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1. — GEÇEN TÜT 

Kars Milletvekili Aziz Samih llter'le; 
Mardin Milletvekili Gl. Seyfi Düzgörer/in 

ölümlerine dair olan Başbakanlık tezkereleri oku
narak birer dakika ayakta saygı duruşunda bu
lunuldu. 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olup Maliye 
Komisyonunda bulunan Kanun tasarısı ve tek
liflerinin Geçici Komisyonda görüşülmesi hakkiii 
deki Maliye Komisyonu Başkanlığı tezkeresi ile; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tefcelioğlu'mm, 
Türkiyo Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 
Kanun tasarısiyle ilgili tasan ve tekliflerin Ge 

. cici Komisyona verilmesine dair olan' önergesi v\j 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 3360 sa

yılı Kanunla değiştirilen 3 neü maddesine bâzı 
hükümler eklenmesi hakkındaki Kanun tasarısı
nın da Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 

Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'm, 
Adana'da yaptırılacak baraj ve projeleri hak
kındaki sözlü sorusu, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/238). 

Eskişehir Milletvekili- Abidin Potuoğlu'nun, 
hayvan yemlerine dair olan sözlü sorusu, Baş-

Tasarilar 
1. — Devlet Örnek ve üretme çiftlikleri Ka

nunu tasarısı (1/483) (Tarım ve Bütçe Komis
yonlarına) ; 

2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasında 2 Araiık 1948 tarihinde 
imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlşamları ile ek
lerinin onanması hakkında kanım tasarısı 
(1/484) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

ÎANAK ÖZETİ 

olan Adalet Komisyonu raporu kabul olundu. 
Van Milletvekili İbrahim Arvas'ın, öğreti

min Birleştirilmesine dair olan Kanunun uygu
lanmasına, Türk İslâm İlahiyat Fakültesine ve 
ilkokullarda okutulacak din demlerine dair olau 
sözlü sorusuna, Millî Eğitim Bakanı cevap verdi. 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
olan Kanun kabul olundu; 

5 . 1 . 1949 Çarşamba günü saat 15 te topla 
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K. tncedayı Cenap Aksu 

Kâtip 
üria Milletvekili 

Ataluy Akan 

bakanlığa gönderilmiştir. (6/237) -
Van Milletvekili Muzaffer Koçak'm, Van 

timin, Doğu illerinin kalkınma programı içine 
alınıp alınmadığına dair olan sözlü sorusu, Ba
yındırlık ve içişleri Bakanlıklarına gönderilmiş
tir. (6/236). 

Önerge 
3. — Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm, 

Geçici Dilekçe Komisyonunun 17. XII . 1948 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 743 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/133) (Geçici Dilekçe Komisyonuna); 

Rapor 
4. — Tokad Milletvekilliğine seçilen Reşit 

önder'in seçim tutanağı hakkında Tutanakları 
inceleme Komisyonu raporu (5/81) (Gündeme). 

2. ~ HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER — Sedad Pek (Kocaeli), Cenap Aksu (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. - SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer'in Kütahya Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç hakkında uygulanan disiplin cezasına dair 
Başkanlıktan olan sorusuna Başkanvekili Fe
ridun Fikri Düşünsel'in sözlü cevabı (6/239) 

BAŞKAN — 29 . XII . 1948 Çarşamba günü 
tatbik edilen ceza hakkında bâzı arkadaşlar tara
fından Başkanlık Makamından soru mahiyetinde 
bir önerge verilmiş bulunmaktadır. Başkanlık 
Makamının cevabını Yüksek Heyetinize arzetme-
den evvel o önergeyi okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
4.1. 1949 

29. XII . 1948 tarihli oturumda 'Kütahya 
Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın bir aylık muvak-
kta bütçe hakkındaki tenkitlerini yaparken sar-
ffttiği sözlerde disiplin cezası tatbikini gerektire
cek bir mahiyet bulunup bulunmadığının Riyaset 
Divaınmca tetkik ve Kamutaya arzı için oturuma 
ara verilmişti. 

İkinci oturumda Başkanlık Makamı tarafın
dan Tahtakılıç'ın bu beyanatiyle B. M. M. ne, 
Cumhurbaşkanına ve Hükümete hakaret ettiği 
ifade edilerek hakkında üç oturum müddetle ge
çici olarak Meclisten çıkarma cezasının tatbiki 
teklif edilmiştir. 

Halbuki Tahtakılıç tarafından sarfedilen 
sözlerde Meclise Cumhurbaşkanına veya Hükü
mete hakaret ifade eden bir cihet bulunmamak
tadır. 

Bu vaziyet karşısında Riyeset Divanının Ana
yasa ve İçtüzük hükümlerine riayet etmediği ve 
bitaraflığını ihlâl ettiği kanaati hâsıl olmaktadır. 

Sarfedilen sözlerin hangi cümle ve kelimesin
den Meclise, Cumhurbaşkanına ve Hükümete ha
karet mânası çıkarılarak Kamutaya disiplin ce

zası teklifinde bulunulduğunun Başkanlık tara
fından sözlü olarak açıklanmasını rica ederiz. 
Afyon Milletvekili 

Hasan Dinçer 
Burdur Milletvekili 
Ahmet Ali Çınar 
Afyon Milletvekili 

Şahin Lâçin 
Edirne Mületvekili 
Fethi Can Erimçağ 

Bekişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 

Çanakkale Milletvekili 
Ali Riza Kırsever 

Çanakkale Mületvekili 
Behçet Gökçen 

BAŞKAN — Arkadaşlar; malûmunuzdur ki 
tatbik olunan; üç birleşimde Meclisten geçici 
olarak çıkarma cezasıdır. Bu ceza Tüzüğün 188 
ve 189 ncu maddelerine tevfikan o formaliteler 
dâhilinde tatbik edilmiş ve Meclis Kararma ik
tiran etmiş, Meclis kararı ile hüviyet almış bir 
cezadır. Binaenaleyh Meclis kararı ile hüviyet 
almış ve tatbik edilmiş olan bir ceza hakkında 
Başkanlık makamının söyliyecek fazla bir sözü 
yoktur, hal ve keyfiyet bundan ibarettir. 

Yalnız şu noktayı, Yüksek Heyetinizi ve so
ru önergesini vermiş olan arkadaşları tamamiyle 
tenvir etmek için ilâveten arzetmek faydalı ola
cağı mülâhazasiyledir ki o celsede arkadaşımız 
Tahtakılıç tarafından Muvakkat Bütçe görüşü
lürken Meclisin ekseriyetini tahkir mahiyetinde 
telâkki edüen cümle : Memurlardan Meclis ekse
riyet partisi... (Soldan öğle değil sesleri). Müsa
adenizle aynen ibareyi okuyayım : 

Tahtakılıç'ın ifadesini aynen okuyorum : 
«Şimdi anlıyorum ki, ekseriyetin alkışlarla 

dinlediği nutuk, mahza: Ey Türk memurları, size 
hitap ediyorum :Sizin sırtınızdan kendi politika
larına merhamet düenmek içindir.» 

Bu keyfiyet doğrudan doğruya Meclis çoğun
luğuna hakaret telâkki edilmiştir M... (Hakaret 
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değil sesleri, sağdan gürültüler). Rica ederim, I 
tekrar yeni bir hâdiseye meydan vermiyelim, sü
kûnetinizi muhafaza ediniz. Malûmu âliniz işi 
sükûnetle neticeye isal etmek lâzımdır. Şimdi 
bu sözü ekseriyet, Meclis çoğunluğu hakkında 
hakaret telâkki ettiği gibi, Riyaset Makamı dahi 
bunu bu mânada anlamış ve kanunları yapan, 
hüküm ifade eden kararlar ittihaz eden daima 
Yüksek Meclisin çoğunluğu bulunduğu için, bu 
çoğunluğa vâki hakareti de Meclise olan hakaretr 
ten tefrika imkânı aklî bulunmadığı için bu va
ziyet karşısında bunun başka suretle mütalâa, tef
rik ve tecridine imkân görülememiş ve bu
nun içindir ki, ceza hususu Riyaset Makamınca 
Yüksek Meclise arzedilmiş ve Yüksek Meclisin 
kararına iktiran etmekle keyfiyetin siyasi bir 
mahiyet aldığı, bir kaziyei muhkeme (Sağdan 
itirazlar) olduğu nazarı itibara alınarak günde
me geçilmiştir. Yani karara iktiran etmiş bir 
keyfiyet olmuştur, cezanın tatbik edilmiş ol
ması itibariyle kaziyei muhkeme kelimesini 
kullanmakta bir mahzur görmüyorum. I 

Keyfiyetin aslına gelince arkadaşlar; îçtüzü- I 
ğümüzün 189 neu maddesi bu gibi cezaların Ri
yaset Makamınca teklif edilip görüşmesiz göster
me oyu ile halledileceğini sarahaten âmir bulun
duğundan, artık bunun üzerinde bir müzakere I 
açmak, Tüzüğe ve kanuna muhalif bir mevzu I 
taknin etmektir ki bunu tecviz etmeye İçtüzüğü- I 
müzün de müsaadesi yoktur. (Sağdan gürültü
ler) . Müsaade buyurun. I 

Bunun haricinde olarak şurasını da arzede- I 
yim ki; Tüzüğe bir gûna muhalefet mevzuubahis I 
olmadığı gibi, bitaraflığı muhil ve Anayasayı I 
muhil hiçbir hareket, Riyaset Makamı tarafından I 
sâdır olmadığı gibi, Yüksek Meclisi de böyle bir I 
karar almaktan tenzih ederim. I 

Binaenaleyh bu meseleyi kapanmış addede- I 
rek gündeme geçiyorum. I 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Takrir sahibi sıfatiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gerçi bu bir sorudur. Soru ol
mak müiâhazasiyle söz söylemek hakkınızdır. 
(Sağdan gürültüler). 

Müsaade buyurun. Rica ederim. Ben Ha
san Dinçer'in dilinden anlarım, o da benim dilim
den anlar. 

Şimdi şunu arzedeyim ki, Tüzüğün 189 neu 
maddesiyle taayyün etmiş bulunan bir hususun, 
büâhara açılacak bir müzakere ile kabiliyeti ie- | 
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raîyesinin zaafa duçar olmaması icabed>r. Yok
sa size söz vermekte hiçbir mahzur ve mâni 
yoktur. 

REFİK AHıMET SEVENGİL (Tokad) — 
Meclis kararları aynı devre içinde tekrar mev-
zuubahsedilemez. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Mâruzâtım. Meclis kararma ait değildir. Doğru
dan doğruya Riyaset Divanının vazifelerine ait
tir. Riyaset Divanının bitaraflığını ihlâl ettiğine 
temas edeeeğim. Esasen usulün 210 neu mad
desi bana böyle bir hakkı vermiştir. O maddeye 
göre burada konuşmak hakkım vardır. Rica 
ederim benim bu hakkımı istimal etmeme mâni 
olmayın, 

BAŞKAN — Mâni olmıyacağım. Mademki 
usul diyorsunuz, usul noktasından mütalâanızı 
Yüksek Meclise arzetmek üzere size söz veriyo
rum. (Sağdan gürültüler). 

Yalnız rica ederim, Meclis kararını tenkit 
eder mahiyette bir mütâlâa dermeyan etmeyiniz. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Takririmde de böyle birşey yoktur. Sadece Ri
yaset Dîvanının bitaraf olmadığını tenkit edece
ğim. 

Arkadaşlar; 29 . XI I . 1948 tarihli Oturumda 
arkadaşımız Kütahya Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç, Muvakkat Bütçe hakkındaki tenkitlerini ya
parken, şimdi Riyasetin okuduğu cümleyi sarfet-
miş, yani; «Şimdi anlıyorum ki, ekseriyetin al
kışlarla dinlediği nutuk, mahza ey Türk memur
ları size hitap ediyorum, sizin sırtınızdan ken
di politikalarına merhamet içindir.» cümlesini' 
kullanmış, Mecliste gürültülere sebebiyet vermiş 
ve Riyaset Divanı sarfedilen sözde, İçtüzüğün 
tatbiki için, hakaret mânası olup olmadığını tet
kik etmek üzere oturumu muvakkaten tatil et
miştir. 

Riyaset Divanının, muvakkaten Meclisten çı
karma cezasını almadan önce, Meclise, İçtüzük 
hükümleri dairesinde, yapacağı teklifin esasını 
kararlaştırmak için yarım saatlik bir tetkikten 
sonra, Riyaset Divanı oturumu tekrar açmış ve bu 
sözlerde, Meclisi, Reisicumhuru, Bakanlar Kuru
lunu tahkir mânası bulunduğunu ifade ve teklif 
ederek Tahtakılç'm üç oturum Meclisten çıkarıl
ması teklifinde bulunmuştur. 

BAŞKAN — Hasan Bey, müsaade buyursa-
r.ız sarahaten arzedeyim ki; Reis, maddeyi okur-

- w -



B : 27 5.1 
kon Tüzük hükümlerini fıkra fıkra beyanda bu
lunmuş, fakat, bunun ayrıca Meclise hakaretten 
ileri geldiğini ve hükmün tatbik edileceğini tâ 
ifadelerinin başında mükerreren beyan etmiştir. 
Binaenaleyh Reisicumhur veyahut Hükümete 
hakaret mevzuubahis değildir. 

HASAN DtNÇER (Devamla) — Mesele yok
tur. O halde yalnız Meclise hakaret meselesi 
üzerinde durulabilir. O gün tefhimde bulunan 
arkadaşlar keyfiyetin böyle tefhim edildiğini 
ifade ettiler, biz de takririmizde bunlardan da 
bahsettik. Mademki riyaset Makamı Reisicum
hur ve Bakanlar Kuruluna bir hakaret olmadığı 
şeklinde beyanatta bulundular, mücerret Mecli
se hakaret noktasından arzedeceğim. 

Riyaset Makamının bu sözleriyle Meclisin 
tahkir edildiği mânasını Mecliste ifade etmesi 
üzerine, İçtüzük gereğince Tahtakılıç'm Mec
listen muvakkaten çıkarılması kararı alın
mıştır. Şimdi arkadaşlar meclisten mu
vakkaten • çıkarılma kararının, alınmasına 
takaddüm eden muamelelerin Riyaset Di
vanı . tarafından yapılan teklif müzakeresiz 
gösterme oyu ile karar alınmasından ibaret ol
duğu üzerinde durarak Riyaset Divanının bu 
kararı hatalı ve bitarafhhğmı ihlâl ederek, his
si şekilde, Tahtakılıç'm sözlerinden hakaret 
mânası çıkarmak suretiyle, Meclise teklifte bu
lunduğuna ve Meclisin de, İçtüzük gereğince, 
görüşmesiz bir karar almak mecburiyeti ve Ri
yaset Makamının tamamen bitaraf, tamamen 
adalet hükümleri dairesinde işler bir müessese 
halinde olduğunu kabul etmek suretiyle, üze
rinde bir lâhza durmaksızın, Tahtakılıç hak
kında çıkarma kararı, oyların izharı suretiyle 
alınmıştır. Bu, demektir ki; Meclisi ortada iç
tüzüğü ihlâl eder bir mahiyet olmaksızın çıkar
ma kararma götüren teklif sahibi olan Riyaset 
Divanını, hesapsız, tarafgir ve tetkiksiz hareket 
etmek suretiyle Meclisi zühule düşürmüş de
mektir. 

Şimdi bu sözlerimin isabet derecesini huzu
runuzda Tahtakılıc'm söylediği1 sözleri tahlil 
etmek suretiyle ispat edeceğim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Hasan Bey, buna mahal yok
tur. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Hakkımdır, 
ispat edeceğim. 

Tahtakılıç'm sözlerinde hiçbir zaman Meclisi 
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tahkir mânası, tahkir kastı ve tahkir cümlesi 
yoktur. Sözleri meydandadır. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim, doğrudan dağru-
ya karara iktiran etmiş bir mevzua temas edi
yorsunuz. Ben, size usul hakkında konuşmak 
üzere söz vermiştim. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Karar ikti
ran etmiş bir mevzuu Riyaset Divanının hata
sından, tarafgirliğinden neşet etmiş ise, benim 
bunu burada bahis mevzuu etmeye hakkım var
dır. Ben, Meclis, aldığı kararı tebdil etsin de
miyorum, mucip sebeplerini izah ediyorum, Ri
yaset Divanının teflifindeki tarafgirliği belirt
mek istiyorum. İçtüzüğün 210 ncu maddesi mu
cibince milletvekillerinin söz söylemesi hakkı
dır. Bu itibarla ben bu hakkımı kullanıyorum, 
Meclisin kararını tenkit etmiyorum, ona dokun
muyorum, bunda da bir fayda olmadığını bili
yorum. Bu itibarla müsaade edin sözlerime de
vam edeyim. 

