . 1965]
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C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın Anayasayı
ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu ( 2 / 7 7 1 )

Cumhııriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 4552

23 . 12 . 1964

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Anayasayı ihlâl suçundan Yük
sek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
E. Aka
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

GEREKÇE
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm
edilenler hakkında bihakkın veya meşruten tahliye talebinden itibaren bu mahkûmiyetlerinin tabiî
neticesi olan kanuni mahkûmiyet halinde bulundurulmaya ve hususi kanunlarında yazılı muayyen
bir meslek ve sanatın icraasının menine dair hükümlerin, kendilerinin ve aile efradının geçimini
temin etmelerine imkân vermek m-aksadiyle uygulanmıyacağı kabul edilmişti.
Aynı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkûm edilip Anayasanın 97 nci maddesi gereğince
affedilenler bu maddenin şümulüne girmemekte olduğundan aradaki eşitsizliği kaldırmak ve ken
dilerinin ve aile efradının geçimini temin etmelerine imkân vermek üzere adı geçen fıkra teklif olun
muştur.
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Adalet Kornişonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. 2/771
Karar No. 52
Yüksek Başkanlığa
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki 78 sayılı Kanunun ikinci maddesine 'göre muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kûm edilenler hakkında bihakkın veya meşruten ıtaihliyo tarihinden itibaren ibu mahkûmiyetlerinin
italbiı neticesi olan kanuni mahkûmiyet halinde bulundurulmaya vo hususi kanunlarında yazılı muay
yen bir meslek ve sanatın icrasının menine dair hükümlerin, kendilerimin ve aile efradının geçimi
ni temin etmelerine imkân vermek maksadiyle uygulanmıyacağı kabul edilmişti.
Aynı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkûm edilip Anayasanın 97 nci maddesi gereğince
affedilenler bu maddenin şümulüne girmemekte olduğundan aradaki eşitsizliği kaldırmak ve kendi
lerinin ve aile efradının geçimini temin etmelerine imkân vermek üzere Cun.huriıyet Senatosu Kas
tamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna tarafından hazırlanan (Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının knmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun ikinci
maddesine bir fıkra eklenmesine) dair kanun teklifi Komisyonumuzda Adalet Bakanlığı temsilcisi
nin iştirakiyle tetkik ve müzakere edilerek ittifak1» kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi de kararlaştırılmış olup Genel Kurulun tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalelt Komisyonu Başkam
Başkarovekili
Sözcü
Kâtip
İstanbul
Kars
Elâzığ
Mardin
1. H. Tekinel
K. Kaya
N. Güray
T. Oğuz
Çanakkalo
R. Sezgin
İmzada bulunamadı
İzmir
M. Uyar

Erzincan
8. Perinçek

İçel
M. Arikan

Giresun
A. Cüceoğlu
Kay 3 eri
A Arm

Mardin
E. K. Aybar

C. Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm teklifi
Anayasayı ihlâl suçundan Yüksak Adalet Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının kısmen affı
hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
MADDE 1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yükısk Adalet Divanınca m?,hkûm edilenlerin ceza
larının kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
1924 tarihli ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bası hükümlerinin kaldırılması ve bâzı
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 12 Haziran 1930 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
uyanınca kurulan Yüksek Adalet Divanınca Anayasayı ihlâl suçundan T. C. Kanununun 146 ncı
maddesi gereğince müebbet ağır hapse mahkûm edilmiş olupta Anayasanın 97 nci maddesi gere
ğince affedilenler bu maddenin 1 nci fıkrası hükmünden faydalanırlar.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
»>•<«
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları (1/709)

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-2300/3171

17 . 7 . 1964

Millet Meclisi Başkanlığına
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
14 . 7 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
îsmet inönü
Başbakan

GEREKÇE
Bilindiği gibi bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasında zaman bakımından ortaya çıkan fark
lar, Hazinece bir kısım kısa vadeli borçlanmalarla karşılanmaktadır. Hazinenin bu maksatla kulla
nabileceği üç kanunî imkân mevcuttur. Bunlardan birisi her yıl bütçe kanunlariyle verilen yetkiye
dayanılarak banka ve kurumlann yatırdıkları paralara karşılık çıkarılan Hazine Bonolarıdır. Halen
% 5 faizli olan bu bonolar altı ay vadeli olarak çıkarılmakta, ancak ibrazında
vâdesinden önce
ödenmek imkânına sahip bulunmaktadır. Fakat memleketimizde gelişmiş bir para piyasası mevcudolmadığı için bu bonoların satışı mahdut ölçüde kalmakta, pek nadir olarak tanınan limite yaklaşılabilmektedir.
İkinci imkân Merkez Bankası Kanununun 3492 sayılı Kanunla değişik 38 nci maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak çıkarılan dokuz ay vadeli Hazine bonolarıdır. Bunun limiti Bankanın sermaye
ve yedek akçeleri toplamının üç misline kadardır. İhdas maksadı, gelecek yıllara geçici sözleşme
ler dolayısiyle bütçelere konulan ödenekler dışında yaptırılan işler karşılığı mütaahhitlere verilen
bonoların Bankalar kanaliyle reeskont edilmek suretyile kullanılmakta olan bu kredinin işletilmesi,
plânlı kalkınma dönemine girildikten sonra yatırımların yıllık programlar ve ona uygun olarak
hazırlanan bütçeler çerçevesinde yapılması gerektiği düşünülerek, durdurulmuştur. 1963 malî yılı
sonuna kadar kullanılan 348 milyon liranın da T. B. M. M. ne sevk edilen bir kanunla konsolidasyonu yoluna gidilmiştir.
Hazinenin, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılıyabilmesi için başvuracağı başlıca imkân ise Mer
kez Bankası avansıdır. Bunun miktarı da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda yer
alan hükümlerle sınırlandırılmış bulunmaktadır. Merkez Bankasının Hazineye avans açmasına im
kân sağlıyan ilk hüküm 1938 yılında 3492 sayılı Kanunla getirilmiş ve o zaman bunun miktarı Ban
kanın sermayesi ile yedek akçeleri toplamının % 50 si olarak tesbit edilmiştir. Sonradan 1955
yılında 6544 sayılı Kanunla Hazineye açılacak avans miktarı cari yıl bütçe giderleri toplamının % 15

— 2—
ine kadar şeklinde değiştirilmiştir. 24 . 2 . 1961 tarihli 260 sayılı Kanunla bir taraftan bu nisbet % 5 eindirilmiş, diğer taraftan söz konusu avansın malî yıl sonunda kapatılması kaydı konulmuştur.
1961 malî yılı başından itibaren bu hüküm yürürlükte bulunmaktadır.
Merkez Bankası avansının kullanılış seyrine gelince, 6 . 12 . 1960 tari'hli 154 sayılı Kanun hüküm
lerine göre tahkim edilmeden önce 1960 malî yılı sonunda avans miktarı 1 092 milyon liraya ulaş
mış durumdaydı.
260 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 1961 malî yılı içerisinde Merkez Bankası avansı
hiç kullanılmamış, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının Hazine bonoları ile karşılanması mümkün olmuş
tur. O yıl ekonomideki durgunluk sonucu bankalar Hazine bonolarına çok rağbet göstermişler, ye
ni krediler açma şeklinde kullanamadıkları imkânlarını bu bonolara yatırma yolunu tutmuşlardır.
Ancak 1962 malî yılı içerisinde Hazine bonolarına yatırılan paralar geri çekilmeye, bunun sonucu
olarak da Hazine Merkez Bankasına başvurmaya başlamıştır. O yıl kullanılan Merkez Bankası
avansı 340 milyon liraya kadar çıkmıştır. 1963 malî yıl sonunda ise bu avans 420 milyon lira
ya kadar kullanılmıştır. Mevcut kanun hükmü gereğince her iki malî yıl sonunda da avanslar, baş
ka yerlerden borçlanmak ve mümkün olduğu nisbette ödemeleri durdurmak suretiyle kapatılmış,.
ancak ertesi malî yıl başında hemen aynı seviyeye ulaşmıştır. Böylece geçen üç yıllık tecrübe, Mer
kez Bankası avansının malî yıl sonunda kapatılması mecburiyetinin Hazine işlemlerinin mahiyetineuygun olmadığını göstermektedir. Şöyle ki :
Bütçe işlemlerinden farklı olarak Hazine işlemlerinin belli bir dönem sonunda kesilmesi mümkün
değildir. Kaldı ki, bir kısım bütçe işlemlerini dahi malî yıl sonunda tamamen kesmek kabil olmadı
ğı için malî sistemimizde bir mahsup dönemi kabul edilmiş bulunmaktadır. Oysa Hazine işlemleri
daha çok devamlı bir mahiyet taşımakta, malî yıl sonlarında bunların durdurulması gibi bir hal
mevcudolmamaktadır. Böyle bir hal Hazinenin ödemelerini durdurması demektir ki bu da Hazinenin
itibarını zedeliyecek ve hak sahiplerini güç duruma düşürecek bir keyfiyettir, tşte malî yıl sonla
rında Merkez Bankası avansının kapatılması mecburiyeti hükmü tatbikatta kısmen bu durumu
meydana getirmekte ve gerçek her hangi bir fayda da sağlamamaktadır. Bu sebeple yeni getirilen
tasarı ile bu hükmün kaldırılması yoluna gidilmiştir.
Yeni tasarı ile yapılan diğer bir değişiklik de, Merkez Bankasının Hazineye açacağı avansın
kanuni limitinin genel bütçe giderleri toplamının % 5 inden % 10 una çıkarılmasıdır. Bunun da baş
lıca sebebi Merkez Bankası avansının ekonomik yönüdür. Bilindiği gibi, zamanımızda Devlet Büt
çesi, çeşitli sebeplerle memleket ekonomisinde meydana gelecek durgunluk hallerinde iktisadi faali
yetleri canlandırmak için diğer bir kısım para ve kredi tedbirleri ile birlikte başvurulacak bir va
sıta hüviyetini de taşımaktadır. Böyle zamanlarda Hükümetlerce alınacak para ve kredi tedbirleriy
le bir taraftan özel sektörün normal iktisadi faaliyetleri teşvik edilirken, diğer taraftan kamu sektö
rü harcamalarının da hızlandırılması gerekmektedir. Kamu sektörü ise bu fonksiyonun Devlet Büt
çesi kanaliyle Hazinenin nakit imkânları ölçüsünde gerçekleştirebilecektir. Nihayet bu suretle ya
pılacak harcamalar Kalkınma Plânı çerçevesinde yıllık program ve bütçelere uygun olacağından bu
imkândan faydalanarak her hangi bir şekilde fuzuli masraflar yapılması da söz konusu değildir.
Ayrıca eski hükümden farklı olarak yeni tasarı ile bu kanunî limit altında uygulanacak fiilî nisbetlerin genel ekonomik durumun icaplarına göre Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında
kararlaştırılması esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Her ne kadar halen tatbikat da kısmen bu yol
da cereyan etmekte ise de bunu kanunî bir esasa bağlamak uygun görülmüştür. Gerçekten geçen
üç yıl içerisinde Milletlerarası Para Fonu (IMF) ve iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı
(OECD) çerçevesindeki Avrupa Para Anlaşması (EMA) uzmanlarının da tavsiyelerine uygun ola
rak Merkez Bankası avansının kanunî limitin altında ekonominin genel dengesini bozmıyacak bir se
viyede tutulması için azami titizlik gösterilmiştir. Ancak, bâzı devreler için mevcut kanunî limitin
dahi yetersiz olduğu da anlaşılmış bulunmaktadır.
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Bu maksatla avans limiti genel bütçe ödenekleri toplamının % 10 una çıkarılmış, ancak uygu
lanacak nisbetin ekonomik duruma göre Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında kararlaştı
rılması uygun görülmüştür.
Netice olarak bu tasan ile Hazine işlemlerinin mahiyetine ve ekonomik icaplarına daha uygun
hükümler getirilmiş bulunmaktadır.

Maliye Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/709
Karar No. 3

20 . 11 . 1964

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü~ maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı ilgili Bakanlık tetmsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü :
Hazinenin kısa vadeli olarak Merkez Bankasına vâki borçlanmalarındaKİ 24 . 2 . 1961 gün ve
260 sayılı Kanunla kabul olunmuş bulunan nisbeti, cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamının
% 10 una yükselten ve avansların o yıl sonunda kapatılması mecburiyetini kaldıran bu kanun ta
sarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek uygun mütalâa edilmiş ve tasarı aynen kaibul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur,
Maliye Komisyonu Başkanı
ve
Bu Kapor Sözcüsü
Edirno
7. Ertem

Y.

Gümüşane
N. Küçüker

Adana
Aktimur
R.

