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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI
Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün, İzmit Körfe
zinde 'batan Üsküdar vapuru faciasına dair be
yanatta bulundu.
Kazazedelerin (hâtıralarına hürmeten üç da
kika ayakta saygı duruşunda bulunuldu.
Bu elîm hâdise dolayısiyle Büyük Millet
Meclisinin teessürlerinin İzmit halkına iblâğ
edileceği Makamı Riyasetçe beyan edildi.
fotaribul Mehusu Mithat Perin'in, bâzı suç.
ve cezaların affı hakkındaki kanun teklifi, ta
lebi üzerine geriverildi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Mısır
Cumhuriyeti Hükümeti arasında münakit 15
Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
masına ek olarak 18 Temmuz 1967 tarihinde Ka
hire'de teati edilen mektupların tasdikine,
Türkiye ile Belçika - Lü'ksemhurg Ekonomik
Birliği arasındaki ödeme Anlaşmasının 30 Ha
ziran 1957 tarihinden itibaren bir sene müddet
le uzatılmasına mütedair teati edilen mektupla
rın tasdikine,

«Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika - Lüks em
fburg Ekonomik Birliği arasındaki 15 Nisan
1955 tarihli Ticaret ve Ödeme Protokolü» ne
zeylen 20 Haziran 1957 tarihinde imzalanan
Lahika ve ilişiklerinin tasdikine dair kanun
lar ka/bul edildi.
Türk Ceza Kanununun 175 nci maddesinin
tadili hakkındaki kanun teklifinin heyeti umu»
miyesi üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra
verilmiş bulunan takrirlerle birlikte Mazbata
Muharririnin talebi üzerine, Adliye Encümeni
ne verildi.
26 . III. 1958 Çarşanı'ba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi.
ReisVekili
Kayseri Me'busu
İbrahim Kirazoğhı

Kâtip
Kayseri Mebusu
Hakkı Kurmel

Kâtip
Kırklareli Mebusu
Mehmet Ali Ceylân

Sualler
Şifahi sualler
1. — Gümüşane Me'busu Necati Alp'in, Bay
burt'un kurtuluş gününde yapılmakta olan rad
yo konuşmalarına dair şifahi sual takriri, Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/94)
2. — Ankara Me'busu Selim Soley'in, An
kara'nın bâzı kaza ve köylerine Sarıyar Bara-

jı santralinden elektrik verilmesi hususunda
ne düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri, Sa
nayi Vekâletine ıgönderilmiştir. (6/95)
3. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in,
Ürdün'e bir tecavüz vukuunda Türkiye'nin oto
matik olarak müdahale edeceğine dair Irak Ha
riciye Vekili tarafından verilen demeç hakkında
ne düşünüldüğüne dair şifahi sual takriri, Ha
riciye Vekâletine gönderilmiştir. (6/96)

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK
Teklifler
1. — Kars Mebusu Belıram öcaFın, memur
ve müstahdemlere verilecek Fevkalâde zam hak
kındaki 4178 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
(2/146) (Maliye ve Bütçe encümenlerine)

2. — Kastamonu Mebusu Süleyman Çağlar'
in, Emniyet Teşkilât Kanununun 26 ve 30 ncu
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/147) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine)
3. — Samsun Mebusu Tevfik îleri'nin, Mil*
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lî sarayları ve müzelerin bir umum müdürlük
halinde Başvekâlete bağlı olarak idaresi hak
kında kanun teklifi (2/148) (Maarif, Maliye ve
Bütçe encümenlerine)
Tezkere
4. — Orman Umum Müdürlüğünün 1956 malî
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reis
liği tezkeresi (3/174) (Divanı Muhasebat encü
menine)
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Mazbatalar
5. — Amasya Mebusu Kemal Eren'in, Ar
zuhal Encümeninin 6 . 1 . 1958 tarihli haftalık
karar cetvelindeki 10 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal
Encümeni mazbatası (4/25) (Ruznameye)
6. — Tomarza kazasının Pusatlı köyünden
Alemdar Güngör'ün mahkûm olduğu ceza hak
kında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbata
ları (5/9) (Ruznameye)

B Î R Î N C Î CELSE
Açılma saati : 15,10
REİS — ReisveMli İbrahim Kirazoğlu
KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Hakkı Kurmel (Kayseri)

3. — YOKLAMA
REİS — Yoklama yapacağız, efendim.
j
(Maraş mebuslarına kadar yoklama, aypıldı) j

REİS

Celseyi açıyorum.

4. — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRÜZATI
1. — Bursa Mebusu Halûk Şaman'ın, İsviçre'
de geçirmiş oldukları ameliyat dolayısiyle Türki
ye Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan'a
Büyük Millet Meclisinin âcil şifa temennilerinin
bildirilmesine dair takriri (4/34)
REİS — Takriri, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Meclis Reisimiz Sayın Refik Koraltan'm İs
viçre'de geçirmiş oldukları ameliyat dolayısiy

le kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin
âcil şifa temennilerinin bildirilmesini arz ve ri
ca ederim.
Bursa Mebusu
Halûk Şaman
REİS — Efendim, takriri tasvibinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla
kabul edilmiştir.
Riyaset icabını yerine getirecektir.

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyase
ti Cumhur ve Divanı Muhasebat Reisliği 1956 yı
lı hesabı katileri hakkında Meclis Hesaplarının
Tetkiki Encümeni mazbatası (5/7) (1)
REİS — Mazbata dağıtılmış, bu suretle yük
sek ıttılaınıza arz edilmiştir. Muhasebei Umumi
ye Kanununun 127 nci maddesinin son fıkrası ge(1)

71 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır.