Şu halde arkadaşlar, bu sözler, o günkü mü
zakereyi takip eden arkadaşların kolaylıkla hal
ledebileceği şekilde ve zabıtları okumak suretiyle 
her aklıselim sahibinin -kolayca netlice çıkarabi
leceği tarzda, sadece (L) cetveline mütaallik 
olarak Tahtakılıç'la muaraza halinde bulunan 
arkadaşa matuftur. Yoksa Meclise, Meclisin ek
seriyetine matuf bir şey yoktur. Farzedin ki, 
en. geniş mânasiyle ve Tahtakılıç'in aleyhinde 
bir tefsirle, bunda ekseriyet partisi olan Halk 
Partisini tahkir eden 'bir mâna olduğuna kabul 
edelim; arkadaşlar, hiçbir zaman ekseriyet par
tisi, Meclis demek değildir. Meclis, Ekseriyet 
Partisi mensuplarından, Demokrat Parti men
suplarından, Millet Partisi (mensuplarından, 
Müstakil Gruptan ve Müstakillerden mürekkep 
tir. Bunlarm heyeti umumiyesi kül halinde mü
talâa edildiği zaman, Meclistir. Bir karara ikti
ran etmemiş bir mevzu üzerinde ekseriyetin fik 
ri, hiçbir zaman Meclisin' fikri demek değildir. 
Ekseriyetin fikri ne zaman karara iktiran ederse, 
ne zaman kanuniyet kesbederse ozaman olur. 
Fakat müzakere halinde iken, ekseriyete mensup 
bâzı Milletvekillerinin fikirleri ekseriyetin fikri 
değildir. Binaenaleyh Tahtakılıç'la münakaşa 
halinde olan arkadaşların fikri hiçbir zaman ek
seriyetin fikri değildir. Henüz bir karar veril
meden ekseriyet fikri dolayısiyle, ekseriyete ya
pılmış olan bu teeavüz Meclise yapılmış bir teca
vüz şeklinde kabul edilemez. Ozaman ekseriyet 
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partisi ile diğer partiler arasında hak noktasından 
bir ayrılık ve müsavatsızlık kabul etmek gibi, bizi 
bâtıl ve mantıksız bir neticeye götürür. Binaena 
leyh Tahtakılıç/ın sözlerinde, ekseriyet partisini 
tahkir eden bir mâna kabul edilse dahi, bunda 
Meclise hakaret yapılmış diye bir mâna sezmek, 
böyle bir iddiada bulunmak, Kiyaset Divanı gibi; 
hâdiseleri soğuk kanlılıkla, olgunlukla adalet 
prensipleri dairesinde mütalâa edecek bir mües
seseye yakışmaz. Söylenen sözler meydandadır. 

BASİLİN — (Yakışmaz) tâbirine dikkatinizi 
sekerim. Bu, hakarete doğru gitmektedir. (Sağ
dan gürültüler) 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Bağırmayı
nız, sonra biz de bağırırız. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Tenkit hak

larını kullananların, tahkir ediyorsunuz diye, sö
zünü kesmek ve bu yolda mütalâa etmek doğru 
değildir. Bir Milletvekili sıfatiyle tenkit hak
kımı kullanıyorum. 

BAŞKAN — Hakarete doğru gitmektedir di
yorum. 

HASAN DtNÇER (Devamla) — Hayır, ha
karet 'etmiyorum, tenkit hakkımı, kullanıyorum. 

BAŞKAN — Hakarete doğru gidiyorsunuz, 
müsamaha ediyorum. 

HASAN DtNÇER (Devamla) — Müsamaha
nıza ihtiyacım yoktur. Ben tenkit hakkımı kul
lanıyorum ve kullanacağım. 

BAŞKAN — Ben size tenkit etmeyiniz de
miyorum, hakarete gitmeyiniz diyorum, közleri
nize dikkat ediniz. -

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Bunlar usul mü 
Reis bey 

BAŞKAN — Usule geliyorlar. 
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Görülüyor 

ki ortada Meclise yapılmış bir hakaret y.îHur. 
Meclise hakaret yapılmıştır diye hissi bir teklif 
var, bir tarafı iltizam eden bir teklif var. D? va
rı ı Riyasetin iyi işlemediğim gösteren bir teklif 
var. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Riyaset Diva
nının bir kararı yok Hasan bey; reisin teklifi 
vardır. 

BAŞKAN -- Arkadaşımızın Riyaset Diva
nından kastı, burada bir reis ve iki kâtipten 
ibaret olan heyettir. Çünkü bu hususta Tiftik
teki Riyaset Divanının bir kararı yoktur. Kasıt
ları budur. 
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Kendileri de bilirler, Tüzükte adı geçen Dî

vanı Riyaseti kasetetmedikleri için müdahale 
etmedim. Bu sözleriyle celse divanını kastedi
yorlar. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Riyaset mü
saade buyursun da dinliyelim. 

HASAN DtNÇER (Devamla) —Arkadaşlar: 
ben buraya Tahtakılıç'ı müdafaaya çık'nadım. 
Çünkü Tahtakılıç benim müdafaama mutıteç bir 
adanı değildir. 

Ben buraya kürsü hürriyetini müdafaa için, 
ben buraya kürsün hürriyetine dokunulmama-
sını temin için çıktım. Bu itibarla sözleri m sabır 
ve sükûnetle dinlemenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Dinliyorlar efendim. 
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Şimdi or

tada hiçbir hakeret yokken, sadece Riyaset Di
vanının yanlış bir teklifi ile alınmış olan bu ka
rarın neticeleri üzerinde bir dakika durmak is
tiyorum. Bu karar mesnetsizdir, keyfidir ve bin-
netice... 

BAŞKAN — Karar keyfî olamaz rica ede
rim. Teklife tahammül ediyorum, fakat karara 
gitmeyiniz. Kararı münakaşa etmeyiniz. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Binnetice 
kürsüdeki söz hürriyeti üzerinde âmil olmuştur. 

Arkadaşlar, Riyaset Divanı bu vaziyette iş
lerse, Milletvekilleri Riyaset Divanından gelecek 
ters tekliflerle cezaya çarpılacakları şeklinde 
içlerinde bir endişe duyarlarsa, bu suretle çok 
mukaddes olan kürsü hürriyeti kendiliğinden 
haleldar olur. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Nezahati lisa-
niye isteriz. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Bunda Ana-
yasaya hiçbir aykırılık yoktur diyorlar. Ben 
iddia ediyorum ki, keyfiyet Anayasanın 17 nei 
maddesinde hükmünü bulmuş olan Milletvekil
liği dokunulmazhğıyle tamamiyle alâkalıdır. Bu 
nevi kararlarla ve bu nevi tekliflerle Milletve
killiği dokunulmazığı müessesesi ruhundan ze
delenmektedir. Anayasamız bu müesseseyi Mil
letvekillerinin teşriî vazifelerini ifa ederken 
ruhlarında hiçbir endişe taşımamaları için koy
muştur. İçlerinde endişe taşıyan Milletvekilleri 
hür düşünemezler, hür söyliyemezler, hür hare
ket edemezler. Halbuki bu miUtin hakimiyetini 
istimal edenlerin tamamiyle hür düşünmeleri, 
mutlak bir istiklâl içinde çalışmaları, tamamiyle 
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endişesiz hareket etmeleri ile mümkündür. Bi
naenaleyh bu nevi tekliflerle, bu nevi emriva
kilerle Meclisteki kürsü hürriyeti üzerinde 
tazyikler ve Milletvekilliği dokunulmazlığı mü
essesesi üzerinde zedelemeler hâsıl olacağın
dan, kürsü hürrîytinden ve bütün hürriyetle
rin anası olması lâzııngelen bütün hürriyetlerin 
garantisini teşkil eden kürsü hürriyetinden, bah
setmek biraz güç olur arkadaşlar. 

Bu itibarla ben Riyaset Divanından şunu 
temenni ediyorum ki, bu nevi tekliflerinde, ta-
mamiyle bir hâkim gibi, adalet zihniyeti içe
risinde gelsinler; şu partinin, bu partinin tesiriN 

altında, nüfuzu altında hareket etmesinler. 
Arkadaşlar, bunun birçok misallerini gör

düm. Daha hâdiseden on gün evvel Ekrem O-
ran burada, yani bu kürsüde «Riyaset Divanı 
kendisine gelsin» diye bağırdı. 

BAŞKAN — Rica ederim, yine bir münakaşa 
kapısı açmayınız. 

HASAN DÎNÇER (Devamla) — Evet, Ek
rem Oran İçtüzüğü ihlâl ettiği halde, Riyaset 
Divanı harekete geçmemiştir. Bunu hepimiz gör
dük. Riyaset Divanı, kendi partisinden, içtü
züğü ihlâl edenlere karşı susuyor. Fakat muha
lefet içtüzüğü ihlâl etti diye derhal harekete ge
çerek, bitaraflığını bozuyor. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Riyaset Diva
nının tam mânasiyle bitaraf hareket ettiği bu 
misal ile meydanda. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani-
as) — Bitaraflığını anlayın ki, kendi partisine 
karşı vaziyet alıyor. 

BAŞKAN — Kürsü bu kadar hür olmasay
dı bu kadar açık konuşulamazdı. Hürriyetin 
en büyük delili, hürriyetin olmadığını söylemek
tir. (Sağdan: Reis karışmasın). Reis karışır, Re
is bir korkuluk değildir. Reisin de bir hakkı 
vardır. 

HASAN DlNÇER (Devamla) — Aynı otu
rumda Faik Kurdoğlu Tahtakılıç'a yaptığı hü
cumlarla Tahtakilıcı tahkir etmiştir. İçtüzük'e 
göre kınama ve uyarma cezasını vermek mevki
inde ve vazifesinde olan Riyaset Divanı, hareke
te geçmemiştir. Arkadaşımıza* fiilen müdahale 
yapıldığı halde, bütün Riyaset Divanını teşkil 
eden arkadaşlar huzurunuzda bulanmasına rağ
men, bir reaksiyon göstermemişlerdir. Bunun mi
sallerini vermek mümkünd&r, Fakat ben bu mi
sallerle bir vakıayı tesbit etmek istiyorum. O da 
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Riyaset Divanının hareketleri tam bir bitaraf-

. lık içerisinde değildir. Bu bakımdan bu Meclis
te Riyaset Divanının bitaraflığı, bütün hürriyet
lerin tahakkuku için lüzumludur arkadaşlar. 

Riyaset Divanının bitaraf olması, bizim bu
rada hür çalışmamızın tek garantisidir. Biz, 
Riyaset Divanının bu bitaraflığını mutlaka isti
yoruz ve böyle hâdiselerin tekerrürüne mahal 
vermemesini de rica ediyoruz. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Benim 
sahsım mevzuubahis olduğu için söz istiyorum. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) -
Arkadaşlar o günkü hâdise münasebetiyle ... 

BAŞKAN — İnecektiniz, Raif Beyin söz is
temesi üzerine tebdili karar ettiniz. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Tebdili karar etmedim, sözüm bitmemişti. Riya
set Makamını işgal eden arkadaşımızm ... 

BAŞKAN — Öyle zannettim, böyle bir intiba 
hâsıl oldu. 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Arkadaşlar, 
alınmış olan tedbir ve o günkü celsede izhar 
edilmiş olan fiilî hareketler eğer muhalefeti sus-
lıırınak ve korkutmak arzusundan neşet ediyor
sa ... (Soldan, asla, sesleri). 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Tenezzül etme
yiz . 

HASAN DİNÇER (Devamla) — Burada açık 
ifade etmek isterim ki, damarlarında Türk kanı 
taşıyan insanların, kendi milletine mensup olan 
ve kendi kanını taşıyan insanların tehdide bo
yun eğmiyeceğini bilmelidir. (Sağdan, bravo 
sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar şahıslarının mevz
ubahis olması mütalâasiyle söz istiyen Raif Ka-
radenize söz vermeden evvel bir noktayi teba
rüz ettirmek istiyorum. Bu Mecliste hiçbir parti 
ve hiçbir arkadaşımızın, şu mukaddes kürsünün 
hürriyetini bir saniye bile ihlâl etmeyi düşü
neceğini tasavvur etmek, muhaldir. Türk Mil
letinin asırlarca emek sarfederek, kanlar döke
rek her türlü fedakârlıkta bulunarak kurduğu 
şu mukaddes yerdeki hürriyeti kelâmı ihlâl 
etmek bir cinayet olur, bunu hiçbir Türk çocu
ğunun aklından geçirmesi mevzuubahis olamaz. 
(Gürültüler) Rica ederim, demokrasinin en bü
yük şartı, birbirimize hürmet etmek, kalbi ve 
vicdani safhalarımı olduğu gibi kabul etmek
tir. Bunu özettikten sonra arkadaşımız Anaya-
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sanın 17 nci maddesinden bahis buyurdular, doğ
rudur. Bu kürsü hürdür. Yalnız Anayasanın 21 
nci maddesi (Meclis »görüşmelerini İçtüzük hü
kümlerine göre yapar) diyor. İçtüzük hükümleri
ne göre cereyan eden müzakere sırasında Riyaset 
makamına, yalnız bizde değil, dünyanın her ta
rafında, İçtüzüğün 188 ve 189 ııcu maddelerine 
tekabül eden ahval vukuunda, müzakereyi ida
renin bütün mesuliyetini ve ağırlığını omuzla
rında taşıyan Riyaset makamının Meclise tek
lif yapmak hakkı kabul edilmiştir. Binaenaleyh 
bu Tüzük, Makamı Riyaseti işgal eden arkada
şımızın takdirine göre işlemek vaziyetindedir. 
Binaenaleyh bunu görüşmesiz, gösterme oyu ile 
Meclisin takdirine arzeder, Meclis onu ya kabul 
veya reddeder. Ortada Riyaset Makamının tek
lifi diye bir şey, o karardan sonra yok olur. Bi
naenaleyh ortada Yüksek Meclisin bir kararı 
vardır. O karar da kâfi derecede tavazzuh et
miştir. 

Hasan Dinçer arkadaşımız usule, gayriusule 
dair ne söylenecekse cümlesini eda etmiştir. 

Şimdi gündeme geçiyoruz. 
Yalnız Sayın Raif Karadeniz söz söylemek

te israr ediyorlarsa... 
RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bitaraf 

hareket etmedi diyorlar. Bu, şahsıma karşı do
kunma değil mi? 

BAŞKAN — Siz ondan münezzehsiniz. 
RAİF KARADENİZ ((Trabzon) — Zâtiâli-

niz öyle diyorsunuz, o, münezzeh değil diyor. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş

lar, Meclis Başkan vekilinin birinci vazifesi; 
konuşmaların sükûnet içinde cereyanını sağla
mak milletvekillerinin hakkı kelâmını bozma
dan karşılıklı rencide edici sözlere meydun ver
meden iyi bir idare ile işin yürümesini temin et
mekten ibarettir. 

Biz, bunu elimizden geldiği kadar yapmaya 
çalışıyoruz.Elimizden geldiği kadar yapmaya ça
lışıyoruz, diyorum arkadaşlar. Ama, bu iş., her 
birinizin de takdir buyurduğu gibi, kolay bir işde 
değildir. 

Her Mebus arkadaş, söz söylerken sözünün 
kesilmemesini arzu eder, sözüne müdahale vâki 
olursa bunu bir hak ve hürriyetine tecavü» te
lâkki etmektedir. Karşı tarafta bulunan arka
daşlar da, söylenilen sözlerde kendilerini renci
de edici kelimeler olduğu için nişin miJahale 
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edilmiyor derler. Dahası var ; Meselâ; soru izah 
.edilince cevap hakkı 15 dakika olduğu hakb ha
zan biz müddetin dolduğunu ihtar ederim : Buna 
karşı bazan; değil bir iki arkadaş, Heyeti Umu
miye; devam etsin, sözünü kesmeyin diye ses
lenmektedir. 

Bir misal arzedeyim. Faik Kurdoğlu turada 
konuşunken onun sözünü kesince bir taraf hürri
yeti kelâma mâni olmayın, sonunu bekleyin ba
kalım ne söyliyecek, diyor. Diğer taraftaki ar
kadaşlarımız da rencide olduklarını beyan ede
rek sözünü kesmemi isterler. 

Hulâsa : Bütün bunları arzetmekten maksa
dım şudur ki; Riyaset Makamının, içinde bulun
duğu bu karşılıklı asabi münakaşalar sırasında, 
vazifesinin kolay olmadığını ifade etmektir. 

Şimdi meseleye geçiyorum. Arkadaşımız 
diyor ki; Riyaset bitaraf hareket etmemiştir. 
Nasıl hareket etmiştir? Taraflı hareket etmiştir, 
diyorlar. * 

Arkadaşlar vaka heyeti umumiyenizin huzu
runda cereyan etmiştir. Zabıtlar açıktır, hiçbir 
suretle değiştirilmemiştir. Orada da göreceğiniz 
ve o günkü müzakereyi hatırlıyacagmız veçhile 
Riyaset Makamında iken bendeniz birkaç defa 
Tahtakılıc arkadaşımıza; sizin söylediğiniz bu 
sözleri Meclis hakaret telâkki ediyor, bunu izah 
edermisiniz diye ihtarda bulunduğum bolde 
cevap alamadım. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — 
Tahtakılıc'a söylediğiniz sözler böyle değildir. 
«Ekseriyet Partisine hakeret telâkki ediliyor» 
dediniz. Meclis ekseriyeti değil. Zabıt burada. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Arzedeceğim. Şimdi Tahtakılıc arka
daşımız demin okunan cümleyi telâffuz edince 
bir reaksiyonla karşılaştı. Meclis, sözünü geri al
sın diye bağırdı. Hatip arkadaşımız kürsüde hi
tabetine devam ediyor. Dedim ki, evvelâ şu nok
tayı halledelim. Meclis bu sözünüzü hakaret mâ
nasına almıştır, Hattâ, aynı kelimelerle söylüyo
rum : Meclisin ekseriyeti bunu hakaret mânası
na almıştır. 

HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) .- Ek
seriyet Partisi. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Oau son
ra tahlil edeceğim. Şimdi enetmek istediğim du
rum, o levhayı yeniden canlandırıp, icabeden 
neticeye varmktir* 
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Tahtakıhç bana cevap vermedi. Maatteessüf j 

böyle oluyor, bütün müzakerelerde, bütün parla- j 
mentolarda, yalnız parlâmentolarda değil bir • 
topluluk halinde bulunan bütün meclislerde bir 
reisin sözlerine tâbi olmak, onun kararlar ma 
derhal itaat etmek o mecliste müzakerenin selâ
meti için şarttır ve lâzımdır, bunu yapamıyoruz, 
Ancak o karara bir itiraz varsa o celsenin so
nunda bu itiraz yapılır, nitekim arkadasınız 
şimdi yapmıştır. Filhal yapılacak itiraz müzake
reyi gürültülere sevkedebilir. 

Tahtakıhç 'tan o zaman rica ettim, o da din
lemedi, halbuki dinlemesi lâzımdır, o cevap ver
medi, kendi nutkuna devam etti, aradan biraz 
zaman geçti, tekrar ihtar ettim, Mecliste reaksi
yon devam ediyordu, bu meseleyi hailede'ir t. on
dan sonra sözünüze devam ediniz dedim. Ancak 
üçüncü defasında kendisi dediki; ben ne söyle
miş isem zabıtta yazılıdır, Tüzük, müzük ne ise 
ona göre kararınızı verirsiniz dedi. Meclisin bu 
reaksiyona karşı, Meclisin bu işteki hakaret te
lâkki ettiği tarzındaki vâki ihtarıma karşı, bir 
kelime cevap venmyereik, istediği gibi sözüne de
vam etmesinin mânası nedir? Hakaret kastı ol-
mıyan adam ihtarları' sükûtla mı geçiştirir? Bu 
arkadaş benim sözlerimde kasıt ve hakaret yok
tur, ben nöktai nazarımı izah ediyorum, bana 
karşı söyliyenlere cevap veriyorum diye bir şey 
söylemedi, buna lüzum görmedi bile. 

Ohalde onun bu hareketine ve bu durumun 
dan dolayı söylemiş oldağu bu sözlere nasıl bir 
mâna verilir ve bitaraf bir inşam bunu nasıl tak-
ıdir ©der? Şayet bunda bir hakaret yoktur, desey-
dim bu sefer önerge sahibi arkadaşımın fikrinde 
okuyanlar; siz muhalefeti himaye ediyorsunuz 
demez miydi? 

Arkadaşlar, söylenen sözlere iki şekilde mâna 
verilir: Birisi objektif mânadır, bir sözden ne 
mâna çıkarsa odur, diyelim. İkincisi; bu sözle
rin kullanıldığı yerde o dakikadaki hal, şart ve 
hale göre mânalandmlması lâzımdır. Bu sözü 
sarf eden arkadaşın tarzı hareket ve edasına göre 
mânalandınlması- lâzımdır. Ekseriyet partisi ve
ya ekseriyet veya Meclis keümelerirjin tahliline 
girmeden şunu arzedeyim ki; ben Meclisteki ha
leti sözü söyliyen şahsın tenvirini ve bütün bu 
valkalann hepsini mağara. alarak tefedir hakkı
mı kullandım, ondan sonra Heyeti Umumiyeye 
•geldim, Jleclise; böyle .bir mâna çıkardım diye 
arzettim,. .ekseriyet de bu çıkardığınız-mâna doğ-
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rudur dedi, hattâ bir arkadaşımız da ceza azdır 
diye'bağırdı.' 

Arkadaşlar, bitarafane hareket etmek hali 
yalnız tek bir muamele yapılmasında veya yapıl 
mamasiyle halledilir şeylerden değildir. Arka
daşlarım mültaaddit defalar, Meclis dâhilinde bu 
arkadaşın sözünü kesmiyorsunuz indirin diye ba
ğırmış olmalarına rağmen ben Tahtakıhç'm hür
riyetini ihlâl etmedim, çünkü Faik Kurdoğlu 
tarafından hakarete uğramıştı buna cevap veri
yordu, kendini müdafaa ediyordu. Başka ne 
yapabilirdim? Bir Heyet huzurunda yapılmış 
olan muamelelerin 'hepsini birer birer herkıese be
ğendirmeye imkân yoktur. Kimisi şju, kimisi bu 
telâkkilerle muhtelif hükümler verebilirler. Be
sim için lâzım olan ekseriyetinizin hükmüdür. 

Bir şeyden daha bahsettiler: Fiilî müdahale 
oldu buna Başkan ses çıkarmadı, dediler. 

Takdir buyurursunuz ki, içtüzük hükümleri
ne göre, Celse Başkanı o Oturumun devamından 
ve o oturumda cereyan eden muıamelelerden so
rumludur. Celse tatil edilip te celseden dışanya 
çıkıldıktan sonra, oturumla ilgisi olmıyan bir 
topluluteta bir şey olursa banımla celseye riyaset 
eden Başkamın alâkası yoktur. Bu,(tamamenMec
lis binası içinde, ve sakfı altında işlenmiş ayn 
bir muameledir, bununla meşgul olacak tdare 
Âmirleri var, bu işle tavzif edilmiş arkadaşl'an-
mtz vardır, isterseniz bunu onlara sorarsınız söy-

. liyecekleri söz vardır elbette. Ben sadece o otu 
man esnasında cereyan etmiş olan bu vakanın 
hesabımı vermekle mükellefim. 

Bir noktayı daha arzedeceğim. Ekseriyet 
partisine değil ekseriyete teveih edilmiş bir ha
kareti Meclise hakaret mânasına aldım. Bunun 
sebebini izah ettim. Belki bu mütalâam doğru 
değil ama ogünkü hal ve şartlar içerisinde bu 
mâna pepkalâ vardı. Takdirimi öyle kullandım. 
Sonra Heyeti Umumiye de bunu kabul etti, me
sele halledildi. Düşüncemiz şudur; ekseriyete, 
ekseriyet partisi demiyorum. 

HASAN DÎNÇBR (Afyon Karahisar) — 
Ekseriyet partisine dediniz. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Ben ek
seriyete dedim, ne söylediğimi biliyorum, ekse
riyete karşı vukubuhnuş olan bu hakareti ben 
Meclise karşı hakaret kabul ettim. Meclisin ek
seriyetine . hakareti siz nasıl anlarsınız? Meclise 
hâkim olan kuvvetle Meclisi birbirinden nasıl 
teftik edersiniz. Bu söz hakim olan kuvvete tev-
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eih edilmiştir. Arkadaşlar, bu telâkkimden do~ 
layı bana siz tarafgirane hareket' ediyorsunuz-
mu denilir, yoksa yanlış düşünüyorsunuz mu 
denilir.f (Sağdan, yanlış düşünüyorsun sesleri) 
Fakat sizin kadar bu işi bilen ekseriyet yanlış 
düşünmüyorsun demiştir. (Grürültüler) bunun 
hangisine inanacağız? 

Müsaadenizle bir noktayı daha arzedeceğim; 
arkadaşlar tatmin edilir veya edilmez, fakat 
bet? düşündüğümü söyliyeyim; 

Arkadaşım diyor ki, bir celse evvel Riyasete 
Halk Partisine mensup bir arkadaş «kendine 
gel» dedi, Riyaset bunun hakkında ceza verme
di. 

Arkadaşlar, eğer içtüzük hükümlerini harfi 
harfine, maddesi maddesine tatbik edecek olur
sak içimizde cezasız pek adam kalmaz zannedi
yorum. (Sağdan, İçtüzüğe riayet lâzım sesleri) 
Aksi takdirde bir söz sırasında «ileri gidij^or-
sun». «sesini kes» tarzındaki Meclis sıraları 
arasında sarfedilen sözleri dahi cezasız bırak
mamak lâzımdır. Fakat biz sırf görüşmeleri se
lâmetle idare etmek kastiyle bu gibi ufaktefek 
hususlarda müsamaha ediyorsak bunda bizim 
tarafgirane hareket ettiğimize delil mi gösteri
yorsunuz ? 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) —Söz 

istiyorum. (Soldan, kâfi, kâfi sesleri, sağdan, 
gürültüler). 

BAŞKAN -- Artık söylenecek bir şey kal
madı. (Sağdan gürültüler) 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Karadeniz arkadaşımız... (Kürsüye sesleri) 

(Gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade eclin, maksatlarını 

oradan izah etsinler. 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 

O celseye riyaset eden arkadaşımız müzakere 
sırasında şu söz söylenmiştir; «arkadaşlar sizin 
bu söylediğiniz sözü, Ekseriyet Partisine hakaret 
mânasında iltizam ettiğinizi söylüyorlar». Kendi 
kanaati de, daha sonraki söylediği sözleriyle bu
nu takviye etmektedir. Evvelâ böyle bir ka
naati olan bir Başkanın, yarım saatlik bir fası
ladan sonra kanaatini tebdil ile Meclise hakaret 
telâkkisinde bulunmasının, bitaraflığı ihlâl eder 
mahiyeti yoktur da, ne vardır? 

]BAŞKAN — Ifûsaade ederseniz/buna üük* 
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metmenitı sebebinin, temiz vicdanınıza aksettiril-
mesi için şu fıkrayı okumakla iktifa edeceğim; 
«Meclis eskeriyeti hakaret mânasına almıştır, 
bundan, maksadınız nedir, izah ediniz» diyor. 

Görüşmesiz gösterme oyu ile Tüzüğün 189 
ncu maddesi mucibince cereyan etmiş bir mua
melenin, karara iktiran etmiş bir keyfiyetin bilâ-
hara müzakeresi caiz değildir. Bu içtüzüğün 
189 ncu maddesini ihlâl eder bir neticeye varır. 
Ancak sırf tenviri hakikat ve mevzuun deşilip 
tasfiye edilmesi yönündendir. 

Gündeme geçiyorum. 
NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Bütün bunlar 

gazetelere geçsin diye söyleniyor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun arkadaşlar; 

tamamiyle biri bilimizi iyi anlamak ruhu ile ha
reket edelim. 

2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
ver'in, Ordu tarafından satılan koşum hayvanla
rı hakkındaki sorusuna Başbakan Hasan Saka'-
nın sözlü cevabı (6/234) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci Cihan Savaşında, Ordunun taşıt işle

rinde kullanılmak üzere, köylünün istihsal ve 
geçim vasıtası olan, koşum hayvanlarına ve 
arabalarına tekâlifi harbiye usulü ile el konul
muştu. Bu kere Ordu işlerinde lüzumsuz kala
rak peyderpey satışa çıkarılan bu hayvanların, 
yeniden ziraat sahasında kullanılmaları için mu
ayyen bir bedelle taksite bağlanarak fakir çiftçi
lere verildiği takdirde zirai istihsalin artması ve 
köylünün kalkınması bakımından, faydalı bir ted
bir olacağına inanmaktayım. 

Bu konu hakkında Hükümet ne düşünüyor? 
Sayın Başbakanın sözlü olarak açıklamasını rica 
ederim. 

Saygı ile. 
Çanakkale Milletvekili 

Ali Rıza Kırsever 

BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; Çanakkale Milletvekili 
Sayın Ali Rıza Kırsever'in, Ordu tarafından sa
tılan koşum hayvanlarının köylülere taksitle ve
rilmesi hakkındaki sözlü soru önergesine oevap 
arzediyorum: 

Ordunun motörlti hale getirilmekte olması do-
layısiyte Ördü elinde &zla kalan hayvanlar Ar-
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tihsalin artmasına bir vesiledir, eğer lazımsa Hü
kümet bir Kanun tasarısı hazırlayıp şimdiye 
kadar Yüksek Meclise gelmeli idi, niçin gelme
miştir.? Bunu Sayın Başbakan izah etsin. 

Gerçi hayvanların bir kısmı satılmış ve tüc
carın eline geçmişse de geride kalanlar için he
nüz bu fırsat tamamiyle kaybolmamıştır. Dedik
leri gibi kalanlar % 10 da değildir, bâzı yerde 
hiç satılmamıştır, fazladır. Bendeniz daha ev
vel bu maksadın husulü için Gelibolu'dan çek
tiğim bir telgrafla da Sayuı Başbakandan rica 
etmiştim. Aldığım cevap beni tatmin etmediği 
için Yüksek Meclise bu takriri verdim. Arkadaş
lar, Amerika'dan gelecek traktörlerle, istihsalin 
artacağına şüphe yoktur. Fakat bunların mikta
rı az olduğuna göre, yalnız çiftliklere ^e geniş 
arazi sahiplerine verilecektir. BinaenaleyJ- ınuz-
tarip olan köylüler bunlardan faydaiaımınıya-
caklardır. 

Esasen ekseriyeti teşkil eden küçük *<;prak 
sahiplerinin köylerinde traktör için yol dahi 
yoktur. Oralarda ziraat işi yalnız hayvanla müm
kündür. Hayvanı olmıyan veyahut olup da, iş© 
yaramıyan çiftçilerin durumunu bir defa düşü
nünüz. Tarlasını süremez, köyde gündelikle ça
lışacak bir iş yoktur. Bizzarure ekmek parası 
kazanmak için şehre kaçanların adedi gün geç
tikçe artmakta ve iş bulamıyanların hazip bir 
sefalet ve zaruret içerisinde yaşadıklar nı görü
yoruz. Bu halin devamı memleket hesabuıa za
rarlı ve mahzurludur. Hükümet her ne pahasına 
olursa olstan, köylüyü sevdiği toprağına au ayır
mamak için mümkün olan kolaylıkları göster
mek mecburiyetindedir. Bunun için, H*> kametin 
elinde bulunan koşum hayvanlarını bu gili fakir 
çiftçilere borçlanma yoliyle verdiği takdirde 
hem istihsalin artmasına hem de binlerce çift
çi ailesinin sefaletten kurtulmalarına bir vesile 

jyaratacağma inanıyor ve bekliyorum. 

3. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırse-
ver'in, köy okullarında kullanılanı inşaat mal
zemesiyle bu işler için tahsil olunan para hak
kında Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/235) ' 
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tırma ve Eksiltme Kanununun hükümleri daire
sinde peşin para ile isteklilere satılmaktadır. 

Bu hayvanlar, Sayın Milletvekilinin bahset
tiği gibi tekalifi harbiye suretiyle alınmış olma
yıp Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hü
kümleri dairesinde değer pahaları peşin veril
mek suretiyle tedarik edilmişlerdir: 

Bunların, önergede ileri sürüldüğü şekilde, 
taksitle satılmasına kanuni mevzuat imkân ver
memektedir. 

12 yaşını bitirmiş iğdiş ve kısraklarla, 15 ya
şını bitirmiş katırların Ordudan çıkarılması hak
kındaki 3563 sayılı Kanun bu suretle Ordudan 
çıkarılacak hayvanların taksitle satılabilmesine 
cevaz vermekte ise de bu kanun arzettiğim se
beplerle ve yalnız hazarda Ordu kadrosundan 
çıkarılacak münferit hayvanlara ait bulunmakta
dır. Bugün bahis konusu olan bu kanunun şü
mulüne girmiyen hayvanlar 17 500 aded olup 
bunlardan % 90 m satılmıştır. Geri kalan mik
tar, taksitle satışı temin için kanun yapmak 
külfetine değmiyecek kadar azdır. Hükümeti
nizin normal şekilde devam eden satışları dur
durmasının Hazine zararını intaç edeceği kanaa
tinde olduğunu arzederim. 

BAŞKAN — Buyurun Ali Rıza Bey. 
ALİ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — 

Muhterem arkadaşlar, sual takririmde arzetti
ğim gibi Hükümetin satışa çıkardığı koşum 
hayvanlarının birinci sahipleri Türk köylüsü
dür. 