Ordu
O. N. Hazinedar

Sivas
Çeltekli

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. 1/709
Karar No. 19

25 . 1 . 1965

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komitayonumuzda incelendi ve görüşüldü:
Hazinenin kısa vadeli olarak Merkez Bankacına vâki borçlanmalarındaki 24 . 1 . 1961 tarih ve
260 sayılı Kanunla kabul olunmuş bulunan nisbeti, cari yıl genel bütçe ödenekleri toplamını % 10 a
yükselten ve avansları aynı yıl sonunda 'kapatılması meclburiyetini kaldıran bu kanun tasarısını bu
günkü şartlar altında yerinde gören Komisyonumuz Hükümet metnini aynen kabul etmiştir.
Raporumuz, öncelik ve ivedilikle görüşülmek, Genel Kurulun Yüksek tasvibine arz edilmek üzere
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Sakarya
Kara
Yozgat
A. §. Ağanoğlu
B. Akdağ
K. Okyay
C. Sungur
M. MeelM
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Adana
K. Sarıibrahimoğlu

Ankara
t. Seçkin
imzada bulunamadı

Aydın
Söz hakkım ısaklıdır
1. Sezgin

Balıkesir
Düşüncelerimle
A. A. Bolak

Artvin
Söz (hakkım mahfuz
S. 0. Avcı
Erzurum
A. Şenyurt

Burdur
N. Yavuzkan

Çanalkkalo
Ş. İnan

Diyarbakır
H. Güldoğan

îzmir
Muhalifim
/. Gürsan

Kayseri
M. Sağlam

Konya
R. özal

Mardin
Ş. Aysan

Siirt
A. Yasa

Trabzon
A. Şener

Trabzon
4 . R. Vzuner

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kynununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun tasarısı
MADDE 1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun 24 . 2 . 1961 ta
rihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü cadde
sinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
«2. Banka, miktarı cari yıl genel bütçe öde
nekleri toplamının yüzde onunu geçmemek üze
re Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açar.
Bu avans hesabına uygulanacak faiz haddi ile
genel ekonomik durum göz önünde tutularak
kullanılacak avans nisbeti Maliye Bakanlığı
ile Merkez Bankası arasında kararlaştırılır.
Bankanın bu avans karşılığında yapabileceği
emLyon miktarı hesabın borç bakiyesini geçe
mez.»
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
14 . 7 . 1°64
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
İsmet İnönü
K. Satır

M. Meclisi

Devlet Bakanı
/. S. Omay
Devlet Bakanı
N. Yetkin
Millî Savunma Bakanı
/. Sancar

Devlet Bakanı
M. Yolaç
Adalet Bakanı
S. Çumrah
İçişleri Bakanı
O. öztrak

Dışişleri Bakanı
F. C. Erkin
Millî Eğitim Bakanı
/. öktem
Ticaret Bakanı
F. Islimyeli
Güm. ve Tekel Bakanı
M. Yüceler
Ulaştırma Bakanı V.
M. Yolaç

Maliye Bakanı
F. Melen
Bayındırlık Bakanı
A. H. Onat
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
K. Demir
Tarım Bakanı
T. Şahin
Çalışma Bakanı
B. Ecevit

Sanayi Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. Erten
II. Oral
Turizm ve Tanıtma
İmar ve İskân
Bakanı
Bakanı
A: 1. Göğüs
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu
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Dönem : 1
Toplantı : 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 7 7 7

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasmda im
zalanan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasımn
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân
komisyonları raporları (1/732)