reğince aidolduğu yıl Hazine hesabı umumisine
ithal olunmak üzere Hükümete gönderilecektir.
2. — Bağdad Paktı müşterek projelerine Ame
rika Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklinde
yapılan 12 670 000 dolarlık yardımla ilgili An
laşmaların kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri mazbata
ları (1/58) (1)
(1)
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66 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır.
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REİS — Heyeti ıımmniyesi üzerinde söz istiyen, var mı? Yok. Maddelere geçilmesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika
Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklinde ya
pılan 12 670 000 dolarlık yardımla ilgili Anlaş
maların kabul ve tasdiki hakkında Kanun
MADDE 1. — Bağdad Paktı Ekonomik Ko
mitesi çerçevesi içinde cereyan eden çalışma
lar neticesinde;
a) Ankara - Bağdad, Ankara - Tahran,
Tahran - Bağdad ve Tahran - Karaçi arasında
telekomünikasyon irtibatı,
h.) Türkiye - İran Demiryolu irtibatı,
c) Türkiye - İran Karayolu irtibatı,
d) Türkiye - Irak Karayolu irtibatı,
Mevzularında hazırlanmış olan müşterek
projelerin etüd ve inşaatla ilgili teçhizat ihti
yaçlarına sarf edilmek üzere, hibe şeklinde
12 670 000 dolar tutarında yardımda bulunan
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile bu
hususta, 5436 sayılı Kanuna istinaden, imzalan
mış olan Anlaşmalar kabul ve tasdik edilmiştir.
REİS — Madde hakkında söz istiyeıı var mı ?
Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Hariciye, Maliye, Nafıa ve Münakalât Vekil
leri memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, efen
dim.
«9. — İçel Mebusa Yakup Karabulut'un, Su
baylar heyetine mahsus Terfi Kanununun 8 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (2/72)
(1)
RE IS — Heyeti umumiyesi üzerinde Selim
Sol ey, buyurun.
(1) 72 sıra sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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SELİM SOLEY (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ordunun esas iki rüknü olan subay
ve astsubaylara tatbik edilen kanunda subayların
aleyhinde öteden beri mevcudolan bir hükmün
bertaraf edilmesini sağlıyacak bir teklifin arka
daşımız İçel Mebusu Yakup Karabulut tarafın
dan Yüksek Heyetinize getirilmesini ve'bu ka
nundaki kusurların düzeltilmesi hakkındaki çalış
malarını teşekkürle karşılarım.
Ancak, bu kanun çok iyi düşünülmüş olması
na ve subaylar heyetine ait 4273 sayılı Kanunda
ki kodifikasyon hatalarını gidermek istemesine
rağmen daha evvel bu kanun yüzünden zarar
görmüş, bu kanun yüzünden kıdemlerini kaybet
miş bir kısım subayları kurtarır duruma gelme
miştir.
Kanunların en kötüsü, en ısıtırap vereni bir
toplulukta ikilik yaratanıdır. Bundan evvelki
tatbiki sırasında, cari kanunun mevcut hükmüne
göre zarar görmüş olanlarının da dikkate alınma
sını arz ediyorum. Bunun için Yakup Beyin tek
lifine bir geçici madde eklenmesi hakkında bir
takrir takdim ediyorum. Bunun kabulü halinde
bir kısım mağdur subay arkadaşlarımızın uğra
dıkları gadir giderilecek ve kanunun ordu ca
miası içinde yaratması muhtemel ikilik ortadan
kaldırılacaktır. Keyfiyeti takdirinize arz ederim.
REİS — Asım Eren.
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar; sayın arkadaşımız Yakup Karabulut'un
getirdiği kanun teklifi, hakikaten bir haksızlığı
doğrultmaktadır. Bu bakımdan kendisini şükran
la karşıladım. Ancak, bizim Askerî Ceza Kanunu
ve Askerî Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuz,
umumi ceza esaslarımıza nazaran disiplin mülâhazasiyle bâzı noktalarda farklı esaslara bağlan
mış ve bilhassa cezai müeyyidelerde ve cezanın
nevilerinde birbirleriyle tedahül etmişlerdir. Me
selâ As. mahkemece 8 gün oda hapsiyle ce
zalandırılan bir suça karşı disiplin âmirinin di
siplin salâhiyetiyle cezalandırdığı 28 günlük bir
disiplin kabahati veya tecavüzü gibi hususlar be
lirmiştir. Bu, sadece askerî mahkemelerde ceza
görmüş olanların da kısa hapislik müddetlerinin
âzami haddinden fazla olmıyanlarmın da kıdem
lerinden tenzili yani teklifi biraz daha şümullendirmek icabettiği mülâhazasına bizi götürmekte
dir. Meselâ mahkûmiyeti kısa hapis değil, fakat
mahiyeten (haps) in şümulüne giren ve bir As,
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cürüm cezası olan, fakat müddeti kısa hapis
müddetin âzamisini geçmiyen yani mahkemelere
sevk edilen suçun çok hafif olduğu anlaşılarak,
kısa hapis gibi cezalandırılmış bulunan askerî
suçların dahi aynı şekilde kıdemlerden tenzil edil
memesi icabettiği kanaatindeyim.
Muadelet tesis etmek istiyorsak kısa hapiste
geçen göz hapsi, oda hapsi gibi hapislerin âza
mi müddeti dört haftalık bir müddettir. Bina
enaleyh (hapis) cezasiyle de mahkemelerin mah
kûm ettiği subay ve askerî memurların hapis ce
zalarının da kısa hapis misillû kıdemlerinden ten
zil edilmemesi muvafık muadelet Olur. Zira
mahkemelerde bunların suçları hafif görülmüş
tür ki, ancak bu kadar ceza verilebilmiştir. Esa
sen Türk Ceza Kanununun hükümleri meyanında 26 ncı maddesini ele alırsak görürüz ki; ora
da hapisle hafif eşit tutulmuştur. Tevbihi adlîye
tahvil imkânı veren bu madde der ki: (Kanunda
musarrah cezanın âzami haddi bir aya kadar ha
pis veya hafif hapis...) Dikkat buyurulursa bura
da hapisle hafif hapis eşit tutulmaktadır, (veya
hut 30 lira ağır veya hafif cezayi nakdiyi geç
mediği takdirde... mahkûma tevbihi adlî yapılma
sına karar verilir.)
Bu madde bize hafif hapisle (hapis) cezasının
bir aya kadar olanlarının vâzıı kanunca eşit ve
kabili tahvil olduğunu gösterir, ayrıca As. C. Ka
nununun 1 nci maddesi de; (Türk Ceza Kanu
nundaki 1 : 124 ncü maddelerdeki umumi esasla
rın As. suçlar ve cezalar hakkında da tatbiki ge
rektiğini) ifade eder. O halde T. C. Kanununun
26 ncı maddesindeki eşitliği kıyasen As. suçla
ra ve cezalara da teşmil edebiliriz. Yani bir ayı
geçmiyen kısa hapisler gibi (hapis) cezalarını da
kıdemlerinden tenzil etmemeyi kabul edebiliriz.
Böylece T. C. K. 26 ncı maddeden ve As. C. K.
1 nci maddeden istidlal ederek pekâlâ vâzıı kanu
nun bir ayı geçmiyen cezalar hakkında göstermiş
olduğu mülâyemet ve atıfet ruhunu teşmilen Sa
yın Yakup Karabulut'un teklif ettikleri ibareye
iki üç kelime yani (kısa hapsin, âzami haddini
geçmiyen hapis cezalarını) da ilâve etmek sure
tiyle teklifin kabulü halinde Türk Ceza Kanunu
nun hukuki esasatma, muadelete, hukuki adalete,
eşitliğe riayet etmiş oluruz.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
RE IS — Yakup Karabulut.
YAKUP KARABULUT (içel) — Muhterem
arkadaşlarım, 4273 sayılı Subaylar heyetine
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mahsus terfi Kanununun 8 nci maddesinin ta
dili teklifini biz sırf tatbikattaki aksaklığını
giderme'k için getirmiş bulunuyoruz. Askerî Ce
za Kanununun birinci maddesinde derpiş edil
miş 'bulunan suçlar : Askerî suçlar ve 'kabahat
ler namı altında ikiye ayrılmıştır. Kahahatler
kısa hapis cezası ile cezalandırılmakta, disiplin
âmirleri faillerini diledikleri zaman, kendi sa
lâhiyetleri dâhilinde, diledikleri zaman ise mah
kemeye verip o yolda cezalandırılmalarını iste
mektedirler. O halde disiplin yoliyle verilen ce
zanın neticesi su'baym maaş ve 'kıdemine tesir
etmeyip, sadece onu muayyen zaman içinde hür
riyetinden mahrum eder. Mahkeme yoliyle ve
rilen ceza neticesinde, akademiye gitmek hak
kını 'kaybeder, emsallerine nazaran bir sene geç.
terfi etmesi farkı maaşını alamaması suretiyle
ailesini mutazarrır eder. Biz hu aksaklığı gi
dermek için hu tadil teklifini getirmiş bulunu
yoruz. Asım Eren arkadaşımızın dediği gibi ha
pis cezasını da (bunun, şümulü içinde derpiş et
miş olursak, orduda disiplini sağlıyaeak olan
hususi ibir kanun - ki Askerî Ceza Kanunudur maksattan uzaklaşmış' olur.
Bendenizin teklifim sadece askerî kabahat
lerinden dolayı mahkemeye verilen subayların
aldıkları cezanın kıdemlerinden tenzil edilme
mesi ve böyle (bir mağduriyete meydan veril
memesi idi. Şahsan Asım Eren arkadaşımızın
teklifine muarızım.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
REıîS — Heyeti unıumiyesi üzerinde haşka
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 8
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
Madde 8. — Subaylarla askerî memurların
askerî mahkemelerce Askerî Ceza Kanununa 'gö
re mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti tahdideden ceza müddetleri (kısa hapis cezaları hariç)
kıdemlerinden kesilir.
izinlerini mazeretsiz geçirdikleri mahkeme
karariyle sabit olanların izinsiz geçirdikleri
müddetler kıdemlerinden kesilir.
Yahaneı memleketlere tahsil için Hükümet-
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deye geçici bir madde eklenmesiyle bu sahaya da
teşmilini istedim. Bundan dolayı tatbikatta her
hangi bir güçlük meydana gelirse idare, bâzı
kimselerin mağduriyetini önlemek üzere, bu
güçlüğü iktiham etmek zorundadır. Bu itibarla
bunun makable şümulü hukuk prensipleri bakı
mından zaruri olduğu gibi bugünden sonra aynı
suçu işliyecek olan kimseler terfilerin den zarar
görmiy orsa dün bu suçu işlemiş olanların terf iden kalmaması icabetmesi bakımından lâzımdır,
Binaenaleyh arz ettiğim hususun kabulü çeki
len ıstırabı önliyecek ve bir kısım arkadaşlarımız
bundan faydalanacaklardır. Teklifimin kabulünü
Yüksek Başkainlığa
istirham ediyorum.
4273 sayılı Kanunun 8 nei maddesinin de
REÎS — îzzet Akça!.
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifine geçici
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım,
hir madde eklenmesini derpiş eden takririm ek
teklif hukuk tekniği bakımından tamamen yerin
lidir. Umumi Heyete arzını rica ederim.
de bulunmaktadır. Mademki Bir fiili mubah ad
26 . I I I . 1958
detmekteyiz, elbetteki kanunun neşrinden evvel
Ankara Milletvekili
vuku bulan fiillerin de, yine o kanunun hüküm
Selim 'Soley
lerinden istifade edecekler gibi istifade ettiril
mesi lâzımdır. Bu, hukukun ana prensibidir. Ceza
Geçici madde — Halen orduda bulunan j
Kanununun 2 nei maddesinde, lehte olan hüküm
subay ve astsubaylardan, Ibu kanunun neşrine J
lerin makable teşmil olunacağı yolunda ana pren
kadar askerî mahkemelerce kısa hapis cezalasip mevcuttur. Yazılı böyle bir prensip bulun
riyle mahkûm edildikleri için 4273 sayılı Kanu
masa dahi, elbetteki makable teşmil etmek lâzım
nun 8 nei maddesine 'göre, ceza müddeti kadar
dır.
kıdemlerinden tenzil olunanların hu kıdemleri
Komisyon sözcüsünün, bu teklifi Komisyona
iade olunur.
almak suretiyle yeniden tetkik etmesinde fayda
REİS — Encümen.
mülâhaza etmekteyim. Mâruzâtım bundan iba
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ REİSİ
rettir.
ZÎHNÎ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem arka
REÎS — Başka söz istiyen var mı? Yok. Bu
daşlarım,* Selim Soley arkadaşımız bu kanun
kanun teklifine geçici bir madde ilâvesini tazamteklifinin makabline de teşmilini istiyen muvak
mun eden Selim Soley arkadaşımızın takririnin
kat bir madde teklif etmektedir. Subay ve askerî
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler...
memurların terfileri malûmuâliniz diğer me
Takrir dikkate alınmış ve encümene verilmiştir.
murların terfileri gibi değildir. Bunların terfi
Diğer maddeleri okumuyoruz efendim.
leri kıta hizmetleri ve saire gibi birçok hususlarla
4. — Yabancı memleketlerde
kullanılmak
da takyidedilmiştir. Eğer bu kanunun makabline
üzere
verilecek
nüfus
(Ahvali
Şahsiye)
kayıt hu
de teşmili kabul buyurulursa bu takdirde bunun
lâsası suretten hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli
tatbikatında birçok müşkilâta mâruz kalınacak
Anlaşmanın
tasdikine dair kanun lâyihası ve Ha
ve mevcudolan diğer kanuni hükümlerle bu hu
riciye
ve
Dahiliye
encümenleri
mazbataları
sus telif edilemiyecektir. Bu bakımdan encümen
(1/14)
(1)
bu teklife iştirak etmemektedir.
çe gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olan
lardan yolsuzluklarından dolayı Hükümetçe ge
riye çağrılanların veya avdetlerinde muvafık
sicil alamıyanların tahsil için geçirdikleri müd
detler kıdemlerinden kesilir. (Bunlardan Hükü
metçe gönderilmiş olanların askerlik hizmetle
rinden tahsil müddetleri çıkarılır.
REÎS —• Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Geçici madde ilâvesi hakkında 'bir takrir
var, okuyoruz, efendim.