Bu hayvanlar İkinci Cihan Harbinde ordu
nun taşıt hizmetlerinde kullanılmak için Hükü
metin emri üzerine ve filhakika Sayın Başba
kanın dediği gibi bir Komisyon tarafından 
verilen bir bedelle alınmıştır. Fakat eğer Türk 
köylüsüne, tarlasını sürdüğü bir hayvanını, 
rızanla ver denmiş olsaydı, düşünecekti. Fakat 
Hükümetin emrine itaat ederek hayvanını ver
miştir. Bilindiği gibi Hükümet dar zamanların
da acele bir kanun teklif eder, geniş bir var
lık olan ve vatani hizmetlerde eşzis fedakârlık
ları ile nam alan Türk çiftçisine baş vurur ve 
ihtiyaçlarını oradan temin eder. Bugün darlık 
içinde, sıkıntı ile yaşıyan birçok fakir çiftçi
lerimiz vardır. Yoksulluktan hayvan alamazlar. 
Köylünün tâbiri veçhile, «Sabanları yerden .kalk
maz oldu> bu gibilere yardım olmak üzere ko
şum hayvanlarının bedelini taksite bağlıyarak 
ziraat salmlarmda çalışmaları için ki, bu da is-

BAŞKAN — Efendim, Çanakkale Milletveki
li Ali Rıza Kırsever arkadaşımıarm köy okulla-
rında kullanılan inşaat malzemesi ile bu işler için 
tahsis olunan para haötmda Mili! Eğitim Ba-
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kanından bir sözlü soruları vardır. Milli Eğitim 
Bakanı arkadaşımızın valideleri rahatsız oldu
ğundan burada bulunamıyacaklardır. Ali Rıza 
arkadaşımız muvafık görürlerse sözlü sorusunu 
gelecek Çarşambaya bırakalım. 

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Ma
demki mazeretleri vardır. O halde Çarşambaya 
kalsın. 

BAŞKAN — Şu halde bunu gelecek Çarşam
baya bırakıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Ocak : Mart 1948 aylarına ait raporun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/239) [1] 

BAŞKAN — Bu rapor bir defa müzakereye 
tâbidir ve bir hafta evvel dağıtılmıştır, İçtüzük 
mucibince bir haftalık müddet tamamdır. Heye
ti umumiyesi hakkında mütalâa var mı?... Oku
maya lüzum olmadığı anlaşılıyor, oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nor
veç Kıratlığı Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak-

skında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
Komisyonları raporları (1/363) [2] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı?... Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kı
rallığı Hükümeti arasmda Hava Ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Norveç Kırallığı Hükümeti arasında 
Ankara'da 20 Mayıs 1948 tarihinde akit ve im
za edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair An
laşma ile eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-, 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?,.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Ür
dün Haşimî Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır
ma Komisyonları raporları (î/364) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
iştiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hükümeti ara
sında Ankara'da 7 Mayıs 1948 tarihinde akit 
ve imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına da
ir Anlaşma ile eki onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
j tiyen var mı? 

Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ; 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.^ 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
[1] 59 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 7$ sayılı ba$wo>ycMi tutanağın sonundadır. ı [1] 74 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Gündemde görüşülecek başka madde kalma-

2 17 2 . X I . 1948 
2 31 19 . IX . 1947 
2 35 Müdürlüğüne 
3 31 alınmaması 
3 32 12 .11.1948 
4 13 alınan, 
4 16 5 . 2 . 1 9 4 2 
4 29 sermayeleri 
4 34 tetkikin* 
4 37 yıhn 
5 20 bu hususta 
5 26 Kanunun 
6 24 dahil bir kadronun da merkez 

•4>gkil$*m 

6 32 zaruretleri 
6 39 müdürlükte 
6 44 istidam edilmekte 
7 47 olduğunu 
8 25 nakili 7e kadrolara 

mıştır. önümüzdeki Cuma günü saat 15 te top-
lanılmak üzere Birleşime son verilmiştir. 

Kapanma saati : 16,05 

2 . II . 1948 
18 . IX . 1947 
Müdürlüğünce 
alınması 
12 . I I . 1948 
alınan bir yazıda 
5 . 2 . 1948 
sermayeli 
tatbikına 
yılının 
bu husustaki 
konunun 
Dâhil bulunan bir kadronun taşraya ve taşra 
teşkilâtına dâhil bir kadronun da merkez teş
kilâtına* 
zaruretlerin 
yürürlükte 
istihdam etmekte 
olduğunun 
nakli ve bu kadrolara 

DÜZELTtŞLEB 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 59 sayılı basmayazıda aşağıdaki dûzeltişler yapılacaktır 

Sahife Satır Yanlış Doğru 



f, B. M. M. Basımevi 



S. Sayısı: 59 
Ocak : Mart 1948 aylarına ait raporun sunulduğuna dair Sayıştay 

Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/229) 

T. t\ 
8ay%stay 

8ay% $ V. 276071 
[ H. 890 

21. IV .1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 76 ncı maddesi hükmüne tevfikan Ocak 1948 - Mart 1948 
ayları içindeki işlemlerden Büyük Millet Meclisine arzı uygun görülen hususlarla kanuna aykırı 
sayılarak vize edilmemiş bulunan masraflara mütaallik omak üzere düzenlenen 6 madde ve 13 say
fadan ibaret üç aylık raporun bütçeye mevzu ödenek ile bundan merkez ve taşradaki saymanlıkla
ra verilen ödeme emirlerinin miktarını gösterir 3 cetvel ile birlikte ilişik olarak sunfâduğnnu de
rin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı 
8ı Oran 

SAYIŞTAYIN MÜTALÂASI 

Tarihi Sayısı Cinsi 

13. I I . 1947 2075 Verile emri 
Bölümü Dairesi 

Muhtevası 

1 80 

759/3 Taran Bakanlığı 

1. — Tarım Bakanlığı, müfettişi Nurettin 
Tolan'm Ekim 1947 ayı teftiş harcirahı için Say
manlık Müdürlüğünce düzenlenip vize edilmek 
üzere gönderilen yukarda tarih ve sayısı ile muh 
tevası yazılı verile emrinin incelenmesinde: 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Esas No. 3/229 26. XII. 1948 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Ocak - Mart 194#<aylarına ait olup Sayıştay 
Başkanlığının 21 Nisan 1948 tarihli ve 278071-890 
sayılı tezkeresiyle gönderilen üç aylık rapor 
Komisyonumuzca tetkik oluadu. Raporu» fıkra 
larum karşılık olarak ittihaz kılınan kararlar 
hizasında gösterilmiştir. 

1. Sayıştay kararı mueip gömülmüştür: 



— 2 
Adı geçene, ikametgâhından Ulus meydanına 

gidip gelme otobüs ücreti olarak 180 kuruş veril
mek istenildiği görülmüş ve Dairesinden alınan 
malûmat üzerine, Sayıştay 4 ncü Dairesince ya-
pılan görüşme sonucunda: 

Müfettiş ve memurlara ikametgâhlarından 
vazife mahallerine gitmek için başkaca nakil va
sıtası ücreti verilmemekte olduğundan bu gider 
için düzenlenmiş olan verile emrinin kabulüne 
imkân görülmediğinden reddine karar verilmiş 
olmakla mezkûr verile emri bu hususta düzen
lenen takrir ile birlikte dairesine iade edilmiş 
idi. 

îşbu takrir üzerine Tarım Bakanlığından 
alman tezkerede sikrolunan verile emiriniıı 
vizesi istenilmiş olmakla keyfiyet, Genel Kuru
lun 2 . X I . 1948 tarihindeki toplantısında görü
şülerek sonuçta: 

Şehir içinde vazife ile bir tarafa gönderilen 
müfettiş ve memurların ikâmetgâhlarından Va
zife mahallerine nakil vasıtası verilmesine kanu
ni mesağ olmadığı ve Tarım Bakanlığının tezke
resinde bu hususta ileri sürülen sebep ve düşün
celerin dördüncü daire kararının tadilini müs-
telzim bulunmadığı cihetle müfettiş Nurettin 
Tolan 'm ikâmetgâhından Ulus Meydanına kadar 
ihtiyar ettiği bahis konusu otobüs ücretinin 
kabulüne imkân görülemediğine karar verilmiş 
ve bu karar Tarım Bakanlığına bildirilmiştir. 

Tarihi Sayısı Cinsi 

19 . IX . 1947 

Bölümü 

187/2 

1282 Verile 
emri 

Dairesi 

Adalet Bakanlığı 

Muhtevası 

1445,69 

2. — Adalet Bakanlığı saymanlık Müdürlü
ğüne Ankara Telefon Müdürlüğü namına düzen
lenerek vizesi için gönderilen yukarda tarih ve 
numarası ile muhtevası yazılı verile emrinin in
celenmesinde ; 

Temmuz 1947 ayına ait telefon mükâleme 
ücretini muhtevi faturada 6237 numaralı telefo
nun, teftiş kurulu Başkanının evine ait olduğu 
yazılı bulunduğu görülmüş ve bu hususta daire
sinden alınan malûmat üzerine Sayıştay Birinci 
Dairesince yapılan görüşme sonucunda Maliye 
Bakanlığı ve P. T. T. idaresinin 1946 yılı büt
çelerinin B. M. Meclisi Bütçe Komisyonunda gö-

2. — Sayıştay kararı yerinde bulunmuştur. 
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rüşülnıesi sırasında, memurların hususi ikauıet-
gâhlarmdaki telefonların tesbiti ile bundan böy
le, bu hususta bir kanun tedvin edilinceye kadar, 
hususi ikametgâhlara telefon konulmaması ve 
gerek tesis masraflarının ve gerekse mükâleme 
ücretlerinin kabul edilmemesi kararlaştırılmış 
olduğundan artık eskiden olduğu gibi herhangi 
bir sebep ve zaruret dermeyaniyle hususi ika
metgâhlara masrafı Devlet Bütçesinden veril
mek üzere telefon konulması imkânı ortadan 
kalkmış bulunmaktadır. Nitekim, verilen emri 
arasında bulunan evrak münderecatından anla
şıldığına göre, diğer bütün daireler gibi Ada
let v Bakanlığınca ~da, Bütçe Komisyonunun 
yukarda sözü edilen kararına uyularak mez
kûr karardan sonra teftiş kurulu Başkanının 
hususi ikametgâhında bulunan telefonun mükâ
leme ücretleri Bakanlık Bütçesinden verilmemiş 
olduğu halde bu kerre, herhangi bir mülâhaza ile 
tekrar bütçeden verilmek istenilmesi Bütçe Ko
misyonunun kararına tamamen aykırı bulunmuş 
olduğundan buna ait masrafın kabulü mümkün 
görülememiş olmakla resmî telefonlara ait mükâ
leme ücretlerini de muhtevi bulunan mürsel verile 
emrinin bu suretle ıslahına talikan reddi
ne karar verilmiş olmakla mezkûr verile emri 
bu hususta düzenlenen takrir ile birlikte daire
sine iade edilmiş idi. İşbu takrir üzerine Ada
let Bakanlığından alınan tezkerede bâzı esbap 
serdiyle yukarda bahsi geçen telefonun Bakan
lık hesabına devamının Genel Kurulca karar 
altına alınmaması istenilmiş olmakla keyfiyet. 
Genel Kurulun 12.11.1948 tarihli toplantısın
da da görüşülerek sonuçta, 

Adalet Bakanlığının yazısına nazaran; Tef
tiş Kurulu Başkanı Sezai Bilge'nin evinde eski-
denberi bulunan bahis konusu 6237 numaralı 
telefonun bidayeten şahsan abone edilmiş iken 
8 . VI . 1943 tarihinde Bakanlık hesabına alın
dığı ve 1946 yılma ait Maliye Bütçesinin Bütçf* 
Komisyonunca konuşulması sırasında Devlet 
bütçesinde mevcut telefon haberleşme ödenek -

" lerinden bâzı memurların ikametgâhlarmdaki 
telefonlar için yapılan harcamalarda bahis ko
nusu edilerek hususi ikametgâhlarmdaki tele
fonların tesbiti ile bundan böyle bu hususta 
bir kanun tedvin edilinciye kadar evlere tele
fon kurulmaması kararlaştırılması üzerine 
29 . 11 . 1946 tarihinde tekrar şahsi abonesine 
terk olunduğu anlaşılmakta olmasına göre Bftt-
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ce Komisyonunun sözü geçen kararı muvacehe
sinde yeniden Bakanlık hesabına alınarak mü-
kâlerae ücretlerinin Bütçeden tesviyesi ciheti
ne gidilmesi doğru görülememiş ve Bakanlığın 
tezkeresinde bu hususta ileri sürülen sebep ve 
düşünceler, ret takririne esas olan daire kara
rının değiştirilmesini icap ettirecek mahiyette 
bulunmamış olduğuna karar verilmiş ve bu ka
rar Adalet Bakanlığına bildirilmiştir. 

Tarihi No. 

5 . 2 . 1 9 4 8 1833 
4 . 3 . 1 9 4 8 1838 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan, 
Evkaf Zeytinlikler tşletme idarelerinin bütçe 
yılının değiştirilmesi istenilmiş olmakla bu hu
susta Genel Kurulun 5 .2 .1942 tarihindeki top
lantısında yapılan görüşme sonunda : 

Vakıf, Zeytinlikler İdarelerinin senelik mua
melelerine ait bilanço yılı mebdeinin Maliye 
Bakanlığının muvafakatiyle Ekim ayı olarak 
tesbit edilmesi üzerine Aydın ve Ayvalık Vakıf 
Zeytinlikler işletme Müdürlüklerinin 1947 yılı 
Bilançolarının (1 Ocak - 30 Eylül) dokuz aylık 
devreye münhasır olmak üzere tanzim edilmek 
suretiyle Sayıştaya gönderilmiş bulunmakta ise 
de Maliye Bakanlığının bu hususta Genel Müdür
lüğe yazılan bîr sureti dosya arasında bulunan 
17 Mayıs 1947 tarih ve 23304 , 1 5 - 10777 sayılı 
tezkerede mütedavil sermayeleri zeytinlik iş
letmelerinin ticari yıllarının 1 Ekim - 30 Eylül 
devresi olarak değiştirilmesinin ve ilk yıla mah
sus olmak üzere beyannamelerinin 1.1.1947 -
30 . TX . 1947 devresi için dokuz aylık verilmesi
nin ve bundan sonra yeni ticari yılın tetkikına 
başlanmasının muvafık görüldüğü bildirilmekte 
olup bu işara göre adı geçen Bakanlıkça sözü 
edilen işletme idarelerinin ticari yılın sırf 
Kazanç Vergisi tarhiyatı bakımından ve 2395 
nayılı Kazanç Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sindeki müsaadeye dayanılarak değiştirilmesi
nin kabulü cihetine gidildiği anlaşılmakta bulun
duğundan ve muvafakat veya müsaadenin büt
çe yılına ve Sayıştaya verilmesi lâzmıgelen idare 
hesapları ile bilançolara teşmili doğru bulunma
mış olduğu gibi 2395 sayılı Kanundan sonra yü
rürlüğe konulmuş olan vakıf memba sulariylo 
Orman ve Zeytinliklerin işletmesi hakkındaki 
3913 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde (sene-

3. — Sayıştay kararı kanıma uygundur 
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lik muamelâtı mübeyyin bilanço ve kâr ve zarar 
hesabı ayrıca tutularak her malî sene sonundan 
itibaren dört ay zarfında tetkik edilmek üzere 
Divanı Muhasebata verilir) diye yazılı olması
na* ve mâlî sene, 46S8 sayUı Kanunla Ocak ayı
nın birinci gününden Aralık ayının sonuncu 
günü olarak tesbit edilmiş bulunmasına göre 
sözü geçen İşletme İdarelerinin herhangi bir se
bep ve zaruret ilcasiyle bütçe yılının değiştirilme
si icabettiği takdirde bunun yine kanuni müsaa
deye istinat ettirilmesi gerekeceği cihetle böyle 
bir müsaade istihsal edilmedikçe sözü edilen mü
esseselerin bilanço yılının da değiştirilmesi doğru 
görülmemiş olmakla mürsel bilanço ve eklerinin 
şimdiye kadar olduğu gibi malî yıl itibariyle tan
zim edilmek üzere îadesine ve emsali müesseseler 
hakkında da o yolda muamele ifası icabedece-
ğine karar verilmiş olduğundan keyfiyet Va
kıflar Genel Müdürlüğüne yazılmıştı. 

Bu hususta tezkereye, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünden alınan cevapta; bâzı esbap ser-
diyle zikrolunan hesabın dokuz aylık olarak 
düzenlenmesinde kanuna muhalif bir cihet gö
rülmemekte olduğundan durumun bir kere da
ha incelenmesi istenilmiş olmakla keyfiyet Ge
nel Kurulun 4 . III . 1948 tarihinde toplantı
sında tekrar görüşülerek sonuçta : 

Vakıf Zeytinlikler İşletme idarelerinin büt
çe yılının değiştirilmesi hakkında Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün tezkeresinde ilmi sürülen se
bep ve düşünceler, esasen daha önce bu kanu
nun Genel Kurulca görüşülmesi sırasında göz 
önünde bulundurulmuş ve keyfiyet bu bapta 
ittihaz olunan 5 . III . 1948 tarihli kararda be
lirtildiği üzere bu müesseseler ticari yılının 
Maliye Bakanlığınca değiştirilmesine muvafa
kat olunmasının, Sayıştaya verilmesi lâzımge-
len İdare hesapları ile bilançolar yılının da 
değiştirilmesini müstelzim bulunmamış olduğun
dan bu hususta kanuni bir müsaade alınmadık
ça bu müesseseler bilançolarının ticari yıl üze
rinden tanzim suretiyle Sayıştaya gönderilmesi 
doğru olamıyacağına karar verilmiş ve keyfiyet 
o suretle Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildiril
miştir. 