r. c.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2308/4552

4 .11.1964

Millet Meclisi Başkanlığına
. Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
19 . 10 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik konusunda akdedilmiş bulunan Sözleşmenin başlıca gayesi, her iki memlekette Sosyal Sigorta
kanunlarına tabi olanların diğer tarafın ülkesine gittikleri zaman oradaki sigortalılarla eşit muamele
ye tabi tutulmalarını sağlamaktır. Akdedilen sözleşmeye göre, taraflardan birinin ülkesinden diğer
tarafın ülkesine gidecek olan sigortalılar, burada bulundukları sürece, kendi memleketlerinde imiş gi
bi sosyal sigorta haklarından yararlanacaklardır.
Bundan başka, sigorta kanunlariyle sağlanan yardımlardan yararlanma bakımından, her iki mem
lekette geçen sigortalılık ve prim ödeme süreleri birleştirilmiş olacaktır.
MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi Sözleşmenin onaylanmasına dairdir.
30 Nisan 1964 tarihinde Bonn'da imza edilen Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler, aşağıda, kendi
madde numaralariyle izah edilmiştir.
Madde 1. — Sözleşmenin 1 nci maddesinde sözleşmede yer alan tâbirlerin tarifi yapılmıştır.
Madde 2. — Bu madde, Sözleşmenin hangi sigorta kolları hakkında uygulanacağına dairdir.
Bu madde hükmüne göre, memleketimizde ve Almanya'da uygulanan sosyal sigortalara tabi bulu
nanlar bu Sözleşme ile tanınan haklardan yararlanacaklardır.
Madde 3. — Maddede, Sözleşmenin Âkıd Taraflar vatandaşlariyle bunların geçindirmekle yü
kümlü oldukları kimseler hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Madde 4. — Bu maddede, 3 ncü maddede belirtilen kimselerin, hak ve vecibeleri bakımından,
eşit muameleye tabi tutulacaklarına dair hüküm vardır.
Madde 5. — Maddede, işverenin ikametgâhı veya iş merkezi diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulun
sa dahi, bu işveren emrinde çalışanlar hakkında, çalıştıkları yerde yürürlükte bulunan mevzuatın uy
gulanacağı belirtilmiştir.
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Madde G. — Bu madde hükmüne göre, iş merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan
bir işverenin yanında çalışan bir kimse bir işin icrası için geçici olarak diğer tarafın ülkesine gön
derildiği takdirde, buraya vardığı tarihten itibaren 24 ay müddetle, kendi memleketinde çalışıyormuş
gibi, hakkında kendi memleketinde yürürlükte bulunan mevzuat uygulanacaktır.
Bu Kimsenin diğer Âkıd Taraf ülkesindeki çalışma süresi 24 ayı aştığı takdirde, diğer Âkıd Ta
raf yetkili makamının muvafakati alınmak suretiyle, hakkında kendi memleketi mevzuatının uygulan
masına devam olunacaktır.
Merkezî Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir nakliyat işinde; çalışan ve bir işin icrası
için geçici olarak diğer taraf ülkesine gönderilen bir kimse hakkında da, işyeri merkezinin bulun
duğu ülkede çalışıyormuş gibi, o yer mevzuatı uygulanacaktır.
Bir işin icrası için diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilen hava nakliye işçisi hakkında da aynı
hüküm uygulanacaktır.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında işçinin vatandaşlık durumuna bakılınıyacaktır.
Madde 7. — Maddede, gemiadamlariyle yükleme, boşaltma işlerine nezaret eden .kimselerin
Sözleşme hükümlerinden ne şekilde yararlanacakları belirtilmektedir.
Madde 8. — Bu madde, sözleşme hükümlerinin, taraflardan birinin ülkesinden diğerine resmî
vazife ile gönderilen kimselerle elcilik ve konsolosluk mensupları lıakkmda uygulanmıyacağını, fah
rî konsolosluklarda çalışanlar hakkında ise uygulanacağını göstermektedir.
Madde 9. — Maddeye göre, işverenin veya sigortalının talebi üzerine, f) ilâ 8 ne i maddelerde
belirtilen kimseler hakkında, diğer Âkıd Tarafın yetkili makamının muvafakati alınmak suretiyle, o
taraf mevzuatı uygulanabilecektir.
Madde JO. — Bu madde, bir sigorta yardımının diğer bir sigorta yardımı ile veya başka ka
zançlarla birleşmesi halinde yardımın kısmen veya tamamen düşürülmesi hakkındadır. Kısmen veya
tamamen düşürmenin hangi şartlarla ve ne gibi hallerde yapılacağı maddede belirtilmiştir. Ancak,
aynı sigorta kolundan aynı sigorta vakası dolayı s iyi e yapılacak yardımların iki yardımın birleşmesi
sayılamayacağı da açııklaıımış bulunmaktadır.
Bir sigortalıya sigortalılık ve prim ödeme sürelerine göre her iki memleket tarafından aylık bağ
lanmış olup da bu aylıklarda bir indirme yapılması söz konusu ise, indirme, kendilerine isabet eden.
hisseler nisbetiııde yapılacaktır.
Madde 1J. — Bu madde, bir sigortalının, hastalık ve analık halinde, yapılması gereken yardım
lardan faydalanıp faydalanmıyacağı veya mecburi veya ihtiyari sigortaya tabi 1 utulup tutulmıyacağı
hususlarım tesbit ederken, her iki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin, aynı zamana raslamamak
şiirliyle, nazara alınacağına mütedairdir.
Madde 12. — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma 'hak ka
zanmış bulunan biı* kimse ve''bunun geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler diğer taraf
ülkesine
gittikleri zaman dahi !bu yardımdan yararlanabileceklerdir.
Madde 13. — Madde, taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan bir kimsenin veya bu
nun geçindirmekle yükümlü olduğu 'kimselerin, diğer taraf ülkesinde! bulundukları sırada durumları
derinil yardım yapılmasını gerektirdiği takdirde, kendi mevzuatlarına göre yardı in yapılması lale.
1)inde 'bulunalbilecek'lerini hükme 'bağlamaktadır.
Madde 1.4. — Taraflardan birinin mevzuatına göre gelir veya aylık almakta olan bir kimsenin,
diğer, 'taraf ülkesinde bulunduğu .sırada hastalandığı takdirde; 'kendi .mevzuatına göre yardım ya
pılmasını talebedebilcceğine dair olan bu maddede, bu yardımın Türkiye'de veya Almanya'da hangi
merciler tarafından yapılacağı ve 'her iki taraf mevzuatına göre sigortalı .sayılan kimseler hakkında
Iıangi 'mevzuatın uygulanacağı belirtilmiştir.
Madde 15. — Madde, yukarı ki .maddelere göre sağlık yardımına 'hak kazanmış bulunan bir kim
seye ve bunun geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere yardımların (hangi şartlarla ve hangi .merci
ler tarafından yapılacağını ve yardım süresi ile sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimse
lerin teshilinde hangi mevzuatın uygulanacağını göstermektedir.
i\l. Meclisi
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Madde 16. — Bu maddede, para yardımına hak kazanmış bulunan bir kimseye bu yardımın ne
şekilde ödeneceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Madde 17. — Madde, 15 ve 16 ncı maddeler gereğince yapılacak yardımlar tutarının no şekilde
ödeneceğine dairdir. Bu maddeye göre, yapılacak sağlık yardımları masraflariyle ödenekler tutarı,
yardımı yapan kuruma, sigortalının bağlı bulunduğu kurum tarafından ödenecektir.
Madde 18. — Bu maddede, biri Türkiye'de diğeri de Almanya'da sigortalı bulunan iki kimse
nin müştereken geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertleri varsa ve bunlar her iki taraf mevzua
tına göre d'e yanlıma hak kazanmışlarda, bunlara, yalnız oturdukları yer mevzuatına
göre ve bu
yerde geçimlerini sağlıyan sigortalı dolayısiyle yardım yapılacağı, ancak, yardım süresi tesbit edi
lirken aynı sigorta vakası için diğer taraf mevzuatına göre yapılan yardımların nazara
alınacağı
belirtilmiştir.
Madde 19. — Bu maddede, taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan bh* kimseye
diğer taraf ülkesinde alması halinde hangi mevzuata göre yardım yapılacağı, her iki taraf mevzua
tına göre cenaze masrafı ödenmesi mümkün olan hallerde ne yolda işlean yürütüleceği açıklan
maktadır.
Madde 20. — Sözleşmenin bu maddesinde, iş kazası veya meslek hastalığı halinde, taraflardan
birinin mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanmış bulunan bir kimsenin diğer tarafın ülke
sinde bulunduğu sırada da bu yardımdan yararlanacağına, ancak, bu yardımdan
yararlanabilmek
için diğer tarafın ülkesine gitmesine yetkili sosyal sigorta mercii tarafından mv.vafakat
edilmesi
gerektiğinde, hangi hallerde buna muvafakat edileceğine ve her iki memlekette bu yardımların hangi
kurumlar tarafından yapılacağına dair hükümler ver almaktadır.
Madde 21. — Madde, iş kabası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik Ödeneğinin han
gi merciler tarafından ödeneceğine mütedairdir.
Madde 22. — Bu maddede, yapılan yardımlar tutarının ilgili sosyal sigorta mercii
tarafından .
ödeneceği hükme, bağlanmıştır.
Madde 23. — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kaza
ndı]) kazanıl madiğinin tâyininde ve meslekte kazanma gücünün ne nöbette kaybedildiğinin teshi
linde, diğer taraf mevzuatına göre iş kazası ve meslek hastalığı sayılan vakalar da nazara alınacak
ancak, o taraf ülkesinde uğranılan iş kazası, meslek :ha.stalığı sebebiyle meslekte kazanma gücünde
vukua gelen azalma derecesine tekabül eden ölçüde yardım yapılacaktır.
Madde 21. — Bu maddeye göre meslek hastalığı sonucu yardıma hak kazanma halinin tusbitinde, her iki tara I' ülkesinde aynı meslek hastalığına sobebolahilecek işlerde çalışılan
süreler nazara
alınacaktır. Maddede, ayrıca, her iki taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanılmış olması halinde,
hangi mevzuata göre yardım yapılacağı, gelirin hangi hallerde yeniden hesaplanacağı ve hangi halde
bağlanacak gelire karşılık avans verileceği belirtilmiştir.
Madde ''o. — Maddede, gelirin sermaye olarak ödenmesinde, diğer taraf ülkesinde ikamet edilmiş
olmasının yabancı memlekette ikamet sayıimıyacağı kaydedilmektedir.
Madde 26. — Bu madde, isteğe bağlı sigorta hakkının hangi taraf mevzuatına göre
taayyün
edeceğini belirtmektedir.
Madde 27. — Bu maddede, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm hallerinde aylık bağlanırken göz önün
de 'bulundurulacak hususlar yo almıştır.
(içrek Türkiye'deki ve gerek Almanya'daki sosyal sigorta mercileri, ilgililerin aylığa hak kazanı])
kazanmadıklarını ve hak kazandıkları takdirde aylık miktarını tesbit ederken bu esasları göz önünde
bulunduracaklardır.
Bu esaslar, her iki memlekette geçen sigortalı lık süreleri ile prim ödeme sürelerinin birleşti
rilmesi ve her iki merci tarafından bu sigortalılık ve prim ödeme sürelerine göre bağlanacak aylık
miktarının tesbitidir. Bu duruma göre, her iki tarafın sosyal sigorta mercileri, ilgililerin aylığa
hak kazanıp kazanmadıklarını tesbit ederken, iki memlekette geçen sigortalılık ve prim ödeme sü
relerini birleştirecekler ve aylık miktarlarını tâyin ederken de her iki memlekette geçen prim öde
me sürelerinin birbirlerine olan nisbetini bulacaklardır. Bu şekilde tesbit edilecek aylık miktarının
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her iki taraf sosyal sigorta merciine isabet eden kısımları kendileri tarafından ödenecektir. Ancak,
taraflardan birinin ülkesinde geçen prim ödeme süresi altı aydan az olduğu ve bu taraf mevzuatına
göre yardıma hak kazanma şartları yerine getirilmediği takdirde, bu tarafın Sosyal Sigorta Merciin
ce aylık bağlanmıyacaktır.
Madde 28. — Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık bağlanmasına hak kazanan bir
kimsenin tesbit olunan aylığı 27 nci maddenin uygulanması suretiyle bağlanacak aylıktan fazla ise,
aradaki farkın, bu tarafın Sosyal Sigorta Merciince ödeneceği maddede belirtilmektedir.
Madde 29. — Almanya'da muayyen zümrelerin sosyal, sigortalarına ait muameleler çeşitli kurum
lar tarafından yürütülmektedir. Bilfarz, madencilerin emeklilik sigortası ayrı bir kurum tarafından
idare edilmektedir.
Bu maddede, Türkiye'de maden işletmelerinde yer altında geçen prim ödeme sürelerinin Alman
ya'da madencilerin emeklilik sigortasının uygulanmasında nazara alınması derpiş edilmekte, ayrıca
maden işletmeleri tarif olunmaktadır. Yine bu madde hükmüne göre, Türkiye'de geçen bu gibi si
gortalılık süreleri Alman madencileri emeklilik sandığında nazara alınmadığı takdirde, bu süreler,
sigortalı son olarak müstahdem gibi çalıştırılmış ise, müstahdemler rant sigortasında, işçi gibi çalış
tırılmışa işçiler rant sigortasında nazara alınacaktır.
Madde 30 ve 31. — Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 30 ncu mad
dede Alman sosyal sigorta mercilerinin, 31 nci maddede de Türk sosyal sigorta mercilerinin ne gibi
hususları göz önünde bulunduracakları belirtilmiştir. Bunlar da, aylığın bağlanmasında göz önünde
bulundurulacak esaslar ile, her iki memlekette geçen ve aylık bağlanmasında nazara alınan sigorta
lılık sürelerinin eşit muameleye tabi tutulması ve sigortaya ilk giriş tarihi gibi hususlardır.
Madde 32. — Bu madde, Âkıd Tarafların mevzuatına göre geçmemiş olmakla beraber, bir Âkıd
Taraf mevzuuatma göre nazara alınması gereken sigortalılık süresinin diğer Âkıd Taraf mevzuatına
göre de sigortalılık süresi olarak sayılacağını belirtmektedir.
Madde 33. — Çocuk zamlarına taallûk eden bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin ülke
sinde çalışan ve fakat çocukları diğer taraf ülkesinde ikamet eden bir kimseye de, çocukları kendi
çalıştığı ülkede imiş gibi, o yer mevzuatına göre çocuk zammı verilecektir. Bu maddede, ayrıca,
hangi çocukların zamdan yararlanacağı belirtilmiştir. Ancak, çocukların ikamet ettiği ülkede çalışan
ve bunların geçimini sağlıyan başka bir kimse varsa ve bu kimse bu yer mevzuatına göre çocuk zam
mı da alıyorsa, ayrıca, diğer tarafın ülkesinde çalışan sigortalıya çocuk zammı verilmiyeceği gibi,
bu hususu önleyici mevzuat da uyguları mıyacaktır. Yine bu madde hükmüne göre, her iki Âkıd Taraf
mevzuatına göre çocuk zammına hak kazanan bir kimseye, o aya ait çocuk zammı, ilk defa hangi ta
raf ülkesinde çalışmış ise o taraf mevzuatına göre verilecektir.
Madde 34. — Bu madde, çocuk zammına hak kazanılabilmesi için belirli bir staj süresinin ta
mamlanması gerektiği takdirde, her iki taraf ülkesinde birbirini takiben geçen bütün sürelerin na
zara alınacağım göstermektedir.
Madde 35. — Sözleşmenin bu maddesi, Federal Almanya ülkesi dışında vukubulan işkazalan
(meslek hastalıkları) hakkındadır. îşkazasmm Almanya dışında vukubulması ve memleket dışında
geqen sürelere dayanılarak Alman mevzuatına göre özel şartlarla gelir bağlanması halinde, Türk
vatandaşlariyle bunların geçindirmekle yükümlü oldukları kimseleri de, Âkıd Taraflardan birinin
ülkesinde ikamet ettikleri müddetçe, eşit muamele göreceklerdir.
Madde 36, 37, 38 ve 39. — Çeşitli hükümleri ihtiva eden bu maddelerde, ikamet yerinin yetkili
Sosyal Sierorta Merciine bildirilmesi mecburiyetine, para yardımlarının elde edilen kazanca veya öde
nen primlere göre tesbit edilmesi halinde ne işlem yapılacağına, sözleşmenin uygulanmasında sürele
rin ne suretle hesaplanacağına ve para yardımları hesaplanırken sigortalının diğer taraf ülkesinde
oturan geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin nazara alınacağına mütedair hükümler yer almak
tadır.
Madde 40 ve 41. — Para yardımlarının nasıl yapılacağına dair olan bu maddeler hükmüne göre,
para yardımları, Âkıd Tarafların Sosyal Sigorta Mercilerine, ilgilinin oturduğu yerde tedavülde
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bulunan para ile yapılacak ve paranın ödenmesinde o tarihte carv olan kur esas alınacaktır. Trans
fer muameleleri için cari olan kur, Milletlerarası Para Fonu tarafından tesbit edilen kurdur. Millet
lerarası Para Fonu transfer tarihindeki muameleler için ayrı bir kura müsaade etmişse bu kur mu
teber olacaktır.
Böyle bir kur mevcut değilse, paranın Amerikan dolarına veya serbest olarak değiştirilebilen
diğer bir paraya veya altına olan değerine göre tesbit edilen kur esas alınacaktır. Böyle bir kur da
tesbit edilmemişse, her iki taraf hak ve nasafet kaidelerine uygun bir kurun uygulanmasına müsaade
edecektir.
Madde 42. — Bu madde, transferin kolaylıkla yapılmasını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin
alınacağına dair hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ve 52 — Şekle ait bâzı hükümleri ihtiva etmekte olan
ve bu kabîl sözleşmelerde yer alan bu maddeler, tarafların birbirlerine ne gibi malûmat verecekleri
ni, birbirlerine yardım edeceklerini ve bu hususta gerekli tedbirleri alacaklarını, bir taraf mevzuatına
göre tanzim edilecek belgelerin resim ve harcdan muaf olması halinde, diğer taraf mevzuatına göre
tanzim edilecek belgelerin de resim ve harcdan muaf tutulacağını, Akıd Tarafların resmî makamla
rının birbirleriyle ve ilgili kimselerle ve temsilcileriyle kendi resmî dilleri ile doğrudan doğruya mu
habere edebileceklerini, bir tarafın Sosyal Sigorta Merciine yapılacak talep, ihbar veya müracaatın
diğer taraf Sosyal Sigorta Merciine yapılmış gibi kabul edileceğini, bir Âkıd Taraf Sosyal Sigorta
Merciine verilen kararın diğer taraf ülkesinde oturan bir kimseye iadeli taahhütlü mektupla doğ
rudan doğruya bildirileceğini, verilen avansların mahsubunu, üçüncü şahıslardan istenecek tazmi
natı, prim borçlarını ve sözleşmenin yürürlük tarihinden evvel başlamış olan isteğe bağlı bir sigor
tanın devamına engel teşkil etmiyeceğini tasrih etmektedir.
Madde 53. — Bu maddede, Sözleşmenin, yürürlük tarihinden önce geçen sigortalılık süreleri ile
vukua gelmiş bulunan sigorta vakaları için de uygulanacağı belirtilmektedir.
Madde 54. — Sözleşmenin bu maddesi, yürürlük tarihinden önce meydana gelmiş bulunan sigorta
vakaları dolayısiyle ödenecek gelir veya aylıkların, yapılacak müracaat üzerine ödeneceğine veya
yeniden tesbit edileceğine ve gelirin veya aylığın re'sen tesbiti gereken hallerde aynca müracaata
mahal olmadığına dairdir. Bu madde ile, müracaat için iki yıllık bir süre tanınmıştır. Bu süre
içinde müracaat yapılması halinde, gelir veya aylık Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren öde
necektir.
Madde 55, 56, 57, 58 ve 59. — Bu maddeler, anlaşmazlığın ne şekilde halledileceğine, yürürlük
tarihine, Sözleşme hükümlerinin Berlin bölgesi için de uygulanacağına, Sözleşmenin bir yıl için mute
ber olduğuna bu sürenin uzatılabileceğine ve ekli Protokolün, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ol
duğuna mütedair hükümleri ihtiva etmektedir.
Sözleşmeye ekli Protokolde de, Çalışma Bakanlığınca çıkarılan genel emirlerin de Sözleşmede söz
konusu edilen tüzük mahiyetinde olduğu, Sözleşmenin ileride mevzuatta yapılacak değişikliklere ve
sosyal sigortalar kapsamına alınacaklara da teşmil edileceği, Kurumun isminin değişmesi halinde
yeni ismin eski ismin yerine kaim olacağı, Sözleşmenin mülteciler ile çalışanların muadili olan kim
seler hakkında da uygulanacağı, maluliyet, ihtiyarlık, dul ve yetim aylığı bağlanması gereken haller
de tahsis muameleleri sırasında avans verileceği belirtilmiştir.
Yukarıda hükümleri tahlil edilmiş bulunan Sözleşme Türk Sosyal Sigorta mevzuatı ile ahenk halin
dedir. Bu sebeple, Sözleşmenin tarafımızdan tasdikine bir engel bulunmamaktadır.
MADDE 2. — Bu kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir.
MADDE 3. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir.