R E Î S — Selim Soley.
SELÎM SOLEY (Ankara) •— Muhterem ar
kadaşlarım, hukukun umumi prensiplerine göre
mağdurun lehine olanların makable şümulü alel
ade bir kaide olarak Yüksek Heyetinizin malû
mudur. Ben bu basit hukuk kaidesinin bu mad-
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REÎS —• Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti
yen yok. Maddelere geçilmesini reynize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
(1) 70 sıra sayılı matbua zaptın

sonundadır,
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Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere veri
lecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayıt hulâsası
suretleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihti
Anlaşmanın tasdikine dair Kanun
MADDE 1. — «Yabancı memleketlerde kul
lanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye)
kayıt hulâsası suretleri» hakkında Paris'te 27
Eylül 1956 tarihinde akdolunan Anlaşma kabul
ve tasdik edilmiştir.
BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Hariciye Vekilleri memurdur.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
5. — Pasaportların bedel mukabilinde itası
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/9) (1)
REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında
Kanun
MADDE 1. — Pasaportların numuneleri Da
hiliye, Hariciye ve Maliye Vekâletlerince müş
tereken tertip ve ihzar edilir.
Diplomatik pasaportlar Hariciye Vekâletin
ce; hususi damgalı, hizmet damgalı, yabancı
lara mahsus damgalı ve umuma mahsus pasa
portlar Maliye Vekâletince tabettirilir.
Diplomatik, hususi damgalı ve hizmet dam
galı pasaportlar bedelsiz olarak verilir. Umu
ma mahsus ve yabancılara mahsus damgalı pa
saportların bedeli Maliye Vekâletince, maliyet
leri nazarı itibara alınmak suretiyle, tesbit edi
lerek malsandıkları tarafından bu bedeller mu
kabilinde verilir.

(i)

C:İ

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 2. — Pasaport cüzdanlarının be
del mukabilinde itası hakkındaki 1473 sayılı
Kanun mülgadır.
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok,
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde
meriyete girer.
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Hariciye ve Maliye Vekilleri me
murdur.
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
6. — îngüiz İhtiyat Filosuna mensup dört
büyük muhribin Türk Deniz Kuvvetlerine devri
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İn
giltere Hükümeti arasında teati edilen mektup
ların tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye,
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/8) (1)
REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı?
îsmail Hakkı Talay, buyurun.
ÎSMAÎL HAKKI TALAY (Elâzığ) — Aziz
arkadaşlarım; bahis mevzuu olan tasarı, îngiliz harb filosundan ihtiyat filosuna ayrılan dört
muhribin satmalmması hakkındadır, öyle tah
min ederim ki, bu tasarı kanunlaştırılacaktır.
Ama memleket müdafaasını ilgilendirdiğinden
dolayı, kanuna ait görüşlerimi huzurunuzda be
lirtmekte pek az bir ihtimalle olsa dahi, fay
da buluyorum.
Sözlerime başlamadan evvel, eski bir asker
olarak şunu ifade etmek isterim ki; silâhlı kuv
vetlerimizi en ufak bir harb vasıtası malzemesi
ve silâhı ile takviyeye teşebbüs edenlere min
nettarım. Aynı zamanda böyle dört muhrip gi
bi büyük bir deniz kuvvetiyle deniz birlikleri
mizi kuvvetlendirmeye yönelenlere bilhassa