( ' S . ' : * » » •:*«&) 
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Tarihi No. I 

8-9.3.1948 1839 j 

4. — Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı- ! 4. •—, Sayıştay kararı rausip görülmüştür. 
nm 1944 Bütçe yılı idare hesabının incelenme- j 
sinde : j 

İstanbul Bayındırlık ortaklık ve kurumları 
komiserlerinden Samuhi Kurtkan'dan açılan 70 
liralık Taşra komiser kadrosunun merkeze alı- I 
narak bu kadroya 80 lira asli maaşlı özlük İş- i 
leri Müdürü îzzet Gener'in 6 . IV. 1945 tarihin- j 
de vekil tâyini ile adı geçene bu tarihten itiba- | 
ren üçte bir ölçüsünde vekâlet maaşı verilmiş I 
olduğu görülmüş ve bu işlem 3611 sayılı Kamı- ı 
nun 24 ncü maddesi hükmü ile telif edilmemiş j 
olmakla bu hususta dairesinden alınan malû
mat üzerine Sayıştay Birinci Dairesince yapılan [ 
görüşme sonunda : | 

Umumi muvazeneye dâhil dairelerin; 3656 | 
sayılı Kanunun birinci maddesi mevzuuna dâ- j .' . ' 
hil olan ve mezkûr kanunun ikinci maddesi- , 
ne bağlt (1) sayılı cetvelde yazılı teşkilât kad- | 
roları, merkez ve iller teşkilâtları olmak üzere ' 
iki kısma ayrılmış olduğu cihetle merkez teşki
lâtına dâhil bir kadronun da merkez teşkilâtı- j 
na ilâvesi esas itibariyle 3656 sayılı Kanunun i 
asıl hükümlerine aykırı olmakla beraber; bu i 
kanunun hini tedvininde kanunla tesbit edilen • 
kadroların zamanla kifayetsizliği veya ifası | 
Bakanlıklara mevdu işlerin merkezde veya her- | . ' . " ' ' ' 
hangi bir ilde çoğalması yüzünden daha fazla 
kadro ile çalışmayı icap ettirecek bir şekil al- j 
ması gibi zaruretleri hâsıl olabileceği düşünce
siyle merkez veya iller teşkilâtına dâhil kadro- j 
larda istihdam edilmekte olan memurların lü-
zum görülen yerlerde çalıştırılabileceği hak
kında; 3656 sayılı Kanunun yürürlüğünden { 
önce hemen bütün Bakanlıklar teşkilât ve gö- i 
revlerine dair olan kanunlarda yer almış bulu- i 
nan hükümler ilga edilmiyerek müdürlükte alı- ; 
konulmuş bulunmakta ve ezcümle Bayındırlık j 
Bakanlığı Teşkilât ve görevlerine dair olan 3611 i 
sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan 24 
ncü maddesinde: (Nafıa Vekâleti merkez ve taş
ra teşkilâtında maaş veya ücretle istidam edil- I 
inekte olduğu herhangi bir memur veya müstah- j 
demi; ifası vekâlete ait bir iş için orada vekâlet i 
teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunma
ması ile mukayyet olmaksızın kadroda gösteri- 1 

(S!"Sayısi'Tİ)9) 
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len tahsisatla merkez veya taşrada dilediği yer
de kullanabilir.) Denilmek suretiyle suretiyle 
Bayındırlık Bakanlığına bir yetki tanınmış ve 
buna nazaran Bakanlıkça bilfarz iller teşkilâtı
na dâhil bulunan herhangi bir kadroda istih
dam edilen bir memurun, görülecek idari lüzum 
ve zaruret üzerine kadrosu ve tahsisatı ile bir
likte merkeze nakledilip orada istihdamı tecviz 
edilmiş bulunmaktadır. îşbu metne göre cevazı 
kanuni, kadronun bîr yerden diğer bir yere 
nakline değil bu kadroları fiilen ve asaleten iş
gal etmekte ve o unvan ile vazife ifa eylemekte 
olan memur ve müstahdemlerin istenilen yere 
nakledilebilmesine matuf olup Teadül Kanunu
nun esas prensiplerine aykırı bulunan bu hük
mün istisnaen yürürlükte alıkonulmasından 
maksat dahi yukarda izah edildiği üzere, işleri 
çoğalan bir teşkilâta gereken fiilî yardımın ya
pılmasını veya ifası vekâlete mevdu bir işin bu
lunduğu yere bir memur izamını teminden iba
ret bulunduğuna ve münhal olan kadronun böy
le bir yere naklinde fiilî bir fayda tasavvur edi-
lemiyeceğine nazaran, vâzıı kanunca, kadroda 
istihdam edilmekte olan memurun nakli keyfi
yetinin düşünülmüş olduğu kendiliğinden teza
hür eder. 

A Mesele; îstanbul Bayındırlık Teşkilâtına dâ
hil bulunan komiserlik kadrosunda istihdam 
edilmekte olan bir memurun merkeze naklinden 
ibaret bulunsaydı bu nakil keyfiyeti 24 ncü 
madde ile istihdaf edilen maksada uygun bir 
muamele addedilebilir idiyse de; münhal bulun
duğu bildirilen mezkûr kadronun işlerin çoklu-

•* ğuna binaen merkeze nakli ile bu kadroya esa
sen vzaifeli bulunan diğer bir memurun vekâle
ten tâyini, işlerin dairesinin iddiası veçhile sür
atle ifasını teminden çok uzak kalır. . 

Bu itibarla, yapılan tâyin, vâzıı kânunun is
tihdaf eylediği gaye ve maksada aykırı ye do-
layısiyle Zatişleri Müdürü tzzet Gener'e verilen 
vekâlet aylıkları yolsuz ve kanunsuz bulunmuş 
olup bu cihetin sarfiyatın taallûk eylediği yıl 
idare hesabının yargılanması sırasında kazaî su
rette karara bağlanması tabiî bulunmakla bera
ber yapılan bu yolsuz muamelenin şimdiden ıs
lahı için bu baptaki masrafın kabul edilmemiş 

* olduğunu takrir ile Bayındırlık Bakanlığına bil
dirilmesine karar verilmiş olmakla keyfiyet Ba
yındırlık Bakanlığına arzedilmiş idi. 

İşbu takrir üzerine Bayındırlık Bakanlığın-
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dan alınan tezkerede bâzı esbap serdiyle durumun 
esaslı bir şekilde Genel Kurulda incelenmesi be
yan edilmiş olmakla keyfiyet, Genel Kurulun, 
8 • 9 . III . 1948 tarihlerindeki toplantısında gö
rüşülerek sonuçta; 

Bayındırlık Bakanlığı Teşkilt ve Vazifeleri 
hakkındaki 3611 sayılı Kanunun 24 ncü madde-
si hükmünün; Bakanlık Teşkilâtı dahilindeki kad
rolarda fiilen vazife görmekte olanlardan Bakan
lıkça görülecek idari lüzum ve zarurete göre bir 
kısmının çalıştırılmakta oldukları yerlerde Ba
kanlığa ait herhangi bir iş için kadroda gösterilen 
tahsisatiyle birlikte diğer yerlere nakillerinin te
mini için Bakanlığa yetki verildiğini tazammun 
etmekte bulunduğu cihetle kadroda müstahdem 
raemurlann nakli keyfiyetine hasn gerekmekte 
ve esasen aynı maksatla yani işleri çoğalan ve bu 
yüzden yardıma ihtiyaç gösteren bir teşkilâta 
yardımda bulunmasını sağlamak maksadiyle di
ğer Bakanlıklar teşkilât kanunlarında aynı şekil
de mevcut hükümler ötedenberi bu suretle imal 
ve tatbik edilegelmekte bulunmuş ve bu itibarla 
da sözü edilen 24 ncü madde ile Bakanlığa veri
len yetkinin Bakanlık teşkilâtında açılan kad
roların bir yerden diğer bir yere nakli ve kad
rolara o yerde esasen vazifeli bulunan diğer bir 
memurun vekâleten tâyini suretiyle imalı kanun 
vâzıımn maksadına uymıyacağı cihetle doğru 
görülmemiş ve Bakanlık tezkeresinde bu husus
ta ileri sürülen sebep ve düşünce ise; ret takri
rine esas olan Birinci Daire kararının tadilini 
raüstelzim bulunmamış olduğundan meselenin 
üç aylık raporla Büyük Millet Meclisine arzına 
karar verilmiş ve bu karar Bayındırlık Bakanlı
ğına bildirilmiştir. 

i 
5. — Jandarma okulunda muallimliğe tâyin 5. — Adalet Komisyonunun mütalâası iste-

edilen Askeri Adlî hâkimljere ders ücreti veril- nHtmştâr; Geleeek cevap* üzerine- icabrkararlâştı-
diği görülerek vâki sual üzerine alman cevapta rılâcaktır; 
Anayasanın 57 nci maddesindeki hükmün kazai 
sıfat ve salâhiyetlerini haiz hâkimlere taallûk 
ettiği ve Jandarma Umum Komutanlığı emrin
deki Askerî Adlî hâkimlerin vazifeleri ise huku
ki mütalâa dermeyanına inhisar eylemekte olup 
esasen unvanları da (Askeri Adlî Hâkim) olan 
bu zevatın ilâveten muallimlik yapmalarında bir ; 
kanunsuzluk bulunmadığı dermeyan kılınmış 
olup bu hususta Birinci Dairece yapılan görüş
me sonucunda (Jandarma Umum Komutanlığı 
emrindeki Askeri Adlî Yargıçlık vazifesinin ma-
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niyetinin Jandarma Kumandanlığı emrinde As- | 
kerî Mahkeme bulunmadığı cihetle bunların va- | 
cifelerinin ancak hukuki mütalâa dermeyanma 
inhisar ettiğinden bu gibi yargıçlara muallimliğe I 
tâyinleri dolayısiyle verilen ücretlerin tazmini 
cihetine gidilmesi meselenin içtihat mevzuu gö
rülmesinden naşi muvafık görülmemiş olduğuna 
v# 'şu kadar ki bu zevatın, her vakit için mah
kemede vazifelendirilmeleri mümkün bulundu
ğundan muhakemelerde bulunsunlar veya bu- ı 
Ilınmasınlar Yargıçlık hakkının verdiği bu sıfa
tın doğurduğu menedici hükümlere de tâbi tu
tulmaları gerektirmekte olduğundan Jandarma 
Kumandanlığına bağlı muallimliklerde kullanıl
maması hususunun İçişleri Bakanlığına yazıl
masına karar verilmiştir. 

içişleri Bakanlığı bu esasa göre yazılmış 
olan tezkereye cevaben gönderdiği 7 . III . 1946 
tarihli tezkerede ise Jandarma Umum Kuman
danlığı emrinde kaza salâhiyetini haiz bir mah
keme mevcut olmadığı gibi Kumandanlık em
rinde müstahdem yargıçların da gerek Jandar
ma gerek diğer teşekküller emrinde kazai va
zife ve yetkilerde bulunmadıkları ve yine Ku
mandanlık emrinde her hangi bir dereceyi mah
keme teşkili de tasavvur edilmemekte ve zaten 
Umum Kumandanın da Adlî amirlik gibi bir 
sıfatı da bulunmadığı cihetle Umum Kuman- [ 
danlık emrindeki Askerî Yargıçların diğer te-
şekküllerdeki müşavirler mahiyetinde bulun
makta olduğu izah edildikten sonra Jandarma 
sınıfına, menaup unsurların her türlü bilgi ve 
görgüleriyle teçhiz kılınarak bunların tekâ
mülü Bakanlıkça ele alınmış bir mevzu olduğun
dan bu yargıçların adı geçen mekteplerde Ad
lî derslere devamına müsaade edilmediği takdir
de Jandarma sınıfının bünyesiyle alâkadar 
olan bu derslerin muallimliklerine jandarmalık 
bakımından vukuf sahibi kimselerin bulun-
mıyacağı veya, bulunsa bile bir;fayda temin 
edilemiyeeeği cihetle bu noktai nazara uygun 
karar alınmak suretiyle Jandarmanın başlıca 
müessesesi Olan okulların derslerinin inkıtaa 
uğratılmaması; beyan edilmiştir. 

Maliye; Bakanlığından İçişleri Bakanlığına 
gönderilen 6 . IV . 1945 tarihli yazı ile de daire
sinin bu mütalâasının teyit kılındığı anlaşıl
mıştır. 

Keyfiyet Genel Kurulda görüşülerek içtihada 
mütehammil bulunan bu meselenin üç aylık ra- | 
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porlarla Meclisi Âliye arzı suretiyle bir karara 
bağlanması daha muvafık okcağma karar veril
miştir. 

Tarihi 

25 . 3 .1948 

No. 

1842 Mükerrer. 

6. — Hukuk İşleri Umum Müdürlüğünde mu
avin iken talim ve manevra münasebetiyle si-

Jâh altına alınmış olan Nuri Ülge Nalpın yerine 
üçte bir maaşla Hâkim Celâl öztürk'ün ve müa-
hal bufcınan 70 lira maaşlı Zat işleri Umum Mü-
dür muavinliğine yine üçte bir maaşla Ankara 
Hukuk hâkimi Fahri Akgöl'ün tâyin edilerek 
ona göre maaş verildiği görülmüş ve yargıçların 
kanunla gösterilenlerden başka umumi ve hususi 
hiç bir vazife alamryacakları Anayasa hükmü 
iktizasından olup ancak 367 sayılı Kanun kendi
lerine kaza salâhiyetiyle bir vazife verilebileceği 
ve bu yüzden alacakları maaşların sureti tesviye 
si de onu veyleden kanunlarda gösterilmiş ol'ip 
kendilerinin Bakanlığın herhangi bir hizmetinde 
vekâleten bir hizmet ifa edebileceklerine dair bir 
hüküm yoksa da Adalet Bakanlığınca bu tarzı 
tâyin ve istihdam 367 numaralı Kanunun çerce 
VASI içerisine girebileceği kanaatinde bulunul
muş ve keyfiyet Genel Kurulda görüşülerek içti
hada mütehammil bulunan bu meselenin üç aylak 
raporlarla Meclisi Aliye arzı suretiyle bir karara 
bağlanması daha uygun olacağına karar veril 
miftir. 

6. — Adalet Kcmâ^mun âuşÛnM».- sonıl<iu. 
gelecek cevspıtisserineiktlzaM k»mriii9tirıl««afettr. 

Yüksek Meclis* arzetâMs ü ı n * Yatak* Bag* 
kaıaiığa suaulur. 
Sayıştay Koraâs&rönu Başkanı S8tt& 

Sivas 
A. Fwrri»tet/ 

Kâtip 

Niğde 

Erzurum 
M. Çamkaya 

Kütahya 
M: Ispartahyil 

Siird 
S. Çeliktug 

Bolu 
C, ötçağto* 

Oazianlftb 

t Brtm 
Tökad; 

..«». 
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S. Sayısı: 73 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kıratlığı Hükümeti arasın* 
da Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkmda 

Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları 
raporları (1/363) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . VI . 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1100, 6/2087 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12. VI. 1948 tarihinde Yüksek Mecli
se sunulması kararlaştırılan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti arasında hava 
ulaştırmalarına dair olan anlaşmanın onanması hakkındaki kanun tasarısının gerekçe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzedcrim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılması ile 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan ve Büyük Millet 
Meclisi tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde kabul ve tasdik buyurulan Millet
lerarası Sivil Havacılık Anlaşmaları Hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti ilk olarak İngil
tere Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile 12 Şubat 1946 günü birer Hava Ulaştırmaları 
Anlaşması yapmış ve bunlar Mayıs 1946 ayında Yüksek Meclisçe onanmıştır. 

Bu başlangıcı, sırasiyle İsveç, Fransa, Hollanda, Çekoslovakya, Danimarka, İrak, Yunanistan 
ve Lübnan hükümetleriyle aynı mahiyette akdolunan anlaşmalar takip etmiştir ki bugün cümlesi 
kanuniyet kesbeylemiş bulunuyor. 

Bahis konusu iki tartılı anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzere, 
Şikago'da kurulan sistemin işlemesi, çeşitli üye devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar 
akdine bağlı olduğunu göz önünde tutan Cumhuriyet Hükümeti şimdiye kadar muhtelif devletlerle 
yaptığı anlaşmalardan başka, diğer devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar sağlamaya devam 
eylemektedir. Bu cümleden olarak Norveç Kırallığı Hükümetinin anlaşma akdine mütedair teklifi 
üzerine görüşmelere başlanmış ve 20 Mayıs 1948 gününde anlaşma metni Ankara'da imzalanmıştır. 

Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde, bundan önce akdolunan anlaşmalardan mülhem olup mütekabi
liyet esasına dayanmaktadır. Bu anlaşmanın hımsiy«ti bundan önce Danimarka ve İsveç Hükümet
leriyle akdettiğimiz anlaşmaların eşi olmasındadır. Bunun sebebi, Sfcandinav memleketlerinin, 
ahiren, hava yollarını birlikte işletmeye karar vermiş olmalarıdır. İsveç ve Danimarka ile malûm 
olduğu üzere esasen Anlaşmalarımız mevcut idi Zaten Yurdumuza gelen İsveç Hava Yollarının se
ferlerine yeni şekilde yani Norveç ve Danimarka uçakları ile münavebeten muntazam bir tarzda de 
varo edebilmeleri için Norveç ile de bir Anlaşma akdi zaruri olmuş idi. 

Anlaşma hükümlerine göre her iki taraf iki memlekette cari olan hava seyrüseferine mütaallik 
mevzuata uyacaktır. Norveç uçakları Ankara v* İstanbul'a uğrayacaklar ve her iki yerde Millet
lerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat iki şehir arasında bunlardan başka ulaştırma-



yapamıyacaklardır. Mütekabilen Türk uçakları Norveç'de Oslo ve Stavenger'e inecekler, her iki 
yerde Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat bu iki şehir arasında bunlardan 
gayri ulaştırma yapamıyacaklardır. 

Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanması yahut uygulanması yolunda Anlaşan Tarafların karşı
lıklı görüşme yolu ile halledemiyecefkleri hususlar hakeme sunulacaktır. Böyle bir uyuşmazlık ya 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine yahut iki tarafın tâyin edeceği herhangi bir şahıs 
veya teşekkülün hakemliğine arzokmaeaktır. 

Bir taraftan Norveç hava seferlerinin Norveç'den memleketimize gelmesi, diğer taraftan bizim 
servislerimizin Norveç'e gitmesi suretiyle iki memleket arasında başlıyacak olan bu karşılıklı hava 
ulaştırmadan, birbirine bağlı bulunan milletlerimizi yekdiğerine daha ziyade yaklaştırmış olacaktır. 
Bundan başka sağlanacak ekonomik ve kültürel faydalar da göz önünde tutularak Anlaşmanın 
onanması Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 18. XII. 1948 

Esas No. 1/363 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 12 . V I . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 
ve ilişikleriyle birlikte Dışişleri Komisyonuna 
havale edilmiş olmakla 10 . XII .1948 tarihinde 
Komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi 
hazır olduğu halde incelendi. 

7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzala
nan ve Büyük Millet Meclisi tarafından 4749 
sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde tasdik 
edilen anlaşmada Milletlerarası Havacılık An
laşmaları için bir sistem kurulmuştur. Bu siste
min işliyebilmesi Şikago Anlaşmasına dâhil üye 
Devletlerin kendi aralarında iki taraflı Anlaş
malar yapmalarım icabettiğinden Hükümeti
mizle muhtelif Devletler arasında bu maksatla 
şimdiye kadar muhtelif anlaşmalar yapılmış ve 
Yüksek Meclisçe onanmıştır. Bu suretle isveç 
ve Danimarka Hükümetleriyle memleketimiz 
arasında birer anlaşma halen mevcuttur, iskan
dinav memleketleri kendi aralarında yapmış 
oldukları mukavele ile isveç Havayolları sefer-
Jerine münavebe ile îsveç, Danimarka ve Nor

veç Uçaklarını iştirak ettireceklerinden 
memleketimizle Norveç arasında da diğer 
İskandinav memleketleriyle aramızda mev
cut anlaşmalar gibi, bir anlaşma bulun
ması zarureti hâsıl olmuştur. Bunun için 20 Ma
yıs 1948 tarihînde Norveç Kırallığı Hükümetiy
le Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir 
Anlaşma yapılmıştır, isveç Havayollarının yur
dumuza yaptıkları seferlerin birinde, bir Nor
veç tayyaresinin Hükümetmizden izin almak 
suretiyle sefer yapmış olduğu da Dışişleri' 
Bakanlığı temsilcisinin beyanından anlaşılmış
tır. Gerek bu sebepten, gerekse Şikago Anlaş
masının hükümlerine uyarak, Hükümetimizin 
Norveç ile yapmış olduğu Hava Ulaştırmaları 
Anlaşması Komisyonumuzca muvafık görüldn 
ve buna dair olan kanun tasarısı ilişikleriyle 
birlikte kabul edildi. Ancak tasarıdaki Ulaştır
ma kelimesinin Anlaşmadaki «Transport» keli
mesinin istihdaf ettiği nakliyat kelimesinin tam 
mukabili olmadığı, Anayasamıza Ulaştırma ke
limesinin yalnız münakale, muvasala kelimeleri 
ve Münakalât Vekâleti karşılığı olarak Ulaştır
ma Bakanlığı için kullanılmış olduğu, umumi
yetle nakliyat kelimesinin ifade ettiği mânada 
kullanılmasının doğru olamıyacağı münakaşa 
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edilerek (Hava Ulaştırmaları) yerine (Hava 
Nakliyatı) denmesi tasvip edildi. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonumla 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Kom. Başkanı Y. 

Sözcü Sözcü 
Gaziantep Gaziantep 

Dr. A. Melek Dr. A. Melek 
Kâtip 

Malatya Burdur 
A. Esenbel 0>gl. F. Altay 

Bolu 
E. C. Çambel 

Manisa 
Korgl. A. R. Artunkal 

Kütahya 
Orgl. A. Gündüz 

Sinob 
Y. K. Tengirşenk 

Samsun 
Ulaştırma yerine nakliyat denmesine de, 
Sözleşme yerine anlaşma, mukavele ve 
onama yerine tasdik denmesine de muha

lifim 
C. Bilsel 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No: 1/363 
Karar No: 9 

29 . XII. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç 
Kırallığı Hükümeti arasında Ankara'da 20 . V . -
1948 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Hava 
Ulaştırmalarına dair anlaşma ile ekinin onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 12 . VI . 1948 tarihli karariyle 
Büyük Millet Meclisine sunulan ve Yüksek Başkan
lıkça havale edildiği Dışişleri Komisyonunca ince
lendikten sonra Komisyonumuza havale olunan 
kanun tasarısı ile anlaşma ve eki ve Dışişleri Ko
misyonunun raporu Komisyonumuzun 28 . XII .-
1948 tarihindeki toplantısında Dışişleri ve Ulaş
tırma Bakanlıklarının temsilcileri hazır olduk
ları halde okunup incelendi. 

Hükümetimizle Norveç Hükümeti arasında 
20 . V . 1948 tarihinde akdolunan bu anlaşmanın 
7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan ve 
Büyük Millet Meclisince 5 . VI . 1945 tarihli ve 
4749 sayılı Kanunla onanan Sivil Havacılık an
laşmaları ile kurulmuş olan Milletlerarası Hava 
Ulaştırmacılığı sisteminin işlemesi ve gelişmesi için 
âkid Devletler arasında yapılagelmekte olan iki 
taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil olduğu ve «Mü
tekabiliyet esasına» dayandığı görülmüştür. 

Tasarının gerekçesinde: İskandinavya mem
leketleri olan îsveç, Norveç ve Danimarka'nın 
aralarında anlaşarak hava yollarını birlikte işlet
meye karar vermiş oldukları yazılı olduğu gibi 

Dışişleri Bakanlığı temsilcisi -de Komisyondaki 
açıklamasında bu üç memleketin arasında bir 
« Hava işletme ortaklığı» teşekkül etmiş bulun
duğunu, özel kanunla onanmış olan Türkiye - is
veç Hava ulaştırması anlaşmasının hükümleri 
dâhilinde îsveç havayolları idaresi tarafından 
memleketimize yapılmakta olan seferlerin birin
de; Norveç uçağının Hükümetten izin almak 
suretiyle bu seferi yapmış olduğunu beyan eyle
miştir. 

Esasen iskandinavya memleketlerinden olan 
isveç ve Danimarka ile memleketimiz arasında 
hava ulaştırmaları anlaşmaları yapılmış ve bu 
anlaşmalar Büyük Millet Meclisince kabul olunan 
özel kanunlarla onanmış bulunmaktadır. 

Bu defa 20 . V . 1948 tarihinde Ankara'da 
« Akit ve imza edilmiş olan Türkiye - Norveç Ha
va ulaştırmaları anlaşmasının » isveç ve Dani
marka ile yapılmış olan anlaşmalardaki esaslara 
ve 7 Aralık 1944 Şikago Milletlerarası havacılık 
anlaşmalarındaki hükümlere uygun olduğu gö
rülmüş ve bu anlaşmaya göre yapılacak karış-
lıklı hava seferleriyle iki dost memleketin birbi
rine daha ziyade yaklaşacakları ve Ekonomi ve 
kültür alanlarında faydalı münasebetlerin sağla
nacağı ve artacağı belirmiş olmakla Türkiye-Nor-
veç hava ulaştırması anlaşması ile ekinin ka-
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bulu uygun olacağına Komisyonumuzca karar 
verilmiştir. 

içişleri. Komisyonu raporunda « Ulaştırma s> 
kelimesinin anlaşmadaki « Tranport» kelimesi
nin istihdaf ettiği « Nakliyat» kelimesinin tam 
mukabili olmadığı ve Anayasamızda Ulaştırma 
kelimesinin yalnız (Münakale,muvasela) kelime
leri ve (Münakalât vekâleti) karşılığı olarak 
(Ulaştırma Bakanlığı) için kullanılmış olduğu 
ve bu kelimenin umumiyetle (Nakliyat) kelimesi
nin ifade ettiği mânada, kullanılmasının doğru 
olamıyacağı cihetle tasarının başlığı ile birinci 
maddesindeki (Hava ulaştırmadanna dair) ifade
sinin (Hava nakliyatına dair) şeklinde değişti
rildiği yazılı bulunmaktadır. 

Ulaştırma kelimesi (filân yere ulaştım, bu şe
yi çabuk ulaştır, bu haberi ulaştır) sözlerinde 
kullanıldığı gibi (vâsıl olma, nakletme, götürme) 
mânalarına gelen bir kelime olup (Kara, deniz, 
hava ulaştırmacılığı, mektup ve haber ulaştırma) 
tâbirleri (Nakliyat ) transport) kelimesinin ifa-
de ettiği mânayı tamamiyle vermektedir ve bu 
mânalarda olarak Anayasamızda ve birçok ka-
nunlanmızda kullanılmış ve hukuk dilimize de 
girmiştir. 

Bu itibarla Komisyonumuz Dışişleri Komis
yonu tarafından tasarının başlığında ve birinci 
madesindeki (Ulaştırma) kelimesinin (Nakliyat) 
kelimesiyle değştirilmesini doğru bulmıyarak ta

şandaki ulaştırma kelimesini çok yerinde ve uy
gun görmüş ve başlıkla birinci maddenin Hükü
met tasansında olduğu gibi kabulüne karar ver
miştir. 

Hükümet tasarısının ikinci ve üçüncü mad
deleri de aynen kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Ulaştırma Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Çoruh Niğde Erzurum 
A. B. Emm V. Sandal S. Altuğ 
Ankara Aydın Çanakakle 

/. R. Ayaşh M. Aydın B. Gökçen 
İmzada 

bulunamamıştır. 
Edirne İstanbul 

M. E. Ağaoğullan Orgt C. C. Ttoydemir 
Iraaada bulunamamıştır. 

İstanbul İzmir 
S. Yürüten Dr. K. örs 

İmzada bulunamamıştır. 
Kayseri Kütahya 

E. Seîer A. Bozbay 
îmzada bulunamamıştır. 

Ordu Ordu 
Dr. V. Demir Amiral H. Gökdalay 

İmzada bulunamamıştır. 
Samsun Sivas 

T. Kalltay H. Iştk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 

olan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Nor
veç Kırallığı Hükümeti arasında Ankara'da 20 
Mayıs 1948 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile eki onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam Devlet Bakam 
H. Saka Basb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakam 
Fuad Sinmen H. Çakır 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakam Maliye Bakam 
M. H. Göle N. Sadak Ş. Adatan 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakam 

T, Banguoğlu Nihat Erim 
Ekonomi Bakam Sa. ve So. Y. Bakam 

G. Ekin Dr. K. Bayizit 
Gümrük ve Tekel Bakam Tarım Bakam 

Emin Erişirgü Cavid Oral 
Ulaştırma Bakam Ticaret Bakam Çalışma Bakam 

GüUk C. S. Barla* T. fi. Balta 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hü
kümeti arasında Hava Nakliyatına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Norveç Kırallığı Hükümeti arasında 
Ankara'da 20 Mayıs 1948 tarihinde akit ve im
za edilmiş olan Hava Nakliyatına dair Anlaşma 
ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Norveç Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan 
Anlaşmanın onanması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

i nci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE: NORVEÇ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 

ULAŞTIRMALARINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Hükümeti, 
Türkiye ile Norveç arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir Anlaşma yapmaya karar vererek, 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki hü 

küm lor üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde — 1 

Sözleşen Taraflar, ilişik Ekte sayılan Milletlerarası Havayollarının ve seferlerinin kurulması için, 
işbu ekte gösterilen halkları birbirlerine verirler; anılan seferlere, kendisine bu haklar verilen Sözle
şen Tarafın ihtiyarına göre, derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen hertm 
hava seferi, bu son Taraf, anılan seferi işletmek için bir veya birkaç hava ulaştırma teşebbüsü tâyin 
eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, aşağıdaki 6 neı madde hü
kümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaştırma teşebbüsüne veya teşebbüsleri
ne gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

•b) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin edilen hava ulaştırma teşeb
büsünü veya teşebbüslerini işbu Anlaşmada derpiş olunan seferlere başlamaya mezun kılmadan ön
ce, ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince, hüviyetlerini ispat edici mahiyette, 
'kendilerinden her türlü vesikalar vermelerini istiyebileceklerdir. 

c) ilgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bâzı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin kıv 
rulması,yetkili askerî makamların tasvibim' sunulacaktır. 

Madde 3 

Tatbikatta herhangi bir farklı işleme meydan vermemek ve eşitliği sağlamak maksadiyle: 
a) Sözleşen Taraflardan her biri, öteki Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin, kendi hava alan

larını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olarak alacağı veya alınması
na müsaade edeceği harçların, milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî uçaklarınca 
alman hava alanlarını kullanma ve kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak ödenecek harçlardan 
daha yüksek olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaştırma 
teşebbüsü tarafından, veya böyle bir teşebbüs hesabına, ithal edilip münhasıran bu teşebbüs uçak
ları tarafından kullanılacak yakıtlar, makine yağları ve yedek parçalan, Gümrük resimleri, mu
ayene ücretleri veya diğer Millî resim ve harçların alınması bakımından millî hava ulaştırma te
şebbüslerine veya en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebbüslerine uygulanan 
işlemden faydalanacaktır. 

c) Ekte tarif edilen havayollarını ve seferlerini işletmiye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaştır
ma teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makine yağları, yedek parçalar, mûtad 
teçhizat ve uçak kumanyası; anılan uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki 
uçuşlar esnasında kullanılan veya sarfedilse bile, bu Taraf ülkesine giriş v<eya bu ülkeden çıkışta, 
Gümrük resimleri, muayene ücreti veya diğer benzer resimlerden muaf tutulacaklardır. 

Madde 4. 

Sözleşen Taraflardan birinin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş hava 
seyrüsefer şahadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisansları, ekte gösterilen hava yolları-

( S. Sayısı : 73 ) 
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tan ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 

Ancak, Sözleşen Taraflardan her biri, kendi uyruklularına diğer bir Devlet tarafından veril
miş olan uçuşa elverişlilik brövelerini ve lisansları kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için 
muteber tanımamak hakkını muhfaza eder. 

Madde — 5. 
a) Sözleşen Tarafdan birinin, Milletlerarası Hava seyrüseferinde kullanılan uçakların kendi 

ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde bulunduk
ları müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları, ÖteM Sözleşen Taraf hava 
ulaştırma teşebbüsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan gerekse kendi nam ve hesapla
rına hareket eden bir üçüncü şahıs vantaıiyle, Sözleşen Taraflardan her birinin ülkesinde, giriş, 
çıkış formaliteleri, göç, pasaport ve karantina işlerine mütaallik bulunanlar gibi yolcular, müret
tebat ve malların memlekete girişini, memlekette kalışını ve memleketten çıkışını tanzim eden kanun 
ve nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

Hadde — 6 
Sözleşen Taraflardan herbiri, Öteki Sözleşen Tarafça tayin edilen bir hava ulaştırma teşebbüsü 

mülkiyetinin esaslı kısmının ve fiil! murakabesin in bu son Tarat uyruklulannın elinde bulunduğuna 
kanaat getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu Devletler kanun 
ve nizamlarına, yukardakî 5 nci maddede işaret olunduğu şekilde, riayet etmediği veya işbu An
laşmanın kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse işletme müsaadesi 
vermeyi reddetmek veya verilmiş olan müsaadeyi geri almak hakkını muhafaza eder. 

Madde — 7 
İşbu Anlaşma ve buna dayanarak yapılacak bütün mukaveleler Milletlerarası Sivil Havacılık Teş

kilâtı nezdinde teteü ettirilecektir. 