M. MccM

(S. Sayısı : Î ? J ;

— 6 —*
Dışişleri Komisyonu raporu
Mittet MecUsi
Dışişleri Komisyonu
Esas No: 1/732
Karar No: 15

2.12.1964

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkındaki! Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuz
ca da yerinde görülerek, tasarı aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Dışişleri Komisyonu
Katip ve bu rapor
Başkanı
Sözcüsü
Diyarbakır
Eskişehir
Kocaeli
İstanbul
Ertuğrul
G. Sakarya
V. Pirinççioğlu
Nihat Erim
O. Oran
İstanbul
F. K. Gökay

İstanbul
Ö. Z. D orman
Kars
Sim öktem

İstanbul
Selim Sarper
Mardin
V. Bizdaroğlu

İzmir
Sinam Osma
Sivas
G. Sarısözcn

Çalışma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Çalışma Komisyonu
Esas No. : 1/732
Karar No. : 6

5 .12. 1.964

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmamın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili bakanlıklar
temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü.
Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve tasarı aynen ka
bul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan Y.
Sözcü
İzmir
Ankara
Zonguldak
Zonguldak
Şf. Bakştk
M. K. Erk ovan
R. Karakaşoğlu
S. T. Müftüoğlu
Zonguldak
Y. Z. Yücebilgin
İmzada bulunamadı
M. Meclisi
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Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 1/732
Karar No. : 11

11 . 12 . 1964

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik
hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışişleri ve Çalışma
komisyonları raporları komisyonumuza havale edilmiş olmakla, Çalışma Bakanı ve ilgili Hükümet
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü.
Tasarı, gerekçesinde de izah edildiği veçhile akdedilmiş bulunan Sözleşmenin başlıca gayesi,
her iki memlekette Sosyal Sigorta kanunlarına tabi olanların diğer tarafın ülkesine gittikleri zaman
oradaki sigortalılarla eşit muameleye tabi tutulmalarını sağlamaktır. Akdedilen Sözleşmeye göre, ta
raflardan birinin ülkesinden diğer tarafın ülkesine gidecek olan sigortalılar, burada bulundukları
sürece kendi memleketlerinde imiş gibi sosyal sigorta haklarından yararlanacaklardır.
Bundan başka, sigorta kanunlariyle sağlanan yardımlardan yararlanma bakımından her iki mem
lekette geçen sigortalılık ve prim ödeme süreleri birleştirilmiş olacaktır.
işçilerimize sosyal güvenlik bakımından büyük faydalar sağlıyacak olan bu Sözleşmenin uygun
bulunduğuna dair sevk edilmiş bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde görülmüştür.
Diğer taraftan Anayasamızın 65 ne i maddesi gereğince, bir yıldan fazla süreli olan Türk mev
zuatında mühim tadiller yapan ve malî yönden de külfetler tahmil eden bir Andlaşma olması ha
sebiyle bu Sözleşmenin uygun bulunduğunun bir Kanunla Meclisten geçirilmesi lüzumu kanaatine
varılmış ve tasarı aynen kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur.
Başkan
Başkan vekil i
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Sakarya
izmir
Yozgat
A. Ş. Ağanoğlu
B. Akdağ
N. Mirkelâmoğlu
C. Sungur
Ankara
M. Ete

Ankara
/. Seçkin

\

Artvin
S. O. Avcı
imzada bulunamadı

Balıkesir
A. A Balak

Bilecik
Ş. Binaıj

Çanakkale
S. tnan

Diyarbakır
II. Güldoğan

Erzurum
N. Diler

Erzurum
A. Şenyurt

istanbul
M. Güven

izmir
N. Kür şad

Kayseri
M. Sağlam,

Kırşehir
A. Bilgin

Konya
/?.

Siirt
A. Yaşa

Trabzon
A. Şener
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HÜKÜMETIN TEKLIFÎ
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 30 Nisan 1964 tarihinde Bonn'da
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güven
lik hakkında Sözleşme» nin onaylanması uygun
bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
19 . 10 . 1964
Devlet Bakanı ve
Başbakan
Başb. Yardımcısı
tsmet înönü
K. Satır
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı V.
/. S. Omay
N. Yetkin
Devlet Bakanı
Adalet Balkanı
N. Yetkin
S. Çumrah
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
/. 8<mcar
O. öztrak
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
K. Satır
F. Melen
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Baıkanı
/. öktem
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Yar. Baıkanı
F. îslimyeli
K. Demir
Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
M. Yüceler
T. Şahin
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
F. Alpiskender
B. Ecevit
Sanayi Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Ba.
M. Erten
H. Oral
Tur. ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı
A. t. Oöğiiş
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu
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TÜBKtYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDEBAL ALMANYA CUMHURİYETİ ABASINDA SOSYAL
GÜVENLİK HAKKINDA SÖZLEŞME
• « I / *

• • • » • "

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANI
VE
FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ BAŞKANI
Sosyal güvemılük sahasında üfld devlet larasaındlaiM münasebetleri dlk^nlamcfe aınzusu ile ve <kenâi
sosyal g ü v e ı A mevızuıattınm uygulanmıasmıdta Sner 'M devlet valbanrîfeşlarınan •eşatt muameleye taibi
tutulmaları prensibinin teyidi maksadiyle bir Sözleşme atodi için anlaşmaya varmışlar ve bu gaye
ile Sözleşmeyi akdetmek üzere temsilci olarak:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞKANI
Şükrü Soykan 'ı, İşgi Sigortalan

Kuruamu Genel Müdürü,

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ BAŞKANI
Gerrit von Haeften, Hariciye Nezaretinde Umura Müdür Dr. Kurt Jantz Çalışma Bakanlığında
Umum Müdür memur etmişlerdir.
Temsilciler usulüne uygun olarak tanzim edilen salâhiyet belgelerini karşılıklı olarak teati et
tikten sonra aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

BÖLÜM: 1
Genel hükümler
Madde — 1.
Bu Söyleşmenin uygatf anımatsaındla;
1. «Vatandaş»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasına göre
Alman vatandaşı sayılan kimseyi,
Türkiye foakımındaın, 7ürk vatandaşlığını haiz kimseyi;
2. «Mevzuat»
2 nci maddede belirtilen sigorta kollan ile sosyal güvenlik yardımlarına taallûk eden ve bir Akıd
Taraf ülkesinde veya bu ülkenin bir kısmında yürürlükte 'bulunan kanun, tüzük ve yönetmeliği;
3. «Yetkili makam»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanını,
Türkiye bakımından, Çalışma Bakanlığını;
4. «Sosyal Sigorta Mercii»
2 nci maddede belirtilen mevzuatı uygulamakla görevli teşkilât veya makam;
5. «Alman Sosyal Sigorta Mercii»
Merkezi Federal Almanya Cumhuriyeti ülkesinde 'bulunan (bir Sosyal Sigorta Merciini,
«Türkiye Sosyal Sigorta Mercii»
Merkezi Türkiye ülkesinde bulunan bir Sosyal Sigorta Merciini;
6. «Yetkili Sosyal Sigorta Mercii»
Sigortalının yardım isteğinde bulunduğu veya yardım istemek hakkına sahibolduğu veyahut son
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- i ö Aeia, çalıştığı Akıd Taraf ülkesinde ikamet ettiği sırada bağlı olduğu ve yardım isteğinde bulunabi
leceği Sosyal Sigorta Merciini, bu taraf mevzuatında merci belirtilmemişse, yetkili makam tarafından
belirtilecek Sosyal Sigorta Merciini;
7. «İkamet mahallindeki Sosyal Sigorta Mercii»
ikamet mahalli için yetkili «Sosyal Sigorta Merciini, bu Â'kıd Taraf mevzuatında böyle bir merci
belirtilmemişse, yetkili makam tarafındam belirtilecek Sosyal Sigorta Merciini;
8. «Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimse»
Sigortalının uygulanacak mevzuatta tarif edilen .geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri;
9. «Çalışma»
Uygulanan mevzuata göre çalışmayı veya faaliyette bulunmayı;
10. «Prim ödeme srüresi»
Prim ödenmiş olan veya ödenmiş sayılan süreyi;
11. «Muadil süre»
İkame süresi, ara verme vsüresi veya eklenen sürelerden, uygulanan mevzuata göre, prim ödeme
süresine muadil sayılanları;
12. «Sigortalılık süreleri»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, prim ödeme süreleri ile muadil süreleri,
Türkiye 'bakımından, uygulananı mevzuata göre sigortalılık süresi olarak kabul edilen süreleri;
13. «Para yardımı»
Her türlü zam ve ilaveleriyle birlikte para yardımım;
14. «Gelir veya aylık»
Her türlü zam ve ilaveleriyle 'birlikte gelir veya aylıkları;
15. «Çocuk zammı»
Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından, 2 ne i maddenin 1 nei fıkrasının (d) bendinde belir
tilen yardımıları,
Türkiye bakımından, işçilere çocukları için yapılan yardımı, ifade eder.
'

v

Madde — 2.

Bu Sözleşme hükümleri, devletlerarası andlaşmalar ve devletlerüstü hukuktan doğan haklar veya
bunların tatbikatı ile (ilgili 'hususlar dışında kalmak üzere :
1. Federal Almanya Cumhuriyeti bakımından,
a) Hastalık Sigortası,
Ib) Kaza Sigortası,
e) işçilerin Rant Sigortası, Hizmetlilerin Rant Sigortası, Madencilerin Emeklilik Sigortası ve
Sar Bölgesinde uygulanan Madencilerin Emeklilik Sigortası,
d) İşçilerin! Çocuk Zamları,
na ilişkin mevzuat;
2. Türkiye bakımından,
a) Hastalık ve Analık Sigortası,
!b) İş Kazalariyle Meylek Hastalıkları Sigortası,
c) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları,
d) Derlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel. Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı,
e) Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet. Sandığı,
na ilişkin mevzuat
hakkında uygulanır.
.v
>: '
Madde — 3.
5 ilâ 9 ncu maddelerde aksine hüküm yoksa, bu Sözleşme Âkıd Taraflar vatandaşları ile bunların
geçindirmekle yükümlü olduğu ve Ölümlerinde hak sahibi kimseleri hakkında uygulanır.
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Madde — 4.
(1) Bu Sözleşmede aksine hüküm yoksa, 3 ncü maddede belirtilen kimseler, Âkıd Tarafların mev
zuatına göre, hak ve vecibeleri bakımından, eşit sayılırlar.
(2) Âkıd Tarafların mevzuatına göre Sosyal Sigorta mercilerinin ve derneklerin muhtar idarele
rine seçilecek kimseler ile ilgili kaza mercilerine çağrılan üyeler hakkında bu maddenin (1) nci
fıkrası hükmü uygulanmaz.
Madde — 5.
6 ilâ 0 ucu maddelerde aksine hüküm yoksa; çalışanların mecburi olarak sigortaya tabi tutulma
ları ve iş münasebetlerinden doğan ve işverene aidolan hak ve vecibeleri bakımından, işverenin
ikametgâhı veya iş merkezi diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunsa dahi, çalıştıkları ülkede yürürlükte
bulunan mevzuat uygulanır.
'
Madde — 6.
(1) İş merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir işverenin hizmetindeki kimse
geçici olarak bir işin icrası için diğer Âkıd Tarafın ülkesine gönderdiği takdirde, bu Âkıd Taraf
ülkesine vardığı tarihten başlıyarak 24 ay müddetle kendi ülkesinde çalışıyormuş gibi, hakkında
iş merkezinin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır.
Çalışma süresi yirmi dört ayı aştığı takdirde, işçi işverenin veya işveren işçinin muvafakatini
almak şarliyle, önceden istekte bulunur ve 5 nci maddenin (1) nci fıkrası hükmünü uygulamak
durumunda olan diğer Âkıd Tarafın yetkili makamı buna muvafakat ederse, bu kimse hakkında
iş merkezinin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatının uygulanmasına devam edilir.
(2) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir nakliyat işinin işçisi bir işin icrası
için geçici olarak diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, o işçi hakkında, işyeri merkezi
nin bulunduğu lülked'C çalışıyormuş, giıbi ıbu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır.
(3) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan hava nakliye işinde çalışan bir işçi bir
işin icrası için diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, o işçi hakkında, işyeri merkezinin
bulunduğu ülkede çalışıyormuş gibi, bu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır.
(4) Bu maddenin (1) ilâ (3) ncü fıkralarında belirtilen hükümler, işçinin vatandaşlık duru
muna bakılmaksızın, uygulanır.
Madde — 7.
(1) Âkıd Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir geminin mürettebatı hakkında o Âkıd Taraf
mevzuatı uygulanır.
(2) Âkıd Taraflardan birinin limanında bir işçi diğer Âkıd Taraf bayrağını taşıyan bir gemi
nin yükleme, boşaltma veya tamir işlerinde çalışır veya bu işlere nazaret ederse, o işçi hakkında lima
nın bulunduğu ülkenin mevzuatı uygulanır.
(3) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir işçi diğer Âkıd Taraf bayrağını taşıyan
bir gemide, geminin sahibi olmıyan ve iş merkezi işçinin ikamet ettiği ülkede bulunan bir işveren
tarafından geçici olarak çalıştırıldığı takdirde, bu işçi hakkında ikametgâhının bulunduğu yer mev
zuatı uygulanır.
4. Bu maddenin (I) ilâ (3) ncü fıkraları hükümleri, ilgili kimsenin vatandaşlık durumuna
bakılmaksızın, uygulanır.
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< Madde — 8.
1. Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı, Devlet veya âmme hizmeti görmek üzere, kurumu
tarafından diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilirse, bu kimse hakkında vatandaşı bulunduğu
taraf mevzuatı uygulanır.
Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı diğer Âkıd Taraf ülkesinde vatandaşı bulunduğu tarafın
dairesinde veya kendi elçilik veya konsolosluk mensuplarının şahsi hizmetlerinde çalıştırıldığı tak
dirde, bu kimse hakkında yukarıdaki 'hüküm uygulanır.
2. Fahri konsoloslukta çalıştırılanlar hakkında (1) nci fıkra hükmü uygulanmaz.
Madde — 9.
İşverenin muvafakatiyle işçinin veya işçinin muvafakatiyle işverenin isteği üzerine, 5 ilâ
8 nci maddelere göre mevzuatı uygulanacak olan Âkıd Tarafın yetkili makamı diğer Âkıd Ta
rafın yetkili makamının muvafakatini almak suretiyle, diğer Âkıd Taraf mevzuatının uygulanma
sına müsaade edebilir. Diğer Âkıd Taraf mevzuatının uygulanmasına müsaade edildiği ve işçi
de müsaade veren Âkıd Taraf ülkesinde çalıştığı takdirde, müsaadeyi alan taraf ülkesinde ça
lışıyormuş gibi, hakkında bu taraf mevzuatı uygulanır.
Madde — 10.
1. Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir sigorta yardımının diğer bir sigorta yar
dımı ile veya başka kazançlarla birleşmesi halinde, sigorta yardımlarının kaldırılması, kesin
tiye talbi tutulması, durdurulması veya iptali gerekiyorsa, bu sigorta yardımının diğer Âkıd Taraf
mevzuatına göre veya bu Âkıd Taraf ülkesinde bulunduğu sırada sağlanan ve bu yardımın
kaldırılmasını, kesintiye tâbi tutulmasını, durdurulmasını veya iptalini gerektirecek mahiyette bu
lunan sigorta yardımı ile veya başka kazançlarla birleşmesi halinde de aynı hükümler uygula
nır. Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre sigorta yardımlarının yukarıda belirtildiği şekilde, kal
dırılması, kesintiye tabi tutulması, durdurulman veya iptali gerektiği «tekdirde, ther iki Âkıd Ta
raf ayrı ayrı kendi mevzuatına göre azaltılması icabeden miktarın yarısı kadar indirme yapar.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre çalışıldığı veya belirli bir işin yapılmadığı veya mec
buri sigorta hükümlerinin uygulanması gerektiği sürece isteğe bağlı olarak sigortaya devam
veya yardım isteğinde bulunma hakkı kalkıyorsa, birinci cümle hükmü, diğer Âkıd Taraf mev
zuatına göre çalışılması veya belirli işin yapılmaması veya mecburi sigorta hükümlerinin tat
biki halinde de uygulanır.
2. Aynı sigorta kolundan aynı sigorta vakası dolayısiyle yapılacak yardımlar (1) nci fıkrada
belirtilen iki yardımın birleşmesi sayılmaz.
3. 27 nci madde hükmüne göre tesbit edilen aylıkların bu maddenin (1) nci fıkrası hükmü
dâhilinde kesintiye tabi tutulması, kaldırılması, durdurulması veya iptali gerekiyorsa, 27 nci
maddenin (2) nci fıkrasının (b) bendine göre Âkıd Taraflardan her birinin tahsis edeceği aylık
lar, bu memleketler mevzuatına göre yapılacak indirmeler nisbetinde azaltılır.