74 sıra sayûı matbua zapün sonundadır.
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medyunu şükranım. Ancak; aziz arkadaşlarım; • etmek mümkün değil midir? Madem ki, satınalıeğer biz deniz kuvvetlerimizi hariçten mubayaa | yoruz, bir para veriyoruz, o halde İngiliz ihtiyat
filosuna ayrılan bu eski tekneleri değil, bunla
edilecek deniz harb vasıtalariyle takviyeye ka
rın yerine yeni ve ihtiyacımıza cevap verecek
rar vermişsek malî gücümüzün de göz önünde
deniz harb vasıtaları mubayaası memleketin mü
bulundurulması şarttır. Bu muhriplerin mi,
dafaası bakımından çok doğru olur, kanaatinde
yoksa bunlara verilecek para ile ve bunların
yerine memleket müdafaasında daha müessir
yim. Bu sebeple bu eski teknelerin mubayaasın
olacak diğer deniz harb vasıtalarının mubaya
dan sarfmazarla bunların yerine yeni deniz harb
ası mı gerekir? Evvelâ bunu tebarüz ettirmek
vasıtaları mubayaası gerektiği kanaatindeyim.
lâzımdır. Bunun için de kanaatim şudur k i ; şu
İkinci şık; bu muhriplerin taarruzi ve tedafüi
üç noktayı incelediğimiz takdirde biz bu muba
durumlarla sahillerimizi korumada görebilecek
yaa istikametimizi tâyin edebiliriz:
leri hizmetlerdir.
Aziz arkadaşlar; bu muhripler deniz üstü
Birincisi: Mubayaa edilecek bu muhriplerin
durumu ve ihtiyaca ne dereceye kadar cevap
harb vasıtalarıdır, taarruzi ve tedafüi bütün
verebilecekleri.
savaşlarını deniz üstünde yaparlar. Bu muhrip
İkincisi : Bu muhriplerin taarruzi ve tedafüi
lerin irili ufaklı harb gemileriyle birlikte yapa
durumlarda sahillerimizi korumada görebilecek
cakları katî neticeli deniz üstü muharabelerinleri hizmetler,
deki muvaffakiyetleri ancak, kuvvetli bir hava
desteğine ve hattâ bunlarla birlikte tayyare taşı
Üçüncüsü; bunların yerine aynı para ile de
nizaltı mubayaa edildiği takdirde bu denizaltıyan tayyare gemilerine ihtiyaç gösterir.
ların taarruzi ve tedafüi savaşlarla sahillerimizi
Bugün, her ne kadar Batılılarla aynı terazide
korumada görebilecekleri hizmetlerdir.
bulunuyorsak, ve bu ihtiyaç da bu sayede az - çok
Şimdi, bu üç noktayı teşrih ederek bu muh
hissedilmiyorsa da günün birinde tek başımıza
riplerin mubayaasının gerekip gerekmiyeceği ka
yağımızla kavrulmak mecburiyetinde kalabiliriz.
rarına varalım :
Bu takdirde donanmamız elbette ki, taarruzi ve
Birinci şık; bu muhriplerin durumu, hali ve
defaüi vazifeler alacak ve sahillerimizi koruma
bugünkü ihtiyacımıza cevap vermek dereeesiydi.
görevleriyle de karşılacaktır. O vakit deniz üstü
Aziz arkadaşlarım, bu muhripler, ingiliz
harb vasıtalarımız, kuvvetli bir hava desteğinden
Harb Filosundan ihtiyata alman gemilerdir.
mahrum bulunursa elbette ki, kendisine tevdi edi
Bunlar 15 sene evvel yapılmış, İkinci Cihan Har
lecek vazifeyi başarı ile yapamıyacaktır.
bine girmiş, çıkmış, bugün tamir; teslih ve teçhiz
Aziz arkadaşlarım; kanaatimce hakikat şudur
edilmek suretiyle karşımıza çıkarılmış eski gemi
ki; deniz üstü harb filomuzun denizlerdeki mu
lerdir. 15 sene evvel inşa edilmiş olan bu tekne
vaffakiyeti ancak, kuvvetli bir hava desteği ile
lerle tip, teçhiz, teknik ve sair cepheler bakımın
mümkündür. Bu da malî gücümüz göz önüne
dan bugün inşa edilmekte olan vasıtalarla asla
getirildikte hariçten devam üzere satmalına ile
kıyas kabul etmez. Ve denizlerde elbette ki, yeni
mümkün olamaz. Ancak, ilerde yurdumuzda
leri ile boy ölçüşemezler. Bunlar her ne kadar
lüzumlu motor ve uçak fabrikalarının zamanla
teçhiz, teslih ve tezyin edilirse edilsin, esas kapa
kurulup faaliyete geçmeleriyle mümkün olabilir.
sitesinde, tarzında bir değişiklik yapılamıyacaYurdumuzda bu kabîl fabrikalar yapılıp faali
ğmdan dolayı 15 sene evvel yapılmış olan bu
yete geçmeden tip, teknik ve sair cepheleri ba
tekneler eski olduklarından her sahada yeni ya
kımından daima değişecek olan hava harb vası
pılanlarla, denizlerdeki vazifelerini müsavi şart
talarını hariçten mubayaa suretiyle kara, de
larla yapamazlar.
niz ve havalarımıza yeter ve lâyık bir hava or
İşte, bundan dolayıdır ki, yeni inşa edilmek
dusunun her vakit ayakta bulundurulması ha
te olan deniz vasıtaları derecesinde deniz birlik
kikaten çok zor ve müşkül bir meseledir. Nite
lerimizin muhtacolduğu hizmeti ifada varlık gös
kim bugün Batılılarla aynı terazide bulunma
teremezler. Esasen büyük bir para ile de muba
mıza rağmen bu zorlukla karşı karşıya bu
yaası istenilmektedir.
lunduğumuzu pekâlâ görmekteyiz.
Acaba, bunun yerine aynı para ile ihtiyaca
Aziz arkadaşlarım; eğer deniz üstü harb va
cevap verecek yeni deniz harb vasıtaları mubayaa
sıtalarımız deniz muharebelerinde yeter derece-
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de bir hava desteğine malik olamazlarsa hasım
vetlerinin yapacağı tesirin azlığından faydala
hava kuvvetlerinin tesiri; deniz üstü harb va
narak, göreceği hizmet sarahatle kendiliğinden
sıtalarımızı limanlara ve koylara sığınmaya ve
meydana çıkmaktadır.
gizlenmeye mecbur eder ve seyriseferlerinde çok
Bu itibarla bugün için ve yarın için millî
dar hudutlar içinde bırakır. O halde; yurt için
gücümüzü de dikkatte bulundurursak ingiliz
de kurulacak fabrikalarla; kuvvetli bir hava or
ihtiyat filosundan ayrılan bu deniz üstü vasıta
dusu devam üzere meydana getirilmedikçe de
larının mubayaası bugün için asla doğru olmıniz üstü harb vasıtaları deniz muharebelerinde
yacağı mütalâasmdayım. Bunların yerine aynı
âdeta, muattal demiyeceğim, fakat ona yakın
para ile yeni denizaltı harb vasıtalarıiyle deniz
bir durumda kalırlar.
kuvvetlerimizi takviye etmek memleket müda
işte bu mülâhazalardan ötürüdür ki, ikinci
faası bakımından çok doğru ve yerinde bir ka
şıkka göre de deniz üstü harb vasıtaları bugün
naat olmuştur.
için Türkiye'mizde pek o kadar cazip ve faydalı
tjçüncü şıkka göre bu eski muhriblerin mu
olamıyacaklarından deniz üstü harb vasıtaların
bayaasından sarfmazarla aynı para ile onların
dan olan bu eski muhriplerin satmalmmıyarak
yerine yeni denizaltılarmın mubayaası gerekir
yerlerine aynı para ile hava kuvvetlerinin te
fikrindeyim.
sirlerini az çok azaltacak olan yeni denilaltı va
Netice olarak; arz ve izah ettiğim veçhile,
sıtalarının satmalınması çok doğru olur zannınDeniz Kuvvetlerimizin denizdeki muvaffakiyeti
dayım.
bu eski teknelerin mubayaası ile değil, bun
Üçüncü şıkka gelince; üçüncü şık, bu muh
ların yerine aynı parayla yeni denizaltı harb
riplere verilecek para ile yeni denizaltı harb va
vasıtalarını satmalmak ile mümkün olur. Bu
sıtaları mubayaa edildikte bu denizaltılarm tanun için Riyasete takdim edeceğim takrirle, bu
arruzi ve tedafüi durumlarla sahillerimizi koru
tasarının iadesini, bunun yerine yeni denizaltı
mada görebilecekleri hizmetler ve vazifelerdi.
harb vasıtalarının alınması hususunda karar it
Aziz kardeşlerim, malûmâlinizdir ki, mem
tihazını Yüksek Heyetinize arz ve teklif ederek
leketimiz bir şiphicezire halindedir, hudutla
sözlerime son veriyorum.
rımızın dörtte üçü denizdir, bu itibarla bir de
REİS — Hariciye Vekili.
niz Devleti de sayılabiliriz. Hem bu yönden ve
HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
hem de geniş olan sahillerimizi koruma bakı
LU
(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım,
mından bir deniz filosuna ihtiyacımız katidir.
Sayın
Elâzığ Mebusunun sözlerini dikkatle din
Türkiye'miz için bu filonun büyük kısmı deniz
ledim,
kendilerine yurdumuzun savunması hu
üstü harb vasıtalarından mı, yoksa deniz altı
susunda gösterdikleri büyük alâkadan ve has
harp vasıtalarından mı mürekkep olsun? Bunu
sasiyetten dolayı teşekkür etmeyi bir vazife bi
tebarüz ettirdiğimiz takdirde o zaman esasa
doğru yürümek imkânını bulabiliriz.
! lirim. Kendileri en son harb tekniğine nazaran
bâzı mütalâalar ileri sürdürler.
Aziz arkadaşlarım, deniz filomuzun büyük
Yüksek Meclisin malûmu olduğu veçhile, sikısmı deniz üstü harb vasıtalarından ibaret bu
lâhlardaki tekâmül o kadar büyük bir süratle
lunursa bunların daima korunması ve muvaffa
inkişaf etmektedir ki, hakikaten her memleket
kiyetinin bir hava üstünlüğüne ihtiyaç gösterdi
için en son çıkan silâhı almak ve millî savun
ğini mâruzâtımın başında belirtmiştim. Bu ih
mayı ona göre teçhiz etmek en büyük gaye ol
tiyacı sağlıyacak harb vasıtaları yurdumuz için
muştur. Buna rağmen hepimiz biliyoruz ki,
de yapılmadıkça bunların devamlı surette ayak
bugünkü günde dahi, en büyük orduların, en
ta tutulamıyacağmı izah emiştim. Binaenaleyh
büyük donanmaların hâlâ konvansiyonel dedi
hava desteği zayıf bir deniz filosunun denizler
ğimiz silâhlarla teçhizine devam edilmekte ve
de taarruz ve müdafaada muvaffakiyetleri pek
bu
silâhların kullanılmasına devam edilmekte
az bir ihtimalle mütalâa edilebilir. O halde bu
dir. Nitekim sayın arkadaşımızın İngiliz ihti
deniz üstü harb filosunun yerine büyük kısmı
yat filosuna ayrılmış eski muhrip dediği bu sidenizaltılardan teşekkül eden bir filo olduğu
lâflı halen İngiliz donanmasında kullanılan muh
takdirde denizlerdeki t a m ı z vre müdafaa du
rumlarında, sahillerimizi korumakta, hava kuv- j riplerdir. Yalnız İngiliz Hükümeti diğer bâzı
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hükümetler gibi, Millî Savunma bütçelerini sulh
zamanında daha ağır yüklere katlandırmamak
ve bunlar için gereken personeli tutmamak için
bâzı gemilerini ihtiyata çıkarmıştır ve yine
NATO Anlaşması dayanışma prensibinin bir
tatbikatı olarak bu gemileri, ellerinde kâfi per
sonel bulanan müttefiklerine vermeyi şiar edin
mişlerdir.
Yine biliyoruz ki, her sene NATO Paktı
Kurmay Başkanları seviyesinde yapılan görüş
melerde, her memleketin kendi millî savunma
ihtiyaçları için karada, denizde, havada ne. gi
bi silâhları, kendi malî takatine ve iktisadi
bünyesine göre elde bulundurması ve onlar için
silâhlanma hedefinin ne olması ieabedeceği hu
susunda kararlar alınmaktadır, tşte bu iki
prensibe ve kararlara uygun olarak Türkiye
Hükümeti de İngiltere'den bu dört muhribi almıya karar vermiş bulunmaktadır.
Bu muhriplerin alınması vakıa bir satmalma
vaziyeti arz etmekte ise de haddi zatında, gerek
çenin mütalâasından anlaşılacağı veçhile, bu ge
miler 1958 senesinde tamir edilince daha yeni
silâhlarla mücehhez olarak hizmete girmiş bu
lunacaklar. Bunların bedellerinin ödenmesine
1988 senesinden itibaren başlanacaktır. Bunlara
ilk verdiğimiz para 100 bin ingiliz lirasından iba
rettir. ingiltere Hükümetinin bize verdiği borç
miktarı ise iki milyon 900 bin sterlingdir. Bun
ları yeniden sipariş edecek olursak her biri se
kiz dokuz milyon sterlinge mal olacaktır. Çok cüzi
bir para ile ve on sene müddetle, bir tamir pa
rası ile bu silâhları almış bulunuyoruz. Bunların
mekanizmasını bildikten sonra bunların yerine
tahtelbahir alsaydık, tayyare alsaydık, şu ve bu
silâhı alsaydık demek doğru olmasa gerektir.
Muhakkak ki torpidodan çok daha mühim ve lü
zumlu ve onların yerini tutacak silâhlar var
dır. Meselâ hepiniz biliyorsunuz ki, güdümlü
mermiler vardır. Türkiye sahillerini güdümlü
mermilerle, balistik silâhlarla teçhiz ettiğimiz
zaman bu sahilleri muhakkakki kruvazör ve
muhriplerden daha iyi müdafaa etmeye imkân
vardır. Bugün 1 500 mil süratli balistik silâhlar
vardır, güdümlü mermiler vardır. Bu muhakkak
ki her hangi bir kruvazör ve muhripten» daha
çok verimlidir, müdafaa ve taarruz sahasında
önemi büyüktür. Bugün stratejik harbin getire
ceği hususlar, yani bizim sahillerimizde yapıla
cak nakliyat ve ikmalin muhafazası işi bu gibi
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muhriplerin elimizde bulunmasını âmir bulun
maktadır. işte bunun için İngiltere Hükümeti
ile olan dostluğumuz çerçevesi ve NATO anlaş
malarının prensipleri içinde bu muhripleri al
mış bulunuyoruz.
Vaziyeti bu şekilde mütalâa etmek lâzımdır,
yoksa 2 900 000 sterling elimize geçmişte, bunu
verimli şekilde nerelerde sarf etmemiz lâzımdır
diye bir mesele mevzuubahis değildir.
NATO kararları mucibince Türkiye'nin dört
muhribe ihtiyacı olduğu kanaatine varılmış ve
İngiltere Hükümeti bu hususta bize malî bir
yardımda bulunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti de bu yardımdan istifade ederek bu
muhripleri almıştır.
Yalnız Yüksek Heyetin fikrini gelebilecek
bir ihtimali silmek için şunu arz edeyim ki, bu
gemiler öyle zannedildiği gibi eski püskü gemi
ler değildir. 36 mil süratinde ve 2 840 tonilâto
hacmmda olan, roket atan, tayyareye karşı mü
dafaa silâhları olan son sistem gemilerdir.
öyle zannediyorum ki, sayın arkadaşımızın
da söylediği gibi, bu muhripleri bize vermekle
ingiltere Hükümeti müttefikliğini ve bize kar
şı olan dostluğunu göstermiştir. Bunun için ken
dilerine teşekkür etmeyi huzurunuzda bir vazi
fe bilirim, öyle zannediyorum ki, varılan anlaş
mayı reddetmek değil, kabul etmek Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetinin menfaatlerine çok
daha uygun bir karar olacaktır. (Soldan, alkış
lar)
REİS — Sabri Dilek.
SABRI DlLEK (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlarım, ingiltere Hükümetiyle Hükümeti
miz arasında vâki bir anlaşmanın tasdiki sade
dinde müzakere yapmaktayız. Şunu peşinen arz
edeyim ki, bu anlaşmayı yaptığı için Hüküme
timize ne kadar teşekkür etsek azdır.
Biraz evvel konuşan arkadaşımızın ifade et
tiği gibi, bu dört gemi adları üzerindeki (ihti
yat) kelimesinden dolayı kullanışsız denecek
gemiler değildir. Bir noktayı hatırlatmama mü
saadelerinizi rica edeceğim.
Bugün dünya deniz kuvvetleri arasında çok
büyük bir şöhreti ve mühim bir mevkii olan
Amerikalıların meşhur Missouri zırhlısı dahi
Amerikalıların ihtiyat filosundadır. Bu gibi ge
milerin ihtiyat filosuna geçmesinin sebebi, ilgili
hükümetlerin bunlar için yapılmakta olan mas-
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raflardan tasarruf yapabilmek için, evsafı mü
kemmel olduğu halde, bir harb zamanına kadar
geri hizmetlerde limanlarda tutmaktan ibaret
tir. İngiltere Hükümeti de bu dört gemiyi, mü
kemmel olmalarına rağmen, sırf masraftan ta
sarruf için ihtiyat filoya ithal edilmiştir. İhti
yat filoya alınmış tâbirinden bu gemilerin hur
da olduğu ve saire gibi birtakım mütalâat ileri
sürmek, muhterem Hariciye Vekilimizin de söy
ledikleri gibi, munsifane bir hareket olmaz.
Bu gemilerin evsafına ait bâzı şeyleri öğren
dim, Yüksek Heyetinize arz etmek istiyorum :
Bu gemiler 2840 tonilâto hacmmda gemi
lerdir. Altı aded 12,5 santimetrelik topla mü
cehhezdirler. Ayrıca, her biri 40 milimetrelik
hava dafi topları ve 4 torpido kovanı ve ma
yın düşürme cihazı ile teçhiz edilmişlerdir.
36 mil sürat yapacak kudrettedirler. Kaldı
ki, bu gemiler bize teslim edilmeden evvel İn
giltere tezgâhlarında tamir olunmakta, yeni si
lâhlar ilâvesi gibi bâzı yeniliklere tâbi tu
tulmaktadır. Bugünün icaplarına göre harb
silâhları ve bir muhripte bulunması lâzımgelen her şey bu gemilerde vardır. Bnaenaleyh
bu gemileri hurda olarak görmek ve bunları
Türkiye'ye kazandırmak için yapmış olduğu
faaliyetten dolayı Hükümeti tebrik etmemek
mümkün değildir.
Sonra muhterem arkadaşımız bir mütalâa
beyan buyurdular : «Yenisini yaptıramaz mıy
dık?» dediler. Arkadaşlar, yenisini yaptırıp,
yaptırmamak hususu üzerinde biraz düşün
mek lâzımdır. Hangi memlekete, hangi tez
gâha sipariş edeceğiz1? Bu evsafta gemileri
imal eden tezgâhlar mahduttur. Ve bu gemileri
ne zaman teslim edecekleri belli değildir. Ba
kalım hemen tezgâhlarını Türkiye'ye tahsis
ederler mi? Kaldı ki, bugün yeni muhrip inşa
masrafları aşağı - yukarı 8 milyon isterlindir.
«Biz bunları
500 bin isterline alıyoruz. Bu
itibarla yeni gemi inşa ettirebilirdik» mütalâa
sını bendeniz varit görmüyorum.
Sonra «bunların yerine deniz vasıtaları
alınmalı» diyorlar. Alâkalı Hükümet makam
ları ifade ediyor ki, bizim deniz kuvvetlerimi
zin varabileceği Hâd NATO'ca tesbit edilmek
tedir. Bizim deniz kuvvetlerimiz 8 muhrip ve
11 denizaltı olarak tesbit edilmiştir. Filhakika
şu anda Türkiye Cumhuriyetinin 8 muhribi,
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vardır. Fakat bunlardan 4 tanesi İngiltere 'den alınmış eski, yani bugünkü harb silâhla
rından mahrum gemilerdir. Bunlar ihtiyat fi
losuna sevk edilmek durumuna gelmiş olduğu
için NATO 8 muhribe daha ihtiyacımız oldu
ğunu karara bağlamıştır. NATO'nun bu kararı
dolayısiyle bu imkâna kavuşmuş bulunuyoruz.
Bu itibarla bu gemilerin Türk Donanması
na kazandırılması için Hükümetin gösterdiği
dikkat ve alâka ve bu yolda âdeta 10 da bir,
16 da 1 gibi aşağı bir değerde vermek husu
sunda İngiltere Hükümetinin gösterdiği an
layışa müteşekkir olmak lâzımdır.
Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile hu
zurunuzda bir noktayı ifade etmek isterim.
«Yüzlerce mil sahili olan bir Devletin sahille
rini korumak yalnız muhriplerle mümkün mü
dür?» Veya «Türk Donanmasını, ateş kudreti
üstün daha ağır silâhlarla takivye etmek da
ha iyi olmaz mı?» diye bir sual aklıma eskiden
beri gelirdi.
Filhakika biz Birinci Dünya Harbinde, Karadenizde çok büyük bir hâkimiyet kurmuş
olan -Çarlık Rusya donanmasının tevlidettiği
ıstırabı çeken bir bölgede yetiştik. Malûmu
âliniz, Hopa'dan itibaren boğaza kadar Kara
deniz sahilleri her beş kilometrede bir şirin bir
kasaba ile süslenmiştir. Birinci Dünya Harbin
de Karadeniz'i çok zaman boş-bulan Çarlık do
nanması, hattâ arkadaşlar sahillerimize yüz, ha
zan elli metreye kadar sokulmak suretiyle bu
kasabaları yakmış yıkmıştır. Bu itibarla bugün
kü Sovyetler donanmasiyle yarışacak bir do*
nanmaya sahibolamıyacağımızı bendeniz de id
rak etmekle beraber, istikbâl için bâzı adımlar
atmak mevkiinde olduğumuzu zannediyorum.
Kabul etmek lâzımdır ki; bir donanma yalnız
ffiuhrip ve denizaltılardan müteşekkil olamaz.
Bunları hiç olmazsa hafif kruvazörlerle takviye
etmek lâzımdır. Bu noktai nazara deniz müte
hassısları da iştjrak etmektedirler. Ve şimdilik
hiç olmazsa 15 santimetrelik toplarla mücehhez
bir kruvazöre sahibolmamız için ikazda bulunu
yorlar. Bu vesileyle ben Hükümetimize ve bize
dost olan hükümetlerden bize karşı anlayış gös
termek suretiyle hiç olmazsa 6 000 - 6 500 tonluk
kruvazörlerden bir tanesiyle deniz filomuzun
teçhiz ve takviye edilmesini temenniye şayan bu
luyorum, efendim.
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REJS — Burhanettin Onat.
I
BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Muhterem arkadaşlarım; 4 muhribin mubayaası ve
silesiyle bir müzakere açmış bulunuyoruz. Her
mevzuda olduğu gibi bu mevzuda da ileri geri j
birçok sözler söylenebilir. Ve her hangi bir ar
kadaşımız «Bu 4 tane muhrip kâfi gelmez, 40
tane olmalıdır» diyebileceği gibi, ismail Hakkı
Paşa arkadaşımızın buyurduğu üzere «Bunları
almıyalım» da denebilir. Yalnız-arkadaşlar; bir
noktaya temas etmeden geçemiyeeeğim : Evre- i
lâ muhterem Paşa hazretleri bu mevzuu iyice
tetkik ederek gelmiş değillerdir. Sonra, dünya
nın en şerefli kisvesini taşımış, büyük birlikleri
mize kumanda etmiş bulunan bir generalin deniz
silâhları mevzuunda bu kadar basit bir malû
matla buraya çıkması beni incitmiş ve dolayısiyle bu konuşmaya sevk etmiştir.
Muhterem arkadaşlar; paşa çıktılar ve bu
yurdular k i ; benim memleketime ufacık bir mü
dafaa vasıtası bir silâhı kazandırana teşekkür
ederim. Bu, iyi bir başlangıçtı. Fakat sonradan I
«Ancak» ı geldi; muhripler yerine denizaltı al
malıyız daha iyi olur buyurdular.
Arkadaşlar; ismail Hakkı Paşanın bu mü
talâası askerliğime ait bir hâtıramı canlandırdı.
Müsadenizle onu arz edeyim.
ömrümün büyük bir kısmı orduda geçti.
Çeşitli insanlarla karşılaştık. Bu meyanda bir I
defasında safça bir emirberim vardı. İcabetti,
bir gün «Al oğlum, al şu parayı, bana bir kulüp
sigarası al gel» dedim. «Başüstüne» dedi, emri I
tekrar etti, «Bir kulüp sigarası alıp geleceğim»
dedi, bir selâm çaktı, sert bir dönüş yaptı, sonra
kapıdan döndü, «Efendim, sigara bulamazsam
tahin helvası alayım mı» dedi. (Gülüşmeler)
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Evvelâ arkadaşlarım muhrip, hani bir tâbir
vardır, muz için kullanılır, ne niyetle yersen o
tadı verir. îşte muz gibi ne niyet için kullanı
lırsa o işi görür bir silâhtır arkadaşlar. Muhrip
bir kere hücum vasıtasıdır, bir koyda saklanır,
anide çıkar, zımbalar döner. Şerefli bir tarihi
miz vardır; Golyat zırhlısını bizim Muaveneti
Milliye muhribimiz torpillemiştir. Sonra yine o
harb esnasında gecenin karanlığında Çanakka
le'ye sokulup bir zırhlıyı torpilliyen, yine bir
ecnebi muhribi olmuştur. Binaenaleyh muhriple
rin deniz muharebelerinde çok büyük mevkii ol
mak lâzımgelir.
Hafızam beni yanıltmıyorsa 1905 Rus - Ja
pon muharebesinin talihini Şuşima Deniz Harbi
tâyin etmiştir. Bu deniz harbinin talihinin de Ja
pon torpidolarının yaptığı gece hücumu tâyin
etmiştir. Ve yine işittiğimize, okuduğumuza ve
öğrendiğimize göre eğer Alman muhriplerinin
fedakârane saldırışı olmasaydı Iskajarak muha
rebelerinin âkibeti başka türlü olurdu.
Bütün bunlardan sarfınazar arkadaşlar, İkin
ci Dünya Harbinin edebiyatına girmiş bir kon
voy mevzuu vardır. Gemiler bir kıtadan diğeri
ne malzeme taşır, ordu için erzak taşır, cephane
taşır. Bu konvoyları kim muhafaza edecektir!
Bunların başlıca muhafızları muhriplerdir, ar
kadaşlar. Burada en modern muhripler değil,
Nuh Nebi'den kalmış bir muhribin- dahi bir
konvoyun muhafazasında büyük bir mevkii var
dır. Eski de olsa muhripler bugün kullanılan
modern cihanlarla - radar gibi, ezdik cihazı gibi bir denizaltının yerini keşfeder ve gerekli mü
dafaa ve muhafazayı yapabilir. Nihayet bir kon
voyun etrafında pervane gibi döner, büyük de
niz harblerini karşılar, hava müdafaasına ka
tılır. Sahil muhafazasında mühim rol oynar.
Daha evvel de arz ettiğim gibi, muz gibi ne ni
yete yersen olur kabilinden muhriplerin mev
cudiyeti bir memleketin muhafazasında büyük
rol oynıyan kıymetli, esaslı bir silâhtır.