Madde — 8 
Sözleşen, Taraflardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden herhangi birinin değiştirilmesini arza 

ettiği takdirde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının, bu maksatla birbirleriyle danışma
larını istiyebilecek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir süre içinde 
başlıyacaktır. Anılan makamların kararlaştırdıkları her değişiklik diplomatik nota teatisi suretiyle 
teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir. - .^£İ' 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Söz-leşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde, Taraflar işbu Anlaşma ve Ski hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri üe uygun
luğunu sağlamak maksadiyie danışacaklardır 

• •^'^ „ ^ Madde— S ' <'̂ ""r # V-
a) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya Ekinin yorumlanmasına ve uygulanmasına müteal

lik olup, karşılıklı görüşme yolu ile halledilemiyefı her hangi bir uyuşmazlığı Hakeme sunmayı kabul 
ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası SM1 Havacılık Teşkilâtı Konseyine ar solunacaktır. 

c) Bununla beraber Söşleşen Taraflar, aralarında anlaşarak, uyuşmazlığı bir Hakem Mahkemesi 
ne yahut tâyin edecekleri her hangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 

(S. 3»yı»:7I) 



_ ıo ~ 
"' Madde - 10 

SÖzleşen Taraflardan Jıer biri, işbu Anlaşmaya son vermek istediğini Öteki Tarafa Nota ile bildi 
ı obilir. Böyle bir son verme Tarafların anlaşmam ile, müddetin son bulmasından önce iptal edilme^ 
dikçe, Notanın öteki Tarafça alınması tarihînden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

-^ : Madde 11 

Anlaşma, mümkün olan en kısa müddet içinde Ankara'da yapılacak bir Nota teatisi tarihinde yü-
»ürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdiken imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesihd: 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anjaşmayi imza etmiş ve mühürlemişlerdir. 

20 Mayıs 1948 tarihinde Ankara'da Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Norveç Krallığı Hükümeti 
Adına Adına 

Fııad Canm E. Krogh - Hansân 

A) İşbu anlaşma gereğince tâyin edilecek Türk hava ulaştırma teşebbüslerine, Norveç ülkesi 
üzerinde transit uçuş ve teknik tevakkuf haklar» ile aşağıda gösterilen yolları takiben Oslo ve 
Stavanger'de milletlerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir : 

«Her iki istikamette olmak üzere, mutavassıt noktalat tarikiyle. Türkiye Men Norveç'e ve daha 
ilerideki memleketlere.» 

B) Keza, işbu anlaşma gereğince tâyin edilecek Norveç hava ulaştırma teşebbüslerine Türkiye 
ülkesi üzerinde transit uçuş ve teknik tevakkuf hakları ile, aşağıda gösterilen yolları takiben 
Ankara ve İstanbul'da milletlerarası yolcu, posta ve yük almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

«Her iki istikamette olmak üzere, mutavassıt noktalar tarikiyle, Norveç'ten Türkiye'ye ve da 
ha ilerideki memleketlere.» 

C) Sözleşen taraflardan her birinin, bir hava seferini işletmeğe başlamadan önce öteki tarafa 
onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine öteki 
tarafın, kendi ülkesine giriş ve çıkış noktaları ile ülkesi üzerinde takip edilecek olan uçuş yolu
nu göstermesi taraflarca kabul olunmuştur. 

» • « 
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S. Sayısı: 74 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimî Kırallığı Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında Kanım tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Komisyonları 
raporları (1 /364) 

T. C. 
Ba§bakanltk ~ 17.VI.1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1091, 6/1985 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12. VI. 1948 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimî Kırallığı Hüküme
ti arasında Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkındaki kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişiklerimle birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

Hükümetimizin de katılması ile 7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan ve Büyük Millet 
meclisi tarafından 4749 sayılı Kanunla 5 Haziran 1945 tarihinde kabul ve tasdik buyurulan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde Cumhuriyet Hükümeti ilk olarak İngiltere 
Kırallığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile 12 Şubat 1946 günü birer Hava Ulaştırmaları Anlaşma
sı yapmış ve bunlar Mayıs 1946 ayında Yüksek Meclisçe onanmıştır. 

Bu başlangıcı, sırasiyle, îsveç, Fransa, Hollanda Çekoslovakya, Danimarka, İrak, Yunanistan ve 
Lübnan Hükümetleriyle aynı mahiyette akdolunan anlaşmalar takip etmiştir, ki bugün cümlesi kanu-
niyet kesbeylemiş bulunuyor. 

Bahis konusu iki taraflı anlaşmaların Yüksek Meclise sunulması sırasında da arzolunduğu üzere, 
Şikago'da kuııılan sistemin işlemesi, çeşitli üye Devletler arasında yapılacak iki taraflı anlaşmalar 
akdine bağlı olduğunu göz önünde tutan Cumhurijfct Hükümeti, şimdiye kadar muhtelif Devletlerle 
yaptığı anlaşmalardan başka, diğer Devletlerle de faydalı ve gerekli anlaşmalar sağlamaya devam ey
lemektedir. Bu cümleden olarak komşumuz Ürdün Haşimi Kırallığı Hükümetinin anlaşma akdine 
mütedair teklifi üzerine görüşmelere başlanmış ve 7 Mayıs 1948 gününde anlaşma metni Ankara'da im
zalanmıştır. 

Anlaşma hükümleri, geniş ölçüde, bundan önce akdolunan anlaşmalardan mülhem olup mütekabi
liyet esasına dayanmaktadır. Bu anlaşmanın yegâne hususiyeti bundan önce komşumuz Irak, Lübnan 
ve Yunan Hükümetleriyle akdettiğimiz anlaşmalar gibi, ekinin Bermuda da kabul edilen Milletler
arası Hava Anlaşmaları tiplerinden ikincisinin, yani zararlı rekabeti önliyen tipin örnek ittihazı 
suretiyle tanzim edilmiş olmasıdır. Bu anlaşma, komşu devletlerle akdine başlanan bir seri anlaş
malara muvazi olarak her iki tarafın menfaatlerini göz önünde tutmakta ve memleketlerimiz mü
nasebetlerinin gelişmesini istihdaf etmektedir. Ezcümle bu Anlaşmada iki taraf hava ulaştırmala
rı işletmelerinin sefer ve yolcu sayısiyle tarife bakımlarından birbirlerine zarar vermesini önliye-
cek hükümler mevcut olmaktadır, ki bunun sağ Uyacağı faydalar arzdan müstağnidir. 
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Anlaşma hükümlerine göre her iki memlekette cari olan hava seyrüseferlerine mütaallik mev

zuata uyacaktır. Ürdün uçakları Ankara ve İstanbul'a uğrıyacaklar ve her iki yerle Milletlerarası 
yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat iki şehir arasında bunlardan başka ulaştırma 
yapmıyacaklardır. Mütekabilen Türk uçakları Ürdün'de Amman ve Akabe'ye inecekler, her iki 
yerde Milletlerarası yolcu, yük ve posta bırakıp alabilecekler, fakat bu iki şehir arasında bunlar
dan gayri ulaştırma yapamıyacaklardır. 

Anlaşmanın veya ekinin yorumlanması yahut uygulanması yolunda anlaşan tarafların karşılıklı 
görüşme yolu ile halledemiyecekleri hususlar hâkeme sunulacaktır. Böyle bir uyuşmazlık ya Mil
letlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine, yahut iki tarafın tâyin edeceği her hangi bir şahıs 
veya teşekkülün hakemliğine arzolunaeaktır. 

Bir taraftan Ürdün hava servislerinin Ürdün'den memleketimize gelmesi, diğer taraftan bizim 
servislerimizin Ürdün 'e gitmesi suretiyle iki komşu memleket arasında başlıyacak olan bu karşılıklı 
hava ulaştırmaları, tarihî bağlarla birbirine bağlı bulunan milletlerimizi yekdiğerine daha ziyade 
yaklaştırmış olacaktır. Bundan başka sağlanacak ekonomik ve kültürel faydalar da göz önünde 
tutularak Anlaşmanın onanması Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas N. 1/364 
Karar No. 23 

18 . XII. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün 
Haşimî Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması 
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 12 . VI. 1948 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan, ka
nun tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş olmakla 
10 . XII . 1948 tarihinde Komisyonumuzda Dış
işleri Bakanlığı temsilcisi de hazır olduğu hal
de incelendi. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün 
Haşimî Kırallığı Hükümeti arasında 7 Mayıs 
1948 tarihinde imza edilmiş olan Hava Ulaştır-
mai-airına dair Anlaşma 4749 sayılı Kanunla 
Y<ük*feÖ@MfiCİisçe onanmış bulunan Milletlerarası 
SMlîfaviöihk Anlaşmaları hükümleri dâhilin-
4«[F8PiteraŞtör! Venher iki memlekette cari olan 
söjrrüi£-fefölt«5ie>V0Ujafcına tâbi olup Bermu'da da 

imzalanan Anlaşmada tesbit edilmiş bulunan 
ikinci tip Anlaşmaya (yani karşılıklı rekabeti 
önleme şartlarına) uygun bir hususiyeti. haiz 
bulunmaktadır. Tarihî münasebetlerle bağlı ol
duğumuz Ürdün Haşimî Kırallığı Hükümetiyle 
memleketimiz arasında iktisadi ve kültürel fay
dalar temin etmesi bakımından bu Anlaşma Ko
misyonumuzca muvafık görülerek buna dair 
olan kanım tasarısı ilişikleryile birlikte kabul 
edildi. Ancak tasarıdaki (Ulaştırma) kelimesi
nin Anlaşmadaki «transport» kelimesinin istih
daf ettiği nakliyat kelimesinin tam mukabili ol
madığı, Anayasamızda ulaştırma kelimesinin 
yalnız münakale, muvasala kelimeleri ve Müna
kalât Vekâleti karşılığı olarak Ulaştırma Ba
kanlığı için kullanılmış bulunduğu, umumiyetle 
nakliyat kelimesinin ifade ettiği mânada kulla
nılmasının doğru olamıyacağı münakaşa edile
rek (Hava Ulaştırmaları) yerine (Hava Nakli-

-uljjnniJ^f-iIn ,t;V.f>ii 'U':\\\\ \>\\ ı;!.ı.-;'., 
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yatı) denmesi tasvip edildi. 
Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Kom. 

Baş. Y. 
Sözcü Sözcü Kâtip 

Gaziante'b Gazianteb Malatya 
Dr. A. Melek Dr. A. Melek A. Esenbel 

Burdur Bolu Kütahya 
Orgl. F. Altay H. C. Çambel Orgl. A. Gündüz 

Manisa Samsun 
Korgl. A. R. Artunkal Ulaştırma yerine nak

liyat denmesine de, Ber-
mu'da Anlaşmasına ka

tılmamış olduğumuz için 
onun zikredilmesine de 

muhalifim. 
C. Bilstl 

Sinob 
y. K. Tengirşenk 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/364 
Karar No. 10 

29 . XII. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün 
Haşimî Kırallığı Hükümeti arasmda Ankara'da 
7 . V . 1948 tarihinde akit ve imza edilmiş olan 
Hava Ulaştırmalarına dair Anlaşma ile ekinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazır
lanıp Bakanlar Kurulunun 12 . VI . 1948 tarihli 
kararı ile Büyük Millet Meclisine sunulan ve 
Yüksek Başkanlıkça havale edildiği Dışişleri 
Komisyonunca incelendikten sonra Komisyonu
muza havale olunan kanun tasarısı ile Anlaşma 
ve eki Dışişleri Komisyonunun raporu Komisyo
numuzun 28 . XI I . 1948 tarihindeki toplantısın
da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının temsil
cileri hazır oldukları halde okunup incelendi. 

Hükümetimizle Ürdün Hükümeti arasında 
7 . V . 1948 tarihinde akdolunan bu Anlaşmanın 
7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da imzalanan 
ve Büyük Millet Meclisince 5 . VI. 1945 tarihli. 
ve 4749 sayılı Kanunla onanan Sivil Havacılık 
Anlaşmalariyle kurulmuş olan Milletlerarası Ha
va ulaştırmacılığı sisteminin işlemesi-ve hava geliş
mesi için âkıd Devletler arasında yapıla gelmek
te olan iki taraflı anlaşmalar silsilesine dâhil 
olduğu ve « Mütekabiliyet esasına » dayandığı 
ve Ürdün Hükümeti 7 Aralık Şikago Sivil Ha
vacılık anlaşmalarına dâhil olmakla beraber 
Türkiye - Ürdün hava ulaştırmacılığı anlaşma
sının Devletler Hukukunun bütün Dünyaca 
raer'i ve muteber olan istiklâl ve hâkimiyet esa

sına dayanılarak akdedilmiş bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Gerekçesinde de yazılı olduğu üzere bu An
laşmanın eki için Yunanistan, Irak ve Lübnan 
hükümetileriyle yapılmış olan Anlaşmalarda 
olduğu gibi Bermuda da memleketimiz dâhil ol
maksızın bâzı Devletler arasında yapılmış ve ka 
bul edilmiş olan Hava Anlaşmaları tiplerinde.ı 
ikinci tipin yani karşılıklı uçak seferleri sayısın 
da, uçak ücret tarifelerinde ve uçakların yolcu 
taşıma kabiliyetleri itibariyle hacımlarmda mü
tekabiliyet ve muadeleti sağlıyan ve iki memle
ket arasında zararlı rekabeti önliyen tipin esas 
olarak alınmış olduğu görülmüş ve memleketimi
zin dâhil olmadığı Bermuda Hava Anlaşmalarılı-
daki bir tipi diğer memleketlerle akdetmekte ol-
duğumuz Hava Anlaşmaları için örnek almak-
1 iğimizin bu Bermuda Anlaşmasını zımnen kabul 
etmiş olacağımız mânasına gelmediği Dışişleri 
Bakanlığı temsilcisinin açıklamasından anlaşıl
mış bulunmaktadır. 

Türkiye - Ürdün Havacılık Anlaşmasının ve 
ekinin 7 Aralık 1944 Şikago Milletlerarası Hava 
cılık Anlaşmalarındaki esaslara ve hükümlere 
uygun olduğu ve bu Anlaşmaya göre yapılacak 
kai'şılıklı hava seferleriyle tarihi bağlarla birbi 
rirıe bağlı bulunan iki dost memleketin' yekdiğe
rine daha ziyade yaklaşacakları ve Ekonomi ve 
kültür alanlarında faydalı münasebetlerin sağla 

( S. Sayısı : 74 ) 
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aacağı ve artacağı belirmiş olmakla Türkiye - Ür
dün Hava Ulaştırması Anlaşması ile ekinin ka
bulü uygun olacağına Komisyonumuzca karar 
verilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu raporunda «Ulaştırma» 
kelimesinin anlaşmadaki «transport» kelimesinin 
istihdaf ettiği «nakliyat» kelimesinin tam muka 
bili olmadığı ve Anayasamızda Ulaştırma kelime
sinin yalnız (münakale, muvasala) kelimeleri ve 
(Münakalât Vekâleti) karşılığı olarak (Ulaştır
ma Bakanlığı) için kullanılmış olduğu ve bu ke
limenin umumiyetle (nakliyat) kelimesinin ifade 
ettiği mânada kullanılmasının doğru olmıyacağı 
cihetle tasarının başlığı ile birinci maddesindeki 
(Hava ulaştırmalarına dair) ifadesinin (Hava 
nakliyatına dair) şeklinde değiştirildiği yazılı 
bulunmaktadır. 

Ulaştırma kelimesi (filân yere ulaştım, bu şe
yi çabuk ulaştır, bu haberi ulaştır) sözlerinde 
kullanıldığı gibi (vâsıl olma, nakletme, götürme) 
mânalarına gelen bir kelime olup (Kara, deniz, 
hava ulaştırmacılığı, mektup ve haber ulaştırma) 
tâbirleri (Nakliyat - transport) kelimesinin ifa
de ettiği mânayi tamamiyle vermektedir ve bu 
mânalarda olarak Anayasamızda ve bir çok ka
nunlarımızda kullanılmış ve hukuk dilimize de 
girmiştir. 

Bu itibarla Komisyonumuz Dışişleri Komis
yonu tarafından tasarının başlangıcında ve birin
ci maddesindeki (Ulaştırma) kelimesinin (nakli

yat) kelimesiyle değiştirilmesini doğru bulmıya-
rak tasarıdaki ulaştırma kelimesini çok yerinde 
ve uygun görmüş ve başlıkla birinci maddenin 
Hükümet tasarısında olduğu gibi kabulüne karar 
vermiştir. 

Hükümet tasarısının ikinci ve üçüncü madde
leri de aynen kabul edilmiştir. 

Kamutaya arzolunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ulaştırma Ko. Başkanı 
Çoruh 

A. R. Erem 
Ankara Aydın 

/. R. Ayaşh M. Aydın 

Edirne 
M. E. Ağaoğullan 

İstanbul 
»Sf. Yürüten 

Kayseri 
F. SeUr 

Ordu 
Dr. V. Demir 

Samsun 
Y. Kalgay 

Sözcü Kâtip 
Niğde Erzurum 

V. Sandal 8. Altug 
Çanakale 
B. Kökçen 

İmzada bulunamadı. 
İstanbul 

Orgl. C. C. Toydemir 
îmzada bulunamadı. 