BÖLÜM : II.
Hastalık ve Analık sigortaları
Madde — 11.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, mecburi veya isteğe bağlı sigortaya tabi tutulmama
veya 3rardıma müstahak olma hakkının tesbitinde diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre geçen si
gortalılık süreleri de, aynı zamana raslamamak şartiyle, nazara alınır.
M. Meclisi
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Madde — 12.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kazanmış bulunan bîr kimse, yet
kili Sosyal Sigorta Merciinin önceden muvafakatini almak suretiyle, diğer Â'kıd Taraf ülkesine gittiği
takdirde de bu yardımdan yararlanır. Tıbbi bir mahzur görülmediği, iş göremezliğin en az üç ay
süreceği anlaşıldığı ve ilgili kimse ailesinin vamnn gittiği takdirde, 'ikametgâhın değiştirilmesine mu
vafakat edilir. Bu şartların mevcudiyeti halinde, elde olımıyan sebeplerle önceden muvafakat alın
mamış olsa dahi, sonradan da muvafakat verilebilir. Analık yardımından yararlanılması için mu
vafakat doğumun vukuundan önce verilir.
(2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler hakkında da (1) neft fıkra hükmü
uygulanır.
Madde — 13.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan bîr kimsenin diğer Âkıd Taraf
ülkesinde ikameti sırasında durumu derhal yardım yanılmasını gercfeft'rdiği takdirde, bu kimse si
gortalı bulunduğu Âkıd Taraf mevrnatına nröre vardım talebinde bulunmak ıhakkım kazanır.
(2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler Ihak/kınıda da bu maddenin (1) nci
fıkrası hükmü uygulanır.
Madde — 14.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre gelir veya aylık al/makta olan veya gelir veya
aylık bağlanması isteğinde bulunan bir kimse diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa, bu kimse
nin hastalık sigortası bakımından hak ve vecibeleri, gelir veya aylık almak haikfkma sahiboîduğu
Âkıd Taraf mevzuatına göre, bu Âkıd Taraf ülkesinde ikamet ediyormuş gibi, cari olur. Böyle bîr
kimsenin diğer Âkıd Taraf ülkesinde geçici olarak bulunması halinde, 12 nci ve 13 ncü maddeler
hükümleri aynı esaslara göre uygulanır.
(2) (1) nci fıkranın uygulanmasında,
Alman mevzuatı uygulandığı takdirde, bu km^enin aylık veva gelir bağlanması isteğinde bulun
madan önce bağlı olduğu Hastalık Sigortası Mercii, bu kimse (hiçbir Hastalık Sigortası Merciine bağlı
bulunmamış ise, die Allgemeine Ortskrankenkasse für den Dinksrheinischen Landkreis Bonn, Bad
Godesberg,
Türk mevzuatı uygulandığı takdirde, işçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü, Anfeara,
Yetkilidir.
(3) Gelir veya aylık alması veyahut gelir veva aylık isteğinde bulunması dblayısiyle her üki
Âkıd Taraf mevzuatına göre sigortalı savılan bir kimse hakkında ülkesinde ikamet ettiği Âkıd
Taraf mevzuatı uygulanır. Böyle bir kimsenin di Ter Âkıd Taraf ülkesme geçici olarak bulunduğu
devrelerde 12 nci ve 13 ncü maddeler hükümleri vakardaki esaslara göre uygulanır.
(4) Hagıtalık Sigortasına tabi bulunmaksızın Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden
ve bu taraf .mevzuatına göre hastalık halinde yardım isteme hakkına salıibolan gelir veya aylık sa
hibi bir kimse hakkında, durumuna göre (1) ilâ (3) ncü fıkralar hükümleri uygulanır.
(5) İkamet ettiği Âkıd Taraf ülkesinde çalışmakta olması dolayısiyle hastalık veya analık si
gortasına tabi tutulan bir kimse hakkında (1) ilâ (4) ncü fıkralar 'hükümleri uygulanmaz.
ıMadde — 15.
(1) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet edeni bir kimıse, bu ISöaleşmıenin 12 <nci ve 13 nfcü
maddeleri veya 14 ncü maddenin (1) nci, (3) TLCÜ veya (4) ncü fıkraları hükümlerime göre,
sağlık yardımına hak kazanmış ise -ve bu kimsinin ikamet ettiği yerde yetkili Sosyal Sigorta
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Merciinin .teşkilâtı yoksa, hu yardım 'ikamet -ettiği yerdeki Sosyal Sigorta Merciinin uyguladığı
mevzuata ıgöre ve Federal Almanya Cumhuriyetinde ikamet malhaili için yetkili AlUgenueinc
Ortsılu^ntl^nkasse, iböyle ibir sandık bıulunmıadığı talfcdirde, bu maüıal için yetkili Laındkrarikenkasse, 'Türkiye'de de İşçi Sigortaları Kurumu taralfıaıdaıı yapılır.
Ancak yardım^Süresinin ve Igetçimi sigortalı tarafımdan sağlaman! kimselerinin teslbitinde yetkili
Sosyal. Sigorta Merciinin talbıi olduğu ınevmıat uygukınır.
(2) Âcil olmıyaaı İhlallerde önemli Sayılabilecek protezler ve diğer .sağlık yardımları yetkili
Sosyal Sigorta Merciinin önceden muvafakati alınmak kaydiyle yapılır.
(3) Sağlık yardımian, sigortalıya veya yardıma müsıtalhak geçindtinmeıkle yükümlü olduğu
kimselerine ikamet mahallindeki !So$yal ıSigorta Merciine bağlı sigortalı veya bunun ıgeçindirınekle yükümlü olduğu lâımeleriymişj ıgilbi, bu merci tarafından sağlaınır. Sağlık hizmetinde bu
lunmak üzere Basya! .Sigorta Mercii ile «özleşme yapmış ol ı .ı kimseler ve tesisler de aynı yüküm lüılitık altındadırlar.
Madde — Ki.
Âkıd Taraflardan ıbirininı ülkesinde ikamet eden !bir kim&e bu iSözleşmcnıin 12 nci ve 13 ıııcü
maddeleri veya 14 ncü maddesinin (.1) nci, (3) ncü veya (4) mcü 'fıikraları ihüıkümılerine ıgöre pa
ra yardımına (haik Ikaosaıımag ise, ıbu kimsenin! ikamet ettiği yerde yetkili (Sosyal ISigorta Mercii tara-fından ve o merciin uyguladığı ımevzuata ıgöre yıaıpılır. Bu merciiu talebi üzerine yardımı, iıkamet mJaîhal İmdeki Sosyal .Sigorta Mercii tara(fında;n, yapılır.
Madde — 17.
Yetkili Sosyal Sigorta Mercii, bu Sözleşmenin 15 ve 16 nci maddelerine göre yapılan yardımlar
tutarını, idare masraflan hariç, ikamet mahallindeki Sosyal Si gorta Merciine öder.
Madde — 18.
(.1) Âkıd Taraflardan her ikisinin ülkesinde sigortalı bulunan iki kimsenin ayın zamanda geçin
dirmekle yükümlü bulunduğu bir kimse her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre de yardıma hak kazan
mış ise, bu kimseye ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Taraf mevzuatına göre ve bu ülkede geçimini sağlıyan sigortalı dolayısiyle yardan yapılır.
(2) Yardım süresinin tesbiti hususunda Âkıd Taraflardan birinin mevzuatının uygulanmasında
aynı sigorta vakası için diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre yapılan yardımlar da nazara Hİınır.

BÖLÜM : III.
ölüm Sigortası (Cenaze masrafı)
Madde — 19.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan bir kimse diğer Âkıd Taraf ül
kesinde öldüğü takdirde, sigortalı olduğu Âkıd Taraf ülkesinde ölmüş gibi, cenaze masrafına hak ka
zamr.
(2) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir kimse diğer Âkıd Taraf mevzuatına gö
re cenaze masrafı isteğinde bulunduğu takdirde, bu kimse hakkında, mevzuatının uygulanmasını iste
diği taraf ülkesinde ikamet ediyormuş gibi, işlem yapılır.
(3) Bu Sözleşmenin uygulanmasında, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre cenaze masrafı öden
mesi mümkün olan hallerde, cenaze masrafı, ölüm hangi Âkıd Taraf ülkesinde vâki olmuş ise o taraf
mevzuatına göre ödenir, ölüm Âkıd Tarafların ülkeleri dışında vukubulmus ise, cenaze masrafı, ölen
kimse son olarak Âkıd Taraflardan hangisinin ülkesinde oturmuş ise, o yer mevzuatına göre ödenir.
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BÖLÜM : IV.
İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası
Madde — 20.
(1) Âkıd Talat'lardan birinin mevzuatına göre yardıma hak kazanan bir kimse, 24 ııcü madde
nin (1) nci fıkrasının (b) bendi hüküm1 eri saklı kalmak şartiyle, tedavi sırasında kanuni ikamet
gâhını, yetkili Sosyal Sigorta Merciinin muvafakati ile, diğer Âkıd Taraf ülkesine nakletmiş olması
halinde sağlık yardımlarından da yararlanır. Tıbbi bir mahzur bulunmadığı ve ilgili ailesi yanına
gittiği takdirde, ikametgâhın nakline muvafakat edilir. Bu şartların mevcudolması halinde muvafa
kat, elde olmıyan sebeplerden dolayı önceden alınmamış olsa dahi, sonradan verilebilir.
(2) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunan bir kimseye
sağlık yardımı yapılması gerektiği takdirde, bu yardım orada bulunduğu sürece yapılır.
(3) Sağlık yardımları,
Federal Almanya Cumhuriyetinde:
ikamet mahallindeki yetkili Allgemeine Ortskrankenkasse, böyle bir sandık yoksa, bu mahal için
yetkili Laııdkrankenkasse,
Türkiye'de :
.
.
İşçi Sigortaları Kurumu,
Tarafından ve ikamet mahallindeki yetkili Sosyal Sigorta Mercilerinin uyguladığı mevzuata göre
yapılır.
(4) Protez ve diğer önemli sağlık yardımları, âcil olmıyan hallerde, ancak yetkili Sosyal. Sigorta
Merciinin önceden muvafakati alınmak suretiyle yapılır.
(5) Sağlık yardımları, yardıma hak kazanan kimseye ikamet mahallindeki Sosyal Sigorta Mercii
ne bağlı sigortalı imiş gibi, bu merci tarafından sağlanır. Sağlık hizmetinde bulunmak üzere Sos
yal Sigorta Mercii ile sözleşme yapmış lan kimseler ve tesisler de aynı yükümlülük altındadırlar.
Madde — 21.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımına hak kazanan bir kimseye 20 nci mad
denin (1) nci veya (2) nci fıkrasında belirtilen hallerde ödenecek gelir, cenaze masrafı vt maktu
yardım hariç, bu yardım;
Federal Almanya Cumhuriyetinde:
İkamet mahallindeki yetkili Allgemeine Ortskrankenkasse, böyle bir sandık bulunmadığı takdirde,
;
bu yer için yetkili Laııdkrankenkasse,
Türkiye'de:
"'.
işçi Sigortaları Kurumu,
Tarafından ve yetkili Sosyal Sigorta Merciinin isteği üzerine ve bu merciin uyguladığı mevzuata
göre yapılır. Yetkili Sosyal Sigorta Mercii böyle bir istekte bulunurken yardımın miktarını ve âza
mi yardım süresini de bildirir.
Madde — 22.
Yetkili Sosyal .Siıgorta Mercii 20 nci ve 2.1 nci .maddelere göre sağlanan yardnııların tutarını.
idare masrafları ıhariç, ikamet Mahallindeki Sosyal Sigorta Merciine öder.
iMadde — 23.