Şimdi bir memleketin muharip birliklerinde
muhribin yeri nedir, denizaltının yeri nedir,
muhrip almıyalım, denizaltı alalım mütalâası
karşısında af buyursunlar bu hikâyeyi hatırla
dım.
Şimdi, Paşa buyuruyorlar ki; «Bunların ye
Sonra muhrip mevzuu konuşulurken daima.
rine aynı para ile daha kuvvetli, daha faydalı
sahil muhafazası tâbirini kullandılar. Sanki
silâhlar alabiliriz.» Fakat ne alabileceğimizi
muhrip yalnız sahil muhafazasına mahsusu bir I söylemiyor. Yalnız, demin arz ettiğim gibi, de
silâhmış gibi ve yine ilâve buyurdular, bu muh
nizaltı alsa idik.. Bilvesile söyledim, bunların
ripler daima deniz sathında yüzdüğü için tay
dördünü kaça alıyoruz? Dördüne vereceğimiz
yare hücumuna mâruzdur. Eğer kuvvetli bir ha
para ile bir denizaltı değil, yarım denizaltı da
va şemsiyesi mevcudolmazsa bunlar iş göremez
hi mubayaa edemeyiz. Zaten alışımızın da şek
ler, zarar görürler.
j lini, mahiyetini de gözden uzak tutmamak ieab-
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eder. Bizim aklımıza esmiş müdafaamız için
dört muhrip lâzım diye aklımıza esmiş, İngilte
re de bunları münakaşaya çıkarmış, biz tâlibolmuşuz şeklinde düşünmek bir hatadır. Böyle
değil arkadaşlar. Bugün NATO camiasına
dâhil devletler bu müdafaa sistemine dâhildir
ler. NATO'mm müşterek çalışmalarına tabi
dirler.
Türkiye'nin Garp dünyasının müdafaasında
ki rolü nedir, ordusu ne olmalıdır, donanması
ne olmalıdır, hava kuvvetleri ne olmalıdır? Bu
nun prensipleri konulmuş, hudutları çizilmiş.
Buna göre ordu kara kuvvetlerine lâzımgelen
silâhlar nedir?. Onlar verilirken bu meyanda
deniz kuvvetlerine ayrılması icabeden yardım
mevzuu arasında da bu dört muhrip gelmiştir.
Bunlar bize âdeta sembolik denebilecek bir be
del mukabilinde verilmiştir ve bunlar hakika
ten Hariciye Vekilimizin buyurdukları gibi, roket atacak vasıtalara kadar en son usullere tev
fikan teçhiz edilmiş, tamir edilmiş, 36 mil gibi
bir süratle elimize verilmiştir. İşte bunların alın
ması için kanun geldiği zaman önce bir teşek
kür, ama sonra da arkasından bir takrir geli
yor, bunları kabul etmiyelim. Ne yapalım? Mem
lekette motor fabrikaları yapalım, tayyare fabrikaları yapalım, muazzam bir hava ordusu ya
nalım. ondan sonra muhrip alacaksak düşüne
lim, deniyor. Düşünelim arkadaşlar.. Lazımsa
böyle yapalım, onları da yapalım ama, bana
kalırsa hele bu dört muhribi bir alalım arkadaş
lar. (Soldan, alkışlar)
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I deniz üstü vasıtalarına mı fazla ihtiyaç vardır,
deniz altı vasıtalarına mı ihtiyaç vardır? Bunu
incelemiş ve teferruatiyle önünüze sermiştim.
Şahsi kanaatim icabı deniz altı vasıtalarının
deniz üstü vasıtalarına tercihan alınması fikri
ne karar vermiştim. Binaenaleyh karar benim
değil, Büyük Meclisindir. Ben bunu arz etmek
le mükellefim.
Aziz arkadaşlarım-, bu gemilerin yeniliği es
kiliği bizi alâkadar etmez. Ancak 15 sene evvel
yapılmış, İkinci Cihan Harbine girmiş çıkmış.
Gerekçeyi tetkik (buyurursanız, «Tamir ve teç
hiz edilmekte» deniyor. Binaenaleyh bu gemi
nin içine yeni silâhlar koymak, roket koymak.
geminin yapısını değiştirmez. Bu bakımdan
eğer hünlar hakikaten Saym Onat arkadaşımı
zın dediği gibi İngilizler tarafından hibe edil
mişse öpüp başımızın üstüne koyalım. Fakat
I öyle değildir. Parası 1968 den itibaren faizi ile
birlikte ödenecektir. Bu bakımdan arz ettim.
Sayın Onat arkadaşım birinci konuşmasında
'büsbütün mevzuun istikametini değiştirdi. Ben
aynı dille, aynı şekilde kendisine cevap vermiyeceğim. Çünkü yaşı müsait değildir. Sayın
Onat arkadaşım muhriplerle denizaltılarm va
I zifesinden bahsetti. Bana kalırsa 'saatçinin di
linden ancak saatçi anlar. Meselâ nasıl ben
doktorluktan bir şey anlamazsam o da benim
meslekimden anlamaz. (Gülüşmeler)
I
Sonra saym arkadaşım benim için dediler ki,