îzmir 
Dr. K. Örs 

İmzada bulunamadı. 
Kütahya 

A. Bozbay 
îmzada bulunamadı. 

Ordu 
Amiral H. Gökdalay 

îmzada bulunamadı. 
Sivas 

H. Işık 
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DIŞÎŞLERÎ KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Ürdün Ha
şimî Kıralhğı Hükümtİ arasında hava nakliyatı
na. dair olan Anlaşmanın onanmam hakkında 

Kanun tasinw 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Ürdün Haşimî Kıralhğı Hükümeti arasın
da Ankara'da 7 Mayıs 1948 tarihinde akit ve 
imza edilmiş olan hava nakliyatına dair Anlaş
ma ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - - Hükümetin üçüncü raaddeai 
aynen kabul edilmiştir. 

/* 

( S, Sayısı : 74 ) 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşi
mî Kıralhğı Hükümeti arasında Hava Ulaştır
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında. Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Ürdün Haşimî Kıralhğı Hükümeti ara
sında Ankara'da 7 Mayıs 1948 tarihinde akit 
ve imza edilmiş olan Hava Ulaştırmalarına dair 
Anlaşma ile eki onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 
Başbakan 
H. Saka 

•— Bu kanunu Bakanlar Kurutu 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcıcı 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y, Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Ticaret Bakam 

C. 8. Barla» 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çahr 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Bangüoğlu 
Ekonomi Bakanı 

C. Ekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

E. Erişirgil 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 
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ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Ha
sımı Kıratlığı Hükümeti aratmda hava ulaktır- | 
malarına dair olan Anlaşmanın onanması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE HAKIMI ÜRDÜN KIRALLIÖI HÜKÜMETI 

ARASıNDA HAVA ULAŞTıRMALARıNA DAIR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Kıratlığı Hükümeti, 
Türkiye ile Ürdün arasında Hava Ulaştırmalarına dair bir anlaşma yapmaya karar vererek. 
Bu maksatla usulü dairesinde yetkilendirilmiş temsilciler tâyin etmişler ve bunlar aşağıdaki hü

kümler üzerinde anlaşmışlardır: 

Madde — 1. 

Sözleşen Taraflar, ilişik ekte sayılan Milletlerarası Hava yollarının ve seferlerinin kurulması içim 
işbu ekte gösterilen hakları birbirlerine verirler. Anılan seferlere, kendisine bu haklar verilen Sözleşen 
Tarafın ihtiyarına göre derhal veya daha ileri bir tarihte başlanabilir. 

Madde — 2. 

a) Sözleşen Taraflardan biri tarafından diğer Sözleşen Tarafa kurulması hakkı verilen her bir' 
hava seferi, bu son Taraf, anılan seferi işletmek için bir veya bir kaç hava ulaştırma teşebbüsü tâ, 
yin eder etmez, işletmeye açılabilecektir. Bu hakkı veren Sözleşen Taraf, işbu maddenin, (hi fıkrası 
ve 6 neı madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, böylece tâyin olunan hava ulaştırma teşebbüsü ne 
veya teşebbüslerine gereken işletme müsaadesini gecikmeksizin verecektir. 

b) Yukarda anılan hakları veren Sözleşen Taraf, böylece tâyin edilen hava ulaştırma teşebbü
sünü veya teşebbüslerini işbu Anlaşmada derpiş olunan seferlere başlamaya mezun kılmadan önce, 
kendilerinden, ülkesinde yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar gereğince hüviyetlerini tesbit edi
ci mahiyette her türlü vesikalar vermelerini isteyebilecektir. 

c) ilgili Hükümetlerce tâyin olunabilecek bâzı bölgelerde milletlerarası bir hava seferinin ku
rulması, yetkili askerî makamların tasvibine sunulacaktır. 

Madde — 3 

a) Sözleşen Taraflardan her biri, öteki Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin, kendi hava alan
larını kullanmaları ve başka kolaylıklardan faydalanmaları karşılığı olarak alacağı veya alınma
sına müsaade edeceği harçların, milletlerarası benzer seferlerde kullanılan kendi millî uçaklarınca 
anılan hava alanlarına kullanma ve kolaylıklardan faydalanma karşılığı olarak ödenecek harçlar
dan daha yüksek olmamasını kabul eder. 

b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine, öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilen hava ulaştırma 
teşebbüsü tarafından, veya böyle bir teşebbüs hesabına, ithal edilip münhasıran, bu teşebbüs uçak
ları tarafından kullanılacak yakıtlar, makina yağları ve yedek parçalar, gümrük resimleri, muaye
ne ücretleri veya diğer millî resim ve harçların alınması hususunda millî hava ulaştırma teşebbüs
lerine veya en ziyade müsaadeye mazhar millet hava ulaştırma teşebüslerine uygulanan işlemden 
faydalanacaklardır. 

e) Ekde tarif edilen havayollarını ve seferlerini işletmeye izinli Sözleşen Tarafın hava ulaştır
ma teşebbüslerine ait sivil uçaklarda bulunan yakıtlar, makina yağları, yedek parçalar, mûtat 
teçhizat ve uçak kumanyası, alman uçaklar tarafından öteki Sözleşen Tarafın ülkesi üzerindeki 
uçuşlar esnasında kullanılsa veya sarfedilse bile bu Taraf ülkesine giriş veya bu ülkeden çıkışta 
Oümrük Resimleri, muayene ücretleri veya diğer benzer ıvsimlerden muaf tutulacaklardır. 

Madde — 4 

Sözleşen Taraflardan birimin verdiği veya muteber tanıdığı ve henüz müddeti geçmemiş hava 
seyrüsefer şahadetnameleri, uçuşa elverişlilik bröveleri ve lisanslar, Ekte gösterilen havayollarının 
ve seferlerinin işletilmesi için öteki Sözleşen Tarafça da muteber tanınacaktır. 

( a Sayım : 74) 



Aneak, Sözleşen Taraflardan herbiri, kendi uyruklarına diğer bir Devlet tarafından verilmiş 
olan uçuşa elverişlilik bıöyenlerini ve lisansları, kendi ülkesi üzerinde yapılacak uçuşlar için mute-
ber tanımamak hakkını muhafaza eder. 

Maddo — 5 

a) Sözleşen Taraflardan bilinin, milletlerarası hava seyrüseferinde kullanılan ıçakların kendi 
ülkesine giriş ve çıkışı hakkındaki veya anılan uçakların kendi ülkesi sınırları içinde bulundukları 
müddetçe işletilmesi ve seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamları, öteki Taraf hava ulaştırma teşeb 
büsünün veya teşebbüslerinin uçaklarına da uygulanacaktır. 

b) Yolcular, mürettebat ve uçakla mal gönderenler, gerek şahsan gerekse kendi nam ve hesap
larına hareket eden bir üçüncü şahıs vasıtasiylc, Sözleşen Taraflardan herbhinm ülkesinde, giriş, 
çıkış formaliteleri, göç, pasaport ve karantina işlerine müteallik bulunanlar gibi yolcular, mürette
bat ve malların memlekete giriş, memlekette kalış ve memleketten çıkışını tanzim eden kanım ve 
nizamlara riayetle mükellef olacaklardır. 

v Madde — 6 

Söyleşen Taraflardan herbiri, öteki Tarafça tâyin edilen bir hava ulaştırana teşebbüsü mülkiyeti
nin esaslı karnıma ve fiilî murakabesinin bu son Taraf uyruklularının elinde bulunduğuna kanaat 
getirmediği hallerde veya bu teşebbüs, ülkesi üzerinde faaliyette bulunduğu Devletin kanun ve ni-
zamlanoa, ynkardaki 5 nci maddede işaret olunduğu şekilde riayet etmediği vaya işbu Anlaşmanın 
kendisine yüklediği vecibeleri yerine getirmediği takdirde bu teşebbüse işlatane müsaadesi vermeyi 

( reddetmek veya v#rikrıiş olan nnüaaadeyi geri almak hakini muhafaza eder. 

Madde — 7 

, İşbu Anlaşma VÖ buna dayanarak yapılacak bütün mukoıveleler Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı nezdinde tescil ettirileceiktâr, 

Madde — S 

SözleşeiL Taraf lardan biri, işbu Anlaşma Eki hükümlerinden herhangi birimin değiştirilmesini 
arzu ettiği hallerde, her iki Sözleşen Taraf yetkili makamlarının hu maksatla birbirleriyle danış
malarını istiyebilecek ve bu danışma, istek tarihinden itibaren sayılmak üzere 60 günlük bir süre 
içinde, başlıyacaktır. Anılan: mafeaanların kararlaştırdıkları her değişiklik, diplomatik Noja teatisi 
suretiyle teyit edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Genel mahiyette çok taraflı bir Havacılık Sözleşmesi her iki Sözleşen Taraf için yürürlüğe gir
diği takdirde,..Taraflar işbu Anlaşma ve Eki hükümlerinin anılan Sözleşme hükümleri ile uygunlu
ğunu sağlamak mafcsa^yle danışaeaklardır. A 

Madde — 9. 

a). Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşmanın veya ekinin yorumlanmasına ve uygulanmalına müteal
lik. ohıp, karşılıklı görüşme yolu ile halledilemiyen her hangi bir uyuşmazlığı hakeme sunmayı kabul 
ederler. 

b) Böyle bir uyuşmazlık, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyine arzolunacaktır. 

c) Bununla beraber Sözleşen Taraflar, aralarında anlaşarak uyuşmazlığı bir Hakem Mahkeme 
sine yahut tâyin edecekleri her hangi bir şahıs veya teşekküle sunarak da halledebilirler. 

d) Sözleşen Taraflar verilecek hükme riayet etmeyi taahhüt ederler. 

(ar SÇMM T*) 
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Madde — 10. 

«Ülke» tabiri, 7 Aralık 1944 de Şikago'da imzalanan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleş
mesinin 2 nci maddesine derpiş olunan mânayı ifade edecektir. 

Yukarıdaki hükiim, metinde aykırı bir kayıt bulunmadığı takdirde, işbu Anlaşma ve eki için 
muteber sayılacaktır, 

Madde — 11. 

Sözleşen Taraflardan her biri, işbu Anlaşmaya son vermek istediğini Öteki Tarafa Nota ile bildi
rebilir. Böyle bir son verme, Tarafların anlaşması ile, müddetin son bulmasından önce iptal edilme
dikçe, Notanın Öteki Tarafça alınması talihinden 12 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde — 12. 

Tasdiknameler mümkün olan en kısa zamanda Amman'da teati edilecektir. Anlaşma, tasdikname
lerin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, imzaları aşağıda bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmiş ve mühürlenmişlerdir. 

7 Mayıs 1948 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Arapça ikişer nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ürdün Haşimî Kırallığı Hükümeti adına 
İmza İmza 

Fvad Carım Ömer Zeki El Af yanı ') 

EK 

1. — İşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ha
va ulaştırma teşehbüslerine, Ürdün toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara tica
ri olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, 
yük ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Türkiye'de ve diğer-yurtlar topraklarında, mutavassıt nok
talar tarikiyle veya doğrudan doğruya, Ankara'dan Amman ve Akabe'ye ve daha ilerdeki mem
leketlere, 

2. — îşbu Anlaşma ve Eki gereğince mezun kılınmış olan Ürdün Haşimî Kırallığı Hükümeti 
hava ulaştırma teşebbüslerine, Türk toprakları üzerinden inmeden geçmek ve bu topraklara ticari 
olmıyan sebeplerle inmek hakkı ile aşağıda gösterilen yollar üzerinde milletlerarası yolcu, yük 
ve posta almak ve boşaltmak hakkı verilmiştir: 

Her iki istikamette olmak üzere, Ürdün'de ve diğer yurtlar topraklarında, mutavassıt noktalar 
tarikiyle veya doğrudan doğruya, Amman'dan Ankara - İstanbul'a ve daha ilerdeki memle
ketlere, 

îî. — İşbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan hava seferlerinin kurulması ve işletilmesinde aşağı
daki prensipler uygulanacaktır. 

a) İmkân nispetinde düşük ve salim ekonomik prensiplerle bağdaşan tarifeler uygulanması suretiy
le hava yolculuğunun, insanlığın genel refahı bakımından arzettiği faydaların yapılmasının eu geniş şe
kilde teşvik ve tahriki, hava yolculuğunun Milletlerarasında dostça, anlayış ve iyi niyetin gelişmesi va
sıtası olarak teşviki ve aynı zamanda bu yeni ulaştırma vasıtasının, iki memleketin müşterek refahı 
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bakımından arzettiği çok Sayıda her türlü faydaların sağlanması şayanı arzudur. 

b) Seyahat eden kimselere sağlanmış bulunan hava ulaştırma kolaylıkları, halkın bu gibi ulaş
tırmalara olan ihtiyaçları ile sıkı surette münasebette olmalıdır. 

e) Her iki memleketin hava ulaştırma teşebbüsleri için, işbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan ve 
karşılıklı ülkeler arasında mevcut yol veya yollardan herhangi birini takiben hava seferleri kurul
ması hususunda müsait ve eşit imkânlar mevcut olmalıdır. 

d) t§bu Anlaşma Ekinde yazılı uzak kurye seferlerinin Sözleşen Taraflar hava ulaştn*ma teşeb-
büslerince işletilmesinde, karşı Taraf hava ulaştırma teşebbüslerinin menfaatleri, ifcbu Tarafın 
aynı yollar üzerinde kısmen veya tamamen kurmuç bulunduğu seferleri haksız zararlara uğratmamak 
maksadiyle, göz önünde tutulacaktır. 

e) Sözleşen Taraflar, işbu Anlaşma Ekine uygun olarak tâyin olunan hava ulaştırma teşebbüs 
leri tarafından yapılacak seferler hacminin her şey den önce, adı geçen teşebbüsün milliyetini taşıdığı 
memleket ile ulaştırmanın nihai hedefi olan memleket arasındaki ulaştırma ihtiyaçlarına uygun bu
lunmasını kabul ederler. l 

f) Sözleşen Taraflar, tarife ücretlerinin, idareli işletme mâkul kâr haddi, seferin ve sürat ve rahat 
bakımından uçakların hususiyetlerindeki farkları da içine alan bütün ilgili âmilleri ve aynı zaman
da aynı yol üzerinde sefer yapan diğer hava ulaştırma teşebbüslerince tatbik edilen tarife ücretle
rini gö zönünde tutarak mâkul bir esas dâhilinde tesbit etmeyi kabul ederler. 

4. — Bu hatlar üzerinde, işbu Anlaşma ve Ekine mevzu olan yollarm bir veya birkaç noktasın
dan üçüncü memleketlere veya üçüncü memleketlerden adıgeçen yollarm bir veya birkaç nokta
sına yapılacak milletlerarası ulaştırma, yükleme ve boşaltma hakkı Sözleşen Taraflarca kabul olu-

l nan muntazam inkişaf genel prensiplerine ve hacım uygunluğa genel prensiplerine : 
a) Mense ve mahreç memleketler arasındaki ulaştırma isteklerine, 
b) Uzak kurye seferleri işletmesi ihtiyaçlarına, 
c) Mahallî ve nııntakavi seferler göz önünde tutularak geçilecek bölgelerde mevcut ulaştırma 

> isteklerine uygun olarak kullanılacaktır. 

5. — Sözleşen Taraflar aşağıdaki hususları aralarmda kararlaştırmışlardır : 
a) Taraflardan birinin hava ulaştırma teşebbüsleri öteki Taraf ülkesinin herhangi iki noktası 

arasında kira veya ivaz karşılığında sefer yapmıyaeaklardır. 
b) Hava Ulaştırma teşebbüsleri, uçak hacmi ve iki Devlet arasındaki ulaştırmaların hakkaniye

te uygun bir şekilde taksimi hususunda her iki Devlet yetkili havacılık idareleri arasında bir an
laşmaya varılmcaya kadar karşılıklı ülkeleri arasında ve tesbit edilen yollar üzerinde kira veya 
ivaz karşılığı seferlere başlamıyacaklardır. 

c) İşbu Anlaşma ile ekinin hiçbir kısmı, Sözleşen Taraflardan birine veya onun Hava Ulaştır 
ma teşebbüslerine hususi haklar sağlıyacak ve benzer hakların diğer herhangi bir Devletin hava 
ulaştırma teşebbüslerine tanınmasını önliyeeek şekilde veya farklı işlem doğurur mahiyette sayıl-
nııyacak ve bu yolda yorumlanmıyacaktır. 

6. — Sözleşen taraflardan her birinin, bir hava seferini işletmeğe başlamadan önce öteki ta
rafa, onun ülkesine giriş ve ülkesinden çıkış için tasarladığı yönleri bildirmesi ve bunun üzerine 
öteki tarafın kendi ülkesine giriş ve çkış noktaları ile ülke,si üzerinde takip edilecek olan uçuş 
yolunu göstermesi Taraflarca kabul olunmuştur. 

İmza İuıza 
Fuad Carım Ömer Zeki El Afyoni 

( S . Sttym- 74 ) 



\ 

« 