. ..

(i) Âkıd Taraflardan birinin mevizuatına göre, yardıma, hak katfaniJİiıp kazaaulmaıdıgınan tâyi
ninde ve meslekte .kazanılma igüçünün kaybının tefritinde, diğer Âkıd Taraf ınıevzuiatıria göre', iş
kazaları (meslek hastalıkları) olarak kabini edilen vakal ir i: azara alınır.
M. Meclisi
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aasalma derecesine göre Ihesaplanacak para yardımına yalnız (1) nci fukranın uygulanması dolayıeiyle inak kazantimaısı halinde, bu yardımı kendi mevzuatına göre; i§ 'kazası (meslek (hastalığı) yü
zündeni meslekte kazanma gücünün azalma derecesine tekabül eden ölçüde yapar.
Madde — !24.
(1) Âkıd Taraflar Basya! iSiıgorta Mercileri, meslek hastalığı sonucu yardıma hak kazanma
Minin tef-lbitinde, her iki Âkıd Taraf ülkelerinde bu .meslek hastalığına sebebolahilecek işlerde
çalışılan süreleri naızara alırlar. Bu hususta aşağı daki hükümler uygulanır:
ta) Yardım yapılmıası için ıgerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini her Sosyal Sigor
ta Mercii, uyguladığı mevzuata göre, tesfbit eder.
tb) Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanılması halinde, yardımlar, gelir
hariç, yalnız ilgili kimsenin ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Tanaf mevızuatma göre yapılır.
•c) Âkıd Taraflardan birindin mevzuatına göre, gelire hak kazanıldığı takdirde, Sosyal Sigorta
Mercii, gelirin, mevzuatı uygulanan Âkıd Taraf üikasindetki çalışma süresinin (1) nci fıkraya gö
re, nazara fjjnan çalışına süresinıe isabet eden kıs imanı öder.
d) '(c) fıkrası', aynı zamanda meslek hastalığı sonucu iç göremıezlik derecesimde hir taırtmıa dolayısiyle gelirin yeniden hesaplanmasında da uygulanır.
(2) (ü) nci fıkranın (a) ilâ (e) bendleri yetim ve dul (gelirlerinin/ hesaplanmasında da uygulanır.
(3)1 Gelir almak için startların yerine getirilmiş olması halinde, dılıgili hangi taraf ülkesinde
ikamet ediyorsa, -o taraf Sosyal Sigorta Mercii gelirin verilmesine (başlayıncaya kadar gereken
avansı öder.
Madde — 25.
Âkıd Taraflardan hininin Mevzuatına göre gelirin sermaye -olarak ödenmesinde, diğer
Taraf ülkesinde ikamet edilmiş olması, yabancı memlekette ikamet sayılmıaz.

Âkıd

BÖLÜM : V.
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları (Aylıklar)
İMaddö —* E6.
isteğe haığlı sigorta hakkı, ilgili kimsenin ülkesinde ikamet ettiği Âkıd Taraf mevzuatına göre
düzenlenir. Ancak ilgili kimse son olarak diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya
tabi tutulmuş olup da daha sonra aynı Âkıd Taraf mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi tutul
mamış ise, ülkesinde ikamet etmediği Âkıd Taraf mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya tabi tu
tulur.
Madde — 27.
Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre sigortalı bulunan bir kimseye bu bölümdeki hükümlere
göre ve aşağıdaki esaslar dâhilinde aylık bağlrnır.
(1) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii, bir kimsenin yardım hakkının doğması,
idamesi ve ihyası için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini tâyin ederken, diğer Âkıd Ta
raf mevzuatına göre geçen ve bu mevzuata göre hakkın doğmasında, idamesinde ve ihyasında na
zara alınan sigortalılık sürelerini, bu süreler kendi ülkesinde geçen sürelerle aynı zamana raslamâmak şartiyle, nazara alır,
M. MecM
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(2) (1) nci fıkra gereğince aylığa hak kazanılmış olması halinde, aşağıdaki hükümler uygu
lanır.
a) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii kendi mevzuatına göre aylıkları tesbit
ederken, diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre geçen ve aylığın hesaplanmasında nazara alınması
gereken sigortalılık sürelerini, bu süreler kendi mevzuatına göre geçmiş gibi, nazara alır.
b) Sosyal Sigorta Merciince bu suretle hesaplanacak aylığın, sigorta vakasından önceki süre
içinde, kendi mevzuatına göre, sayılması gereken sigortalılık süresinin, (a) bendindo belirtildiği
üzere, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre nazara alınması ioabeden sigortalılık süreleri toplamına
olan nisbeti ile mütenasip kısmını tesbit eder. Bu suretle tesbit edilen miktar aylık olarak tahsis
olunur.
c) Yabancı memlekette ikamet edilmiş olması dolayısiyle aylığın kaldırılması, kesintiye tabi
tutulması, durdurulması veya iptali hakkındaki hükümler (b) bendinin tatbikatından sonra, baş
ka sebeplerle aylığın kaldırılması, kesintiye tabi tutulması, durdurulması veya iptali hakkındaki
hükümler ise (b) bendinin tatbikinden önce uygulanır.
(3) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, geçen sigortalılık süresi altı aydan az olduğu
ve bu taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanma şartları yerine getirilmediği takdirde, bu
Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercii aylık bağlamaz. Diğer Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercii ise
(2) nci fıkranın (a) bendine gögre hesaplanacak aylığı bağlar.
Madde — 22.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, 27 nci madde uygulanmaksızın aylık bağlanması
na hak kazanan bir kimsenin bu suretle tesbit olunacak aylığı, bu Sözleşme hükümleri daire
sinde, 27 nci maddenin uygulanması suretiyle tesbit olunacak aylıktan fazla ise aradaki fark, bu
Âkıd Tarafın yetkili Sosyal Sigorta Merciince ödenir. 27 nci maddenin uygulanmaması halinde
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre aylık bağlanmasına hak kazanan bir kimsenin bu ay
lığı 27 nci maddenin uygulanması dolayısiyle her iki taraf mevzuatına göre bağlanacak aylıklar
toplamından fazla olursa, aradaki fark bu Âkıd Tarafın yetkili Sosyal Sigorta Merciince ödenir.
Madde — 29.
(1) Maden işletmelerinde yeraltında geçen ve Türk mevzuatına göre kabul edilen prim ödeme
süreleri, 27 nci madde esasları dâhilinde Alman Madencileri Emeklilik Sigortasında nazara alı
nır. Yardıma hak kazanılması için Alman mevzuatında yeraltı kazmacılık işlerinde veya benzeri
işlerde çalışmış olmak kaydı bulunduğu takdirde, Türk mevzuatına göre kabul edilen prim udeme
sürelerinden yalnız bu işlerde geçenler nazara alınır. Maden İşletmeleri, maden cevherlerinin veya
benzeri maddelerin veyahut ta§ ve toprağın maden işçileri tarafından daha ziyade yeraltından çıka
rıldığı-yerlerdir.
(2) Türk mevzuatına göre kabul edilen prim ödeme sürelerinden (1) nci fıkra gereğince
Alman madencileri Emeklilik Sigortasında nazara almmıyanlar, bu müddetler içinde son olarak
müstahdemler gibi çalıştırılmış olanlar için Müstahdemler Rant Sigortasında, diğerleri için İşçiler
Rant Sigortasında nazara alınır.
Madde — 30.
Alman Sosyal Sigorta Mercileri bu bölüm ile iligili hususlarda aşağıdaki hükümleri uygularlar.
(1) Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak esaslar Alman mevzuatına göre kabul edilen prim
ödeme sürelerine göre tesbit olunur.
(2) 29 ncu maddeye göre, yetkili Alman Rant Sigortası İdaresince aylığın hesaplanmasında na
zara alınacak esaslar arasında sigortalılık süresi bıüıınmuyörsa, bu sigorta idaresi için tâyin edilmiş
olan genel esaslar göz önünde bulundurulur.
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(3) Türk mevzuatına göre geçen ve yardıma hak kazanılması için nazara alınması gereken sigor
talılık süreleri Alman mevzuatına göre geçen ve muteber sayılan sigortalılık süreleri ile eşit muame
leye tâbi tutulur.
(4) Araveroıe, ikame ve eklenti sürelerinin tesbiti bakımından, Türk mevzuatına göre sigorta
ya ilk giriş tarihi ile prim ödeme süreleri, bu BÜreler içinde Atanan mevzuatına göre mecburi si
gortaya tabi sayılan bir işte çalışıldığı takdirde, işçiler veya müstahdemler Rant Sigortasına göre,
sigorta vakasından önce son defa Alman mevzuatına göre Madenciler Emeklilik Sigortasına prim
ödenmiş ise, bu sigortaya göre, işa ilk giriş tarihi ve prim ödeme süreleri olaralk kaıbul edilir.
(5) ihtiyarlık aylığına halk kazanabilmek için Akman mevzuatına göre geçen prim ödeme süre
leri ile Alman mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi sayılan işlerde Türk mevzuatına göre geçen
prim ödeme süreleri eşit muameleyevtalbi tutulur.
(6) 27 nci maddenin (2) nci fıkrasının (&) bendinin uygulanmasında munzam sigorta prim
leri nazara alınmaz. 27 nci maddenin (2) nci fıkrasının (îb) bendinin uygulanmasında aylık, mun
zam sigorta primlerine göre aırtımlır.
(7) Aşağıdaki hallerin bir arada tahakkuku halinde, 27 nci maddenin (2) nci fıkrası hüküm
leri uygulanmaz :
a) Eklenen süreler, çocuk zammı, ve teşvik primi söz konusu değilse,
b) 1 Ocak 1957 tarihinden önceki mevzuat uygulanmıyacafesa,
c) Madencilerin emeklilik sigortasından iştiraki gerektiren bir yardım söz konusu değilse, ve
d) 27 nci maddenin (3) ncü fıkrası hükmü uygulanmıyacafesa.
(8) Alman mevzuatına göre sigortaya devam hakkının tesbltinde, Alman mevzuatına göre mec
buri sigortaya tabi sayılan işlerde Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme süreleri nazara alınır.
Alman mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi bir işte çalışılmamış ise, söz konusu edilen prim ödeme
sürelerinden sonuncusu, müstahdem olarak çalışılmak suretiyle ödenmişse müstahdemler Bant
STıcontasına, işçi olaralk çalışılmak eruretiyle ödenmesine İşçiler Rant Sigortasına göre devam işle
mi yürütülür.
9. Alman mevzuatına göre geçmiş veya gececek olan isteğe bağlı sigortalılık sürelerinden
Türk mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi bulunan süreler için ödenmiş isteğe 'bağlı si
gorta primi sayılır. Alman mevzuatına göre isteğe bağlı sigortada
geçmiş veya geçecek
olan prim ödeme sürelerinden Türk mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi sayılacak olanlara
tekabül edenler için de aynı hükümler uygulanır.
Madde — 31.
Türk Sosyal Sigorta Mercileri bu bölümle ilgili hususlarda aşağıdaki hükümleri uygularlar.
1. Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak esaslar Türk mevzuatına göre kabul edilen
prim ödeme sürelerine göre tesbit olunur.
2. Alman mevzuatına göre geçen ve yardıma hak kazanılması için nazara alınması gereken
sigortalılık süreleri Türk mevzuatına göre geçen ve muteber sayılan sigortalılık süreleriyle
eşit muameleye tabi tutulur.
3. Bir kimse Türkiye'de sigortaya tabi tutulmadan önce Almanya'da bir Rant Sigortasına ta
bi tutulmuşsa, bu kimse için Almanya'da Rant Sigortasına ilk girdiği tarih, Türkiye'de sigorta
ya ilk giriş tarihi sayılır.
4. isteğe bağlı sigortaya devam hakkının Türk mevzuatına göre tesbitinde Alman mevzuatına
göre geçen süreler nazara alınır.
Madde — 32.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre genniş olmamakla beraber, bu Âkıd Taraf mev
zuatına göre nazara alınması gereken sigortalılık süreleri diğer Âkıd. Taraf mevzuatına göre de
sigortalılık süresi olarak kabul edilir.
M. MeçM
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BÖLÜM : VI.
Çocuk zammı
Madde — 33.
(1) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde çalışan ve çocukları diğer Âkıd Taraf ülkesinde
ikâmet eden bir kimse, çocukları çalışmakta olduğu ülkede ikamet ediyormuş gibi çalıştığı yer
mevzuatına göre çocuk zammı alır.
(2) (1) nci fıkrada belirtilen çocuklardan aşağıda yazılı olanlar anlaşılır, ilgilinin :
a) Nesebi sahih çocukları,
b) Geçimi üvey baba veya üvey ana tarafından sağlanan üvey çocukları,
e) Nesebi sahih olarak kabul edilen çocukları,
d) Evlât edinilen çocukları,
e) Geçimleri kendisi tarafından sağlanan ne3ebi gayrisahih çocukları,
(Ancak, "babalar için, babalığına 'hükmedilmiş veya geçiminin sağlanması babaya tevdi edil
miş olması şarttır.)
(3) Çocukların ikamet ettiği Âkıd Taraf ülke3İnde çalışan ve bunların geçimini sağlamakla
yükümlü olan başka bir kimsenin bu taraf mevzuatına göre «.ocuk zammına ;hak kazanmış bu
lunması halinde, (1) nci fıkra hükmü uygulanmaz. (1) nci fıkrada belirtilen nitelikte ;bir kimse
nin fbulummıası sebebiyle çocuk 'zamımmın, çocuğum ülkesinde ikamet sttiği Âlod Tarafın mev
zuatınla ıgöre Oıak sahibi (bulunanı kimseye ödenmesi yülkümil'ülüğüınü kaldıran mev'ZU'at uygulan
maz.
(4) Bir takvim ayı iç-inde her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre «/ydik fcammunaı müstahak
olan bir kimse; bu aya ait oocu'k zammını, yalnız, ülkesinde ilk çalıştığı Âkıd Taraf (mevzuatı
na göre alır.
Madde — 34.
Âkıd Taraflardan «birindin mevzuatına göre çocuk zammınıa hak ıkaajamlnıası, sigortalılık
sürelerinin veya muadili sürelerin tamaımlanma n:na îbağlı olan halterde, her iki Âkıd Taraf
ülkelerinde ;bir/birini taküben geçen bütün süreler nazıara ahnar.