buraya, kürsüye hasit malûmatla çıkmış. Hu
zurunuza hiçbir zaman basit malûmatla çıkmam
ve çıkmayı da asla düşünmem. Sadece burada
REİS — İsmail Hakkı Talay.
değil, 60 senelik ömrümde nereye çıkmışsam
İSMAİL HAKKI TALAY (Elâzığ) — Aziz
mücehhez olarak çıkmışımdır. Müsaadenizle bu
arkadaşlarım; Sayın Vekilin ve ondan sonra
nu ifade edersem her halde kendilerini tenvir
konuşan arkadaşımın hakkımda gösterdikleri
etmiş sayılırım.
teveccühe candan teşekkür ederim. Ben zaten
bidayette bu konu hakkında söze başlarken es
Aziz arkadaşlarım, maksat deniz kuvvetleri
ki bir asker olmak münasebetiyle silâhlı kuv
mizin kuvvetlendirilmesi; hazerde ve seferde,.
vetlerimize en ufak 'bir harb vasıtası, malzemesi
deniz üstünde ve altında verilecek vazifelerin
ve silâhı (kazandıranların minnettarıyım de
yapılmasını sağlıyacak bir imkân bahşetmektir.
miştim. Bahusus hu dört muhribi deniz kuvvet
Elbette arzu ederim ki ve hütün arkadaşlarım
lerimize kazandırmaya teşehhüs edenlerin min
arzu ederler ki, Karadeniz'de ve Akdeniz'de,
nettarıyım demiştim. Bu Sözlerimle »bunların
deniz altında ve üstünde Türkiye
hakikaten
mubayaasını istememiş değilim. Ancak demişim
çok üstün hulunsun. Fakat bugün hizim malî
dir ki, bugün kara, deniz ve hava vasıtaları g'öz
gücümüz nazarı itîbara alınacak olursa bilhassa
önüne alındığı takdirde, memleketimiz günün
bu son zamanlarda deniz üstü vasıtaları ile Ka
birinde NATO teşkilâtı dışında kalırsa, donan- I radeniz'de ve Akdeniz'de bir hâkimiyet kurmak
mamız deniz taarruzu ve tedafüi vazifelerini
mümkün değildir. Ancak denizaltılarla sahille
görmesi ve sahillerimizi koruması bakımından | rimizi korumak ve müdafaa, etmek imkânlarım
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bulabiliriz. Mâruzâtımın esası, memleket müdafaasma dayanmıştı, bunu (huzurunuzda bir defa
da'ha arz etmeyi kendim için bir vazife bilirim.
REİS — Müfit Erkuyumcu.
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; memleketimizin şiddetle muhtaeolduğu bu muhripleri; bu kadar müsait şart
larla satınalmasmdan dolayı hükümetimize
berveçhi peşin teşekkür ederim.
Hakikaten çok müsait şartlarla, on sene sonra bedelinin ödenmeye başlanması kaydiyle,
en son silâhlarla mücehhez dört muhribi memlekete kazandırmak büyük bir muvaffakiyettir
ve bu muvaffakiyetinden dolayı Hükümetimi
ze teşekkür ederim. Bu kadar müsait şartlarla
bunları bize devretmeyi kabul eden müttefikimiz İngiltere'ye de teşekkürü bir vazife saya
rım.
Söz almaktan maksadım bir temennimi Yük
sek Heyetiniz huzurunda arz etmektir. Bu te
mennim şudur; memleketimiz Hopa'dan İs
kenderun'a kadar binlerce millik uzunlukta sa
hillere maliktir. Bu sahillerimizin muhafazası
için deniz kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak o
kadar isabetli bir hareket olur. Sahillerimizin
muhafazası muhriplerle olabileceği gibi denizaltılarla olabilir, diğer küçük gemilerle olabilir,
mayın gemileriyle olabilir. Fakat donanmamı
zın hiç olmazsa iki hafif kuruvazöre ihtiyacı
vardır. Ve bu kruvazörlerin yine böyle İn
giltere ile veya Amerika ile uzun vadeli anlaş
ma yapmak, suretiyle teminini Hükümetimiz
den bilhassa rica ediyorum. Aynı zamanda do
nanmamızın sembolik bir ihtiyacıdır bu. Bu
kadar geniş sahillere sahibolan memleketimizin
bir kruvazöre sahibolmaması hakikaten üzü
cüdür. Filhakika bunlar pahalıdır ve kullanıl
maları, alınmaları masraflıdır. Fakat şunu dü
şünmek lâzımdır ki, biz 4,5 milyar liralık büt
çenin aşağı - yukarı yarısını millî müdafaa gücümüze sarf etmekteyiz. Bu kadar fedakârlığı
göz önüne aldığımıza göre biraz daha fedakâr
lık yaparak iki hafif kruvazörü almak ve bu
gemilerle donanmamızı takviye etmek lüzumu
na kaaniyim, bilhassa bunun teminini Hükümetimizden temenni ediyorum.
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j| meninde bu mevzu üzerinde görüşmüş ve noktai nazarımızı ortaya koymuştuk. Hükümetimi
zin bu 4 muhribi temin etmesi bizim için haki
i katen büyük bir fayda ve başarıdan başka bir
şey değildir. (Soldan; bravo, sesleri)
Muhripler denizaltılarm birinci düşmanıdır.
Etrafımızı çeviren memleketlerin pekçok denizaltıları vardır. Bugün Sovyet Rusya'da deniz
altı sayısının 300 ü geçtiğini gazetelerde oku
yorsunuz. Tabiî bunların bir kısmı Kara Denizdedir. Bir kısmı da seferde Akdenize girecektir.
Bu denizaltılarla mücadele etmek için birinci
vasıta ve çare bu muhriplerdir. Binaenaleyh
muhrip, bizim için müdafaa bakımından en lü
zumlu silâh sayılması lâzımgelir. Kaldı ki, bu
\ muhriplerin ucuz bedelle alınması bir muvaf
fakiyettir. Binaenaleyh çok miktarda karşımı
za çıkması muhtemel bulunan denizaltılara kar
şı bu muhripler bizim için en iyi müdafaa silâh
larıdır. Onun için bunların alınması çok fay
dalıdır. Bu kanaatimi burada da açıkça arz edi
yorum. (Soldan; bravo, sesleri, alkışlar)

j
I
î
j
|I
i
j

REİS — Sadettin Yalım.
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh
terem arkadaşlarım, hakikaten hepiniz gibi, biz
de sahil çocukları olarak Donanmamızın takviye
sinden grur duyuyoruz. Onun için Hükümetimi
zi bu isabetli hareketi karşısında tebrik eder ve
bu vesile ile eskiden beri içimde yaşıyan bir fik
ri tam fırsat gelmişken izhar etmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, sizi katiyen yorma
mak şartiyle ufak bir hâtıramı anlatmakla sözleI rime bağlıyacağını, ondan sonra esas maksadıma
geleceğim.