BÖLÜM : VII.
Çeşitli hükümler
(Madde — 35.
Federal Almanya ülkesi dışında vukubıüan iş kazalıan/na Cmesleflo fhastalıMtoraaıa) ve Ibu ülke
dışında kabul ediLmiş Ifoulunjaın. sürelere dayanılarak Alman mıevastuatınıa göre öael şartlarlıa gelir
ödenmesi halinde, Türk vatandaşları ve bunların, Âkıd Taraflardan Ibirinûn ülkesinde ikamet
ettîkleri müddetçe, ıgeçindirmıekle yükümlü oldukları kimseleri ile dul ve yetimleri «hakkında
4 ncü mıaddenin (!) nıci fukrası hülkmü uygulanır.
Madde — 36.
Bu Sözleşme, yabancı memleketlerde ikamet edilrraiş olm»ası halinde, ikamet mtafoaHinin yet
kili sosyal sigorta merciine bildirilımesi veya <bu merciin tedbit edeceği bir makama müracaat
mjecfouriyetini ortadan kaldırmaz.
M. MecM
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Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımları! elde 'edilen ikaızıanca veya ödenen
primlere göre tesbit edildiği takdirde, 30 ve 31 nei maddelerin (1) auoi 'fıkraları hükümleri .*akh
kalmak partiyle, Ibu Âkıd Taraf ni'evzu>atın>i> göre geçen sigortalılık süresi içinde elde edilen ka
zançlar veya 'ödenen primler ortalanması diğer Âkıd Taraf mevzuatma göre ıgeçen ve ibu Söz
leşmeye 'göre nazara alınması ıgereken sigortalılık süresi içinde elde olunan kazançlarım veya
ödemen primlerin lortalaması sayrlır.
(Madde — 38.
Âkıd Taraf kırdan birinin mevzuatının uygulanmasında, diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre
ıgeçıenı prim, ödeme sürelerinin nazara almması 'gerektiği takdirde, Türk mevzuatınıa ıgöre geçen
yedi prim ödenme ıgümü, (Almam 'mevzuatına göre fbir prim ödemıd (haftası, Tüırk mevzuatına göre
Igeçeın otuz prim ödeme ,günü, Alman mevzuatına göre !bir prim ödeme ayı, veya aksi, olarak
kabul edilir, Bir takvim yılı içinde T ü r k mevzuatına ,göro ıgeçen prim ödeme 'günleri, Alman
mevzuatının uygulanmasında, en fazla, bir sigortalılık yılı veya -onifci takvim ayı olarak kabul
edilir.
Madde — 39.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına 'göre para yardımilaır.nm hesaplanmasında, ülıgildnin diğer
Âkıd Taraf ülkesinde ikamet eden geçindirmemde yükümlü olduğu kimseleri de nazara alınır.
Madde — 40.
Âikıd Taraflardan bdırindn Sosyal Sigorta Mereii diğer Âktıd Taraf ülkesinde oturan bir kimseye
para yardımlarını, oturduğu yerde tedavülde bulunan para ile de yapmaya yetkilidir. Sosyal Si
gorta Mercii, sigortalıya yapacağı para yardımlarını, bu yardımın yapnldığı gün eari olan kur
üzerinden öder.
Madde -~ 41.
(1) Bu Sözleşme gereğince yapılacak ödemelerde transfer tarihindeki muameleler için cari kur
esas alınır.
(2) Transfer tarihindeki muameleler için cari olan kur Milletlerarası Para Fonu ile birlikte
tesbit edilen kura (par value) tekabül etmekte olup bunun Milletlerarası Para Fonu hakkındaki
Anlaşmanın 4 ncü maddesinin 3 ncü bölümündeki kur sınırlam içinde bulunması gerekir.
(3) Milletlerarası Para Fonu transfer tarihindeki muameleler için, 2 nei fıkrada belirtilen
den -ayrı bir kura müsaade etmişse (bu kur muteber olur.
(4) Âkıd Taraflardan birinin parası içlin transfer tarihinde 2 n«i veya 3 ncü fıkra ıhülktimlerine
uygun 'bir kur 'mevcut 'değilse, bu Âkcd Taraf kendi parasının Amerikan dolarına veya serbest
olarak tahvil edilelbilen diğer bir paraya veya altma olan değerine göre tesbit ettiiği kur esas -alı
nır. Böyle bir kur da tesbit edimemiş ise, her iki Âlk:d Taraf, hak ve nafaset kaidelerine uygun
bir kurun uygulanmasına müsaade ederler.
Madde — 42.
(i) Para yardımına hak kazanmış olan bir kimsenin yabancı memlekette ikameti sırasında,
bu yardımı almaya yetkili olduğunu bil'dlirdiği, kendi ülkesinde oturan bir kimseye verilmesi
mecburiyetine mütedair Âkıd Taraflardan îbirini ı uyguladığı mevzuat ve nizamlllar, sigortalı diğer
Âkıd Taraf ülkesinde akamet ediyorsa, bu Sözleşmenin tatbikinde uygulanmaz.
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(2) Her iki Âkıd Taraf, bu Sözleşmeye göre, bir Âkıd Taraf ülkesinden düğer Akıd Taraf ül
kesine yapılacak olan her türlü ödemelerin kolaylıkla transfer edilebilmesi için gerekli mevzuat
değişikliğimi yapmaklla ve transfer müsaadelerinin hiçbir tahdide tabi tutulmaksızın ve süratle
verilmesi hususunda yetkili makamlara talimat vermekle yükümlüdürler.
(3) Âkıd Taraflar arasında yapılan transferlere tahdit konduğu takdirde, Akıd Taraflar, bu
Sözleşmeye göre bir Akıd Taraf ülkesinden diğer Âkıd Taraf ülkesine yapılacak transferlerin hiç
bir tahdide tabi tutulmaksızın yapılabilmesin^ derhal sağlarlar.
Madde — 43.
Akıd Tarafların resmî makamları, mahkemeleri ve Sosyal Sigorta Mercileri yekdiğerine yaptık
ları bütün yardımları, 'bu Sözleşmenin uygulanmasında, diğer Akıd Tarafın resmî makamlarına,
mahkemelerine ve Sosyal Sigorta Mercilerine de sağlarlar. Yapılan yardımlar, tıbbi muayeneler ha
riç, ücretsizdir. Tıbbi muayene masraflan, sağlık tesislerinde yaptırılacak müşahede masraflan ve
bununla ilgili sair masraflar ve yol paraları bu işlerin yapılmasını istiyen makam tarafından ödenir.
Madde — 44.
(1) Âkıd Taraflardan birinin resmî makamına, mahkemesine veya Sosyal Sigorta Merciine ibrazı
gereken belgeler veya diğer evrak vergi ve resimden kısmen veya tamamen muaf ise, bu muafiyet,
bu Sözleşmenin uygulanmasında, diğer Âkıd Tarafın rasmî makamına, mahkemesine veya Sosyal
Sigorta Merciine ibraz edilecek belge ve diğer evraka da teşmil edilir.
(2) Bu Sözleşmenin uygulanmasında Âkıd Taraflardan birinin resmî makamına, mahkemesine
veya Sosyal Sigorta Merciine verilecek olan ve tanzim eden makamın mühürünü veya damgasını
taşıyan belgelerin, diğer Âkıd Tarafın resmî makamlarında, mahkemelerinde ve Sosyal Sigorta
Mercilerinde muameleye konulması için ayrıca tasdiki istenmez.
Madde — 45.
(1) Âkıd Taraflann resmî makamları, mahkemeleri veya Sosyal Sigorta Mercileri, bu Sözleş
menin uygulanmasında, birbirleriyle ve ilgili kimseler ve temsilcileri ile kendi resmî dilleriyle doğru
dan doğruya muhabere edebilirler. Gereken hallerde mütercimden yararlanılmasına mütedair mev
zuat hükümleri saklıdır.
(2) Âkıd Taraflardan birinin resmî makamları, mahkemeleri ve Sosyal Sigorta Mercileri veri
len dilekçeleri veya sair belgeleri, münhasıran diğer Akıd Tarafın resmî dilinde yazılmış olınası
yüzünden, reddedemezler.
Madde — 46.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, o tarafın resmî makamına, mahkemesine, Sos
yal Sigorta Merciine veya diğer ıbir makamına verilmesi geretken talepname, beyanname ve dilekçe
diğer Âkıd Tarafın -muadili resmî makamına, mahkemesine, Sosyal Sigorta Merciine veya diğer bir
makamına verilmiş ise, yetkili anakam ve meıeie verilmiş kabul edilir. Talepnamenin, beyanname
nin ve dilekçenin bu makam ve mercilere verildiği tarih yetkili makaıma ve mercilere verildiği tarih
olarak kabul edilir.
(2) Âkıd Taraflardan birinin makaım veya mercii tarafmdam alınan talepname, 'beyanname ve
dilekçe vakit geçirihnebsizin diğer Âkıd Tarafın yetkili (makaım veya merciine gönderilir.
Madde — 47.
Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Merciinin kararlan, diğer Âkıd Taraf ülkesinde oturan
bir kimseye doğrudan doğruya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
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Madıde — 48.
(1) Yetkili makamlar, bu Sözleşmenin uygulanması için alınan tedlbirlerle bu Sözleşmenin
uygulanması ite ilgili olarak kendi mevzuatlarında yapılan değişiklik ve ek olarak çıkarılan mev
zuat hakkında karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler. Yetkili makamlar, bu Sözleşmenin uygu
lanması ile ilgili hususları doğrudan doğruya aralarında yapacakları bir anlaşma ile tesbit ederler.
(2) Bu Sözleşmenin uygularamasını kolaylaştırmak üzere irtibat büroları teşkil edilir.
İrtibat büroları şunlardır :
Federal Almanya Cumhuriyetinde :
Hastalık sigortası için,
der Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Goüesberg,
İş kazaları sigortası için,
Der Hauptverband der Gewerblichen Berufsgeno33enschaften e. v., Bonn.
İşçilerin Rant sigortası irin,
die Landesversicherungsanstalt Oberfranfeen und Mittelfranken, Bayreuth.
Müstahdemlerin Rant sigortası için,
die Bundesversicherumgsanstalt für Angestelke, Berlin}
Madencilerin emeklilik sigortası için,
die Ruhrknappsdhaft, Bodruma;
Sar bölgesindeki kömür madenî işçileri emeklilik sigortası için,
Die Landesversieherungsanstalt für das Saarland, Saarbrücken;
Çocuk zammı için,
die Bundesanstalt für Arbeiasvermittlung und ArbeMosenversic&erung, Nürenberg;
Türkiye'de :
Bütün sigorta kollan için,
İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğü,
Ankara
(3) İşçilerin Rant Sigortası ile müstahdemlerin Rant Sigortası ve madencilerin Emeklilik
Sigortası için teşkil edilen Alman İrtibat Büroları, aynı zamanda, V nci bölüme göre hak
kazanılan ve Federal Almanya Bundesbahn - Versidh&ruııgsanst'aît veya seekasse sahasına girmiyen yardımları yapmaya yetkilidir.
Madde!— 49.
(1) Âkıd Taraflardan birinin avans ödeyen bir Sosyal Sigorta Merciinin isteği üzerine bu
Sosyal Sigorta Mercii hesabına, diğer Akıd Ta: afm yetkili Sosyal Sigorta Mercii kendi mev
zuatına göre hak kazanılmış olup yapılmakta bulunan veya sonradan yapılacak olan yardım
lardan bu avans tutarını raahsubeder.
(2) Akıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, hastalık, halinde, yetkili Hastalık Sigortası
Mercii tarafından yapılması gereken para yardımı dolayısiyle gelir veya aylığını tamamen veya
kısmen yetkili Hastalık Sigortası Merciine devri gerektiği takdirde, bu devir yükümlüğa, diğer
Akıd Taraf mevzuatına göre ödenen gelir veva aylıklar için de uygulanır.
(3) Akıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımına hak kazanan bir kimse veya
bunun geçindirmekle yükümlü olduğu Ikâmşeleri, yardıma hak kazandıkları süre için, diğer
Akıd Taraf Sosyal Yardım müessesesinden yardım görmüşlerse bu para yardımları, ödemeyi ya
pan Sosyal Yardım müessesesinin isteği üzerine ve onun hesabına bu Sosyal Yardım müessesesinin
merkezi, para yardımını yapacak olan Akıd Taraf ülkesinde imiş gibi, tevkif edilir.
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Madde — 50.
(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer Âkıd Taraf ülkesinde olan bir sigorta
vakası dolayısiyle yardıma hak kazanan bir kimse diğer Âkıd Taraf nizamlarına göre üçüncü bir
şahıstan zararın tazminini istemek hakkına sahip ise, bu hak, ilgili mevzuat dairesinde, yardımı ya
pacak oian Akıd Tarafın Sosyal Sigorta Merciine intikal eder.
(2) Akıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii üçüncü bir şahıstan doğrudan doğruya bir
tazminat istemek hakkına sahip ise, diğer Akıd Taraf bu hakla tanır.
(3) Aynı sigorta vakası dolayısiyle Akıd Taraflardan her ikisinin Sosyal Sigorta Mercileri de
tazminat isteme hakkına sahip iseler, bunlar müteselsil alacaklı sayılırlar. Bu Sosyal Sigorta Mer
cileri alınacak tazminatı yapacakları yardımlarla orantılı olarak paylaşırlar.
Madde — 51.
Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet eden bir kimsenin
borçlandığı Sosyal Sigorta primleri, borçlunun ikamet ettiği ülkede yürürlükte bulunan mevzuata gö
re borçlanılmış primler gibi tahsil edilir.
Madde — 52.
Bu Sözleşme, yürürlük tarihinden evvel başlamış bulunan isteğe bağlı bir sigortanın devamına
mâni değildir.
Madde - - 53.
Bu sözleşme yürürlük tarihkuden önce gecen sigortalılık süreleri ile vukua gelmiş bulunan si
gorta vakaları için de uygulanır. Bu husus Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki sürelere
ait yardımlar ilo primlerin bir defaya mahsus olmak üzere yapılması gereken ve toptan ödeme ve
ya prim iadesi suretiyle karşılanan yardımlar için yeoıiden bir hak doğurmaz.
Madde •— 54.
(1) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vukua gelmiş bulunan sigorta vakaları
için ödenecek gelir veya aylıklar, yapılacak müracaat üsserine, bu tarihten başlanarak ödenir veya
yeniden tesbit olunur. Bu gelir veya aylıkların mevzuata göre reken tesbiti gerekiyorsa, gelir veya
aylık tesbiti için müracaata mahal yoktur.
(2) Gelir veya aylığın (1) nci fıikra gereğince yeniden tesbitinde ilgilinin gelir veya aylığa
hak kazanmadığı anlaşıldığı veya bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreye aidoltnak
üzere son defa tesbit edilen gelir veya aylıktan daha az gelir veya aylığa hak kazandığı tesbit edil
diği takdirde, daha fazla olanı tahsis olunur.
(3) (1) nci fıkra gereğince yapılacak müracaat bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren iki yıl içinde yapılmış ise, gelir veya aylık veyahut yükseltilen gelir veya aylık hakkı bu Sözlşemenin yürürlüğe girdiği tarihten başlar.
Madde — 55.
(1) Akıd Taraflar arasında bu Sözleşmenin tefsir veya uygulanmasiyle ilgili olarak çıkacak
anlaşmazlıkları Âkıd Tarafların yetkili makamları müzakere yolu ile halletmeye -çalışırlar.
(2) Anlaşmazlık ibu şekilde halledilmediği takdirde, Âkıd Taraflardan birinin isteği üzeri
ne anlıaşnuaızlığm halli bir halken» (heyetine verilir.
(3) Hakem heyeti, Iher vaka için ayrı olmıak üzere, Âkıd Taraflardan herbirinin gösierece
ği bir üye ile Âkıd Tarafları hükümıetlerinin birlikte kararlıaşh/raioaikları üçüncü bir Devletin
vatandaşı bir başkandam teşekkül eder. Akıd Taraflardan Ibirindn hakem heyetine müracaat
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edeceğini diğer Âkıd Tarafa bildirdiği tarihten itibaren üyelerin iki ay içtitnde, başkanın da
üç ay içinde tâyini gerekir.
(4) 3 neü fıkra ile tesbit edilen müddetlere riayet edilmediği veya başkaca bir anlaşmaya
da varılamıaıdığL takdirde, Âkıd Taraflardan her biri, gerekli tâyinlerin yapılması için, Av
rupa inşan Hakları Mahkemesi Başkanına müracaatta bulunabilir.- (Başkanın Âkıd Taraflardan
birinin vatandaşı olması veya bu vazifeyi başka sebeplerle yerine getirememesi (halinde, tâyin
ler başkan yardımcısı tarafından yapılır. Başkan yardımteısının da Âkıd! Taraflardan) birinin
vatandaşı olması veya onun da bu vaızife3ri yerine getirememesi halimde, mahkemenin Âkıd Ta
raflar vatandaşı .olmayan en kıdemli bir mensubu bu »tâyini yapar.
(5) Hakem heyeti çoğunlukla karar verir. Bu karar tarafları bağlar. Âkıd-Taraflıardan her
biri kendi seçtiği üye ile îhakem heyetinim bu va'kanın ıgöriişüldüğüı sırada bulunduracağı tem
silcilerinin masraflarını ödemıdkle yülkümtlüdür. Başkanın masrafları ile diğer masraflar Akıd
Taraflarca yarı yarıya ödenir. Hakem heyeti masrafların karşüanıması için bunlar dışında
başka bir çözüm yolu ıkarıarlaştırabilir. Hakem heyeti uygulıyajcağı usulleri kendisi tâyin eder.
Madde — 56.
Bu Sözleşmeye bağlı nihai protoikol bu Sözleşmenin ayrılmaz bîr parçasıdır.
Madde — 57.
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Sözleşmenin yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde aksine bir beyanda bulunmadığı takdirde, bu Sözleşme
Berlin Landı için de muteber olur.
Madde — 58.
(1) Bu Sözleşme yürürlüğe -girdiği tarihten İtibaren bir yıl için muteberdir. Her defasında bir
yıllık müddetin «sona ermesinden üç ay evvel Sözleşmenin yürürlükten kaldırılacağına dair yazılı
ihbarda bulunulmadığı takdirde, mütaakıp senelerde de yürürlükte kalır.
(2) Bu Sözleşmenin yürürlükten kalkması halinde, Âkıd Taraflar mevzuatına göre yabancı
memlekette Ükamet etmiş olması dolayısiyle yardım alma 'hakikinin kaldırılması, yardımın kesilmesi
veya durdurulması hususlarındaki sınırlayıcı hükümler nazara alınmaksızın Sözleşmenin yürürlükten
kaldırıldığı tarihe kadar kazanılan haklar hakkında bu Sözleşme hükümleri uygulanır.
/Madde —* 69.
(1) Bu Sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri mümkün olan en ıkısa zamanda Ankarada teati edilir.
(2)' Bu Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı takilbeden lükinci ayın birinci günü
yürürlüğe girer.
Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukardaıki hususları
tasdik zımnında bu Sözleşmeyi imzalamış ve mülhürlemiişlerıdir.
Bu Sözleşme, Bonn'da otuz Nisan bin dokuz yüız altanışdört tariöıinde, ikisi Türkçe ve ikisi
Almanca olmak ve her iki metin aynı derecede muteber bulunmak üzere, dört nüsha halinde
tanzim edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti
iadınta
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Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik
yapılan Sözleşmeye ait Nihai Protokol

konusunda

Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusundaki
bu Sözleşmenin bugünkü imzası sırasında. Âkıd Tarafların Sözleşmeyi imzalamış bulunan yetkili
temsilcileri aşağıdaki hususlarda mutabakata varmış olduklarını beyan ederler;
(1) Türkiye Çalışma Bakanlığı tarafından kanunların verdiği yetkiye dayanılarak
çıkarılan
genel emirler de, Sözleşmenin 1 nci maddesinin (2) nci fıkrasında belirtilen tüzük mahiyetindedir.
(2) Sözleşme, 2 nci maddede belirtilen mevzuatta ileride yapılacak değişikliklere de şâmildir.
Sözleşme, ileride Türk mevzuatında Sosyal Sigortanın diğer çalışanlar zümresine teşmili, sigortalı
nın eş ve çocuklarının hastalık sigortasından yararlanmaları, işçilerin çocukları için çocuk zammı
ödenmesi hususlarına da teşmil olunur. Sözleşmenin 14 ncü, 15 nci, 20 nci, 21 nci ve 48 nci mad
delerinde söz konusu olan Makamların isimlerinin değiştirilmesi halinde Sözleşmedeki isimler değiş
miş sayılır.
(3) Sözleşmenin 4 ncü maddesinin (1) nci fıkrası, Alman Sosyal Sigorta Mercilerinin kendi
takdirlerine göre ödeyebilecekleri gelir ve aylıklar hakkında uygulanmaz.
(4) Sözleşme, 8 nci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde
ikamet eden mülteciler hakkında da uygulanır. Mültecilerin Hukukî Durumları hakkındaki 28 Tem
muz 195.1, tarihli Sözleşmenin (Cenevre Mülteciler Sözleşmesi) 1 nci maddesinde tarif edilen kim
seler mülteci sayılırlar. Sözleşmenin 35 nci maddesi Türk Vatandaşı ve mülteciler hakkında da
uygulanır.
(5) Sözleşmenin 5 ilâ 7 nci maddeleri ile 9 neu maddesi hükümleri Âkıd Taraflardan birlinin
mevzuatına göre mecburi olarak sigortaya tabi tutulma (bakımından, çalışmaların muadili olan
kimseler hakkında da uygulanır.
(6) Sözileşmenün 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen kimseler hakkında 20 ve
21 nci maddeler hükümleri uygulanmaz.
(7) Her iki Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercileri, Sözleşmenin V nci bölümüne göre aylık
bağlanması için gerekli şartlara yerine getirmiş olanlara tahsis muamelesi sırasında gerekli avans
ları verirler.
Bu nihai Ptroto'kol Bonn'da Otuz Nisan ibin dokuzyüzaltmışdört tarihinde ikisi Türkçs ve
ikisi Almanca olmak ve her iki metin de aynı derecede muteber sayılmak üzere dört nüsha
halinde tanzim edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti adına
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