I

I
j

Mâruzâtım bundan ibarettir.
REİS — İsmail Hakkı Tunaboylu.
İSMAİL HAKKI TUNABOYLU (Yozgad)
— Muhterem arkadaşlar; Millî Müdafaa Encü- •']J

Allah bir daha' göstermesin ve göstermiyecektir, işgal senelerinde bir sabah mektebe gi
derken körfezin düşman donanması ile dolduğu
nu içim sızlıyarak görmüştüm. Şimdi sahilleri
mizde kendi donanmamızı ve onların her fırsatta
çoğalmasını görmekle büyük zevk duyuyorum.
Bugün iftiharla hatırlamadan geçemiyorum. Şu
nu bilhassa söylemek istiyorum; Hava Kurumu
bizde çok faydalı olmuştur. Eskiden Donanma
Cemiyeti vardı. Milletimiz çok semihtir. Muhrip
lerimizin yanında hakikaten büyük kravüzörlere,
denizaltılara ihtiyacımız vardır. Bu sebeple De
niz Kuvvetlerimizin takviyesi için bir kampanya
açarsak daha doğrusu eski Donanma Cemiyetini
daha mütekâmil olarak kurarsak eminim ki, • bü-
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tün milletimiz yardıma koşacaktır. Ve o vakit bir
bu mevzu, askerî erkânımızın toplanmış bu
değil 10 - 15 muhrip almamız mümkün olacaktır.
lunduğu Millî Müdafaa Encümeninde ariz ve
Geçen sene donanmamız sahilleri gezdiği zaman
amik tetkik edilerek Yüksek Meclise gelmiş bu
halkımızın büyük iştiyakı görülmüştür. Bu iti
lunmaktadır.
barla bu Donanma Cemiyetini ihya etmek mutla
Elimizdeki muhriplerin dört tanesi hakika
ka faideli olacaktır. Ben şimdiden Deniz Kuv
ten devresini ikmal etmiş bulunmaktadır. Favetlerimizi ve bütün Ordu kuvvetlerimizi tebrik
tin Beyin ve diğer arkadaşlarımızın verdikleri
ediyorum. (Bravo sesleri)
malûmatı tekrar etmek istemiyorum. Bu muh
REİS — Burhanettin Onat.
riplerin yerini doldurmak için İngiltere'den bu
BURHANETTIN ONAT (Antalya) — Efen
dört tane muhribin alınmasına tevessül edildi.
dim, yüksek huzurlarınızı tekrar işgal ettiğim
Yenilerinin çok yüksek fiyatta olduğunu tak
den dolayı özür dilerim. Bundan evvelki konuş
dir buyurursunuz, bize 3 milyon isterline 4 mulhma münasebetiyle ortaya çıkan bir zihniyetin
ribi satmayı kabul ettiler. İngilizlerle vardı
tahvili için tekrar kürsüye gelmiş bulunuyorum.
ğımız anlaşmaya göre bedelini 1973 senesine
Ben, bir arkadaşımın, alınacak 4 muhrip etrafın
kadar taksitle ödiyeceğiz ve % 5 faiz tediye
da vâki beyanlarına mukabil, muhribin memleket
edeceğiz.
müdafaasındaki fonksiyonunu, bildiğim kadar
Gemilerin vasıflarına gelince, arkadaşlarım
arz ettim. Buraya çıktılar, dediler ki; «Sen ne
izah ettiler, ben de söylenmiyen şu noktayı ilâ
biliyorsun! Saatin dilinden saatçi anlar.» dedi
ve edeyim; eskilerinde 4 top vardı, bunlarda
ler. Şimdi, bundan sonra Paşamızın bu kürsüye
6 top bulunmaktadır. Mütehassısların ifadele
çıkıp da askerlikten başka bir şey konuşmaya kal
rine göre donanmamıza iltihakla kuvvet sevi
karlarsa, Muhterem Paşa Hazretlerinin burada
yesi % 50 • artmış olacaktır.
sarf etmiş oldukları sözlerini kendilerine hatırla
Denizaltılara gelince; bunlar yardımdan ve
tırsam acaba ne diyecekler! Halbuki benim arz
rilmektedir,. Vazifeleri, NATO'mm müşterek
ettiğim malûmat, ansiklopedik malûmat seviyesi
müdafaa plânları içinde yer almış bulunmakta
ni aşmıyan sözlerden ibarettir. Paşanın bunu
dır.
evleviyetle bilmesi icabederdi. Ama buraya öyle
Arkadaşlarımızın takdir buyurdukları gibi,
gelmediler, «Sahil müdafaası» dediler ve niha
Hükümet donanmamızın takviyesi için her im
yet benim emirberin; «Tütün bulamazsam tahin
kâna başvurmaktadır. Teklifin kabul buyurulhelvası alayım mı efendim?» demesi gibi muhrip
masmı rica ederim arkadaşlar.
yerine efendim denizaltı alınsın, olpıaz mı, deme
REİS — Elâzığ Mebusu İsmail Hakkı Taye vardılar.
lay'm verdiği takriri, Millî Müdafaa Encüme
Muhterem arkadaşlar; bir mebus her mevzuda
ninden gelen mazbatada imzaları bulunması ha
konuşmak salâhiyetini haizdir. Yalnız o mevzu
sebiyle Dahilî Nizamnamenin 34 ve 112 nci
üzerinde, konuşma yapan arkadaş kendi ilmî ve
maddeleri muvacehesinde, reye vaz'etmek im
meslekî seviyelerinin hududunu ölçmek mecburi
kânı olmadığını arz ederim.
yetindedir. Ben hiçbir zaman bu hududu aştığı
Asım Eren.
mı hatırlamıyorum. Üçüncü devredir ki, bu kür
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka
süde konuşurum, bugün yine de kanuşuyorum,
daşlar, mavzubahsolan meselenin iki cephede
muhrip mevzuunda konuştum, içimizde saatçiler
mütalâa edilmesi gerekir. Birincisi NATO üyesi
de olmak lâzım gelir; sorsunlar, söylediklerimin
bir devlet olmamız sıfatiyle esasen bize verilse
içinde bir yanlışlık var mı? Varsa çıksınlar, beni
de verilmese de İngiltere Hükümeti Fahîmesi
teçhil etsinler, kendilerini tebrik edeceğim. Tas- J tarafından "bu gemilerin Türkiye*y e verilme
lıih ettikleri için de teşekkür edeceğim. Ama bu
sinin şuradan veya buradan olmasının Tür
şekilde beyanda bulunan bir Ordu Mebusunun
kiye'ye bütün donanmasiyle yardım edece
hem nakıs malûmatla çıkması ve hem de ittihama
ğine göre bu donanmadan dört muhribin şu ve
kalkması biraz ha^in oluyor, arkadaşlar.
ya bu tarafta olmasının büyük bir ehemmiyeti
REİS — Millî Müdafaa Vekili, buyurunuz.
olmaz.
MİLLİ MÜDAFAA VEKİLİ ETEM MEN
İkinci meseleye gelince, diğer paktlar ve
DERES (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım.
NATO çerçevesi dışında halen muarızımız mev-
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cut veya muhtemel olan dost veya tarafsız dev- I[ Türk Hükümeti tarafından satmalmması hak
letlerin Akdenizdeki donanmalarının kuvvet
kında 16 Ağustos 1957 tarihinde Ankara'da
muvazenesi bakımından durumlarının tatbikinde
mektup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma ka
donanmamıza nazaran olan vaziyetleri ortaya
bul ve tasdik edilmiştir.
çıkar. Bunların sürat, teslihat, teçhizat ve tonaj
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
larını göz önüne getirirsek dost veya tarafsız
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
devletlerin elinde bulunan vasıtaların bizden üs
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı mek
tün olduğu görülür. Aynı devletin bu devletle
tupların tatbiki için gerekli tedbirleri tesbit ve
re de verdiği vasıtaların mükemmeliyeti karşı
ittihaza İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.
sında bize verdiklerinin sürtai ve diğer evsa
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
fının daha düşük olması karşısından verilenler
ı Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
bir atıfet değil, lüzumsuz bir yük olarak ortaya
miştir,
çıkar kanaatindeyim. Bu itibarla bu hususların
nazarı dikkate alınması gerekir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
RE .t S — Heyeti um ilmiyesi hakkında başka
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyini
edilmiştir.
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
R E İ S — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
ingiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük
Kabul edenler.., Etmiyenler... Madde kabul edil
muhribin Türk Hükümeti tarafından satınalınmiştir.
ması hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükü
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
meti ile İngiltere Hükümeti arasında teati edi
I
Ruznamede başka madde bulunmadığından
len mektupların tasdikine dair Kanun
28 Mart Cuma saat 15 te toplanmak üzere İn
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
ikada son veriyorum.
meti ile ingiltere Hükümeti arasında İngiliz İh
Kapanma saati : 16,40
tiyat Filosuna mensup dört büyük muhribin

6. — SUALLER VE CEVAPLAR
A — TAHRİRÎ
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-

SUAL VE

CEVABI

j lâlet Duyurulmasını saygı ile rica ederim.

lu'nun, Keskin kazası elektrik tesislerinin ne za

Ankara Milletvekili
Mehmet Ali'Ceritoğlu

man faaliyete geçirileceğine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'1 in tahrirî cevabı

(7/80)

j
j
17 . II . 1958
I
l
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek
I
Riyasetine
j
Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili |
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de- İ

1953 yılında mütaahhidine ihale edilen ve
İller Bankası aracılığı ile yaptırılmakta bulunan Keskin kazası elektrik tesislerinin aradan
5 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen
bir transformatör temin edilememesi yüzünden
muattal bir durumdadır. Büyük bir meblâğ ile
kurulan bu tesisatın yakın bir zamanda faaliyete geçmesi için gereken transformatör ne vakit temin edilecektir?

î : 51
T. C.
Dahiliye Vekâleti
M. î. G. M.
2. D. Ş. M.
Sayı : 622-406-5/6622

26.3 1958

24 . III . 1958

özü : Ankara Mebusu Meh
met Ali Ceritoğlu'nun tahri
rî sual takriri Hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine
19 . I I . 1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü
7-80-842/2831 sayılı yazıları ile alman Keskin
kazası elektrik tesislerinin ne zaman faaliyete
geçirileceğine dair Ankara Mebusu Mehmet Ali
* Ceritoğlu tarafından verilen tahrirî sual takri
ri üzerine yaptırılan incelemede :
Kırıkkale'den cereyan alınması esasına gö
re projesi tertiplenmiş olan Keskin beldesi
elektrik tesisatı Kırıkkale yükseltici transfor
matör ve Kırıkkale'den Keskin'e kadar olan
yüksek gerilim havai hattı da dâhil olmak üze
re 13 . III . 1954 tarihinde mütaahhidine ihale
edilmiştir.
Tesisatın tamamı ikmal edildiği halde Kı
rıkkale transformatörünün imalinde vâki ge
cikme yüzünden tesisat işletmeye açılamamıştır.
Mezkûr transformatörün imal edilip hazır
olduğu öğrenilerek derhal sevkı hususunda
31 . I . 1958 tarihinde ilgili fabrikaya talimat v
verilmiş ise de henüz bir cevap alınamamıştır.
Transformatör yurda gelir gelmez derhal mon
tajına başlanılarak en yakın zamanda tesisatın
işletmeye açılmasına çalışılacaktır.
Keyfiyeti saygı ile arz ederim.
Dahiliye Vekili
Dr. Namık Gedik
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2. — Malatya Mebusu Tevfik
Vnsalan'm,
ortaokul ve liselere senede vasati olarak ne ka
dar öğretmen alındığına ve ne kadarının
ayrıl
dığına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî cevabı (7/60)
27 . I . 1958
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sualimin Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına/ delâ
letinizi saygılarımla rica ederim.
Malatya Mebusu
Dr. Tevfik Ünsalan
Ortaokul ve liselere senede vasati olarak ne
kadar öğretmen almıyor ne kadar ayrılıyor. Ayrı
ayrı gösterilmesi.
T. C.
Maarif Vekâleti
Talim ve Terbiye Dairesi
Sayı : 707

25 . III . 1958

Özet: Malatya Mebusu
Dr. Tevfik Ünsalan 'm
tahrirî sual takriri ha.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Kanunlar Müdürlüğünden çıkan 30 Ocak 1958
tarih ve 636 - 2142 sayılı yazıları cevabıdır :
Malatya Mebusu Dr. Tevfik Ünsalan'm, orta
öğretim okulları kadrolarına yeniden alınan ve
bu kadrolardan ayrılan öğretmenler hakkındaki
tahrirî sual takririne ait cevabın ilşitirilerek su
nulduğunu derin saygılarımla arz ederim.
Maarif Vekili
C. Yardımcı
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Lise ve ortaokullarda asil öğretmen iken son 3 yıl içinde çeşitli se
beplerle meslekten ayrılan ve ortaöğretim kadrosuna dâhil olan
öğretmenlerin sayısını gösterir cetvel
1957
Meslekten ayrılan
öğretmen sayısı
1. îstifa eden ve müstafi
sayılan
2. Vefat eden
3. Mu/vafakat verilen
4. Emekliye ayrılan

233
13
11
51

Yekûn

308

Yeniden mesleke giren öğretmen sayısı

442

Yekûn

442

1956
1. îstifa eden ve müstafi
sayılan
2. Emekliye ayrılan
3. Vefat eden

209
35
16

Yekûn

260

294

Yekûn

294

1955
1. İstifa eden ve müstafi
sayılan
2. Emekliye ayrılan

186
65

Yekûn

251

326

Yekûn

326

T. B. M. M. Matbaa,™

Bevre: 33

S. SAYISI : 66

Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika Birleşik Devletleri
tarafından hibe şeklinde yapılan 12 670 000 dolarlık yardımla
ilgili anlaşmaların kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyihası ve
Hariciye ve Nafıa encümenleri mazbataları (1/58)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71-627/3071
Türkiye Büyük Millet Menisi Yüksek Reisliğine

7 . XII . 1957

Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika Birleşik Devletleri tarafından
hibe şeklinde
12 670 000 dolarlık yardmila ilgili Anlaşmaların kabul ve tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince
hasırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 7 ...II . 1957 tarihinde kararlaştırılan'
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve iüşikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Bağdad Paktı Ekonomik Komitesi çerçevesi içinde cereyan edfen çalışmalar neticesinde, âza mem
leketlerin telekomünikasyon, kara ve demiryolu irtibatını takviye gayesiyle muhtelif müşterek prt>jeîter hazırlanmış bulunmaktadır,
Eisenhower Doktrinini izah maksadiyle Orta - Doğu memleketlerini ziyaret etmiş olan Richard*
Heyeti, Ankara'daki temasları sırasında, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Bağdad Paktı
içinde müşterek projeler mevzuundaki faaliyeti memnuniyetle takibetmekte olduğunu ve bu alâkanın
bir <Mili olarak, bahsi geçen müşterek projelerden aşağıda yazılı dördünün dış finansman ihtiyaç
larından bir kısmını karşılamak üzere. 12 670 000 dol'âr tutarında hibe şeklinde yardım yapacağını
beyan eylemişti :
1. Telekomünikasyon müşterek projeleri :
a) Ankara - Bağdad
b) Ankara * Tahran
c) Tahran - Bağdad
d) Tahran - Karaçi
2. Türkiye - tran demiryolu (Muş - Tatvan - Van - Kotur - Hoy - Tebriz)
3. Türkiye İran karayolu (Şivfelân Bacirge Rızaiye ve Tebriz Tahran yolu üzerinde bir
nokta)
,
4. Türkiye - Irak karayolu (Cizre - Silopı - Zakho;
Bilâhare, Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Cumhuriyet Hükümetine müracaatle, yukarda bahse konu dört müşterek projenin etüd ve teçhizat ihtiyaçları için yapılması ka
rarlaştırılan hibe şeklindeki yardımla ilgili anlaşmaların, Bağdad Pak#Ekonomik Komitesinin Ma*
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yıs 1957 Karaçi • toplantısı sırasında imza edilmesini teklif etmiş ve alâkadar hükümetler arasında
bu hususta mutabakata varılması üzerine anlaşmalar filhakika yetkili temsilciler tarafından 21 Ma
yıs 1957 tarihinde imzalanmıştır.
7019 sayılı Kanunla temdidedilmiş bulunan 5436 sayılı Kanun gereğince, bahis konusu an
laşmalar imzası tarihinde meriyete girmiş bulunmaktadır.
Anlaşmalarda, Türkiye - İran demiryolu projesi için sadece etüd ve mühendislik masraf
ları, diğer üç proje için ise hem etüd, hem de teçhizat ve malzeme yardımı derpiş'edilmektedir.
Projelerin etüd masrafları her proje için tek bir rakam halinde ifade edilmiş olup, her memle
kette yapılacak etüdler için ayrı ayrı masraf miktarları işaret edilmemiştir. Buna mukabil, pro
jelerin tahakkukuna geçildiği zaman her memlekete ne miktarda teçhizat ve malzeme yar
dımı yapılacağı tasrih edilmiştir. Buna göre memleketimiz, gayrimuayyen olan etüd masrafları
dışında, aşağıdaki miktarlarda teçhizat ve malzeme yardımı görecektir :
Türkiye - İran karayolu için
Türkiye - İrak karayolu için
Ankara - Bağdad ve Ankara - Tahran
telekomünikasyon irtibatı •

1 200 000 Dolar
800 000
»
600 000

»

Yekûn 2 600 000

»

Bahis konusu müşterek projelerin memleketimize ait kısımlarının tatbik mevkiine konulma
sında tarafımızdan taahhüdedileeek iç finansmanın mahiyet ve miktarı, etüd neticelerine göre
bilâhara ayrı anlaşmalarla tesbit edilecektir.
Yukarda zikredilen üç müşterek proje için ceman yekûn sağlanan 2 600 000 dolarlık hibe
şeklindeki yardım, işbu projelerin memleketimize ait kısımlarının tatbik mevkiine konulması
için ihtiyaç duyulan dış finansmanın tamamını karşılamaktadır.
Bağdad Paktı âzası memleketlerle ve hususiyle İran ve İrak'la iktisadi münasebetlerimizi
sıklaştıracağı muhakkak bulunan mezkûr müşterek projeler, Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metinin sağladığı yardım sayesinde, vakit geçirilmeden tahakkuk yoluna girmiş olacaklardır.
Bu maksatla Cumhuriyet Hükümeti, adı geçen Hükümetle imzalanmış olan yardım anlaşmalarının
tasdikini, bir kanun lâyihası halinde Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz eder,

( S. Sayısı : 66 )
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Hariciye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye Encümeni
Esas No. 1/58
Karar No. 10

23 .1 . 1958

Yüksek Reisliğe
Bağdad Paktı müşterek projelerine Ameri
ka Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklin
de yapılan 12 670 000 dolarlık yardımla ilgili
Anlaşmaların kabul ve tasdiki hakkında kanım
lâyihası, hükümet mümessillerinin iştirakiyle
tetkik ve müzakere olundu.
Lâyiha ve maddeleri üzerinde cereyan eden
müzakerelerden sonra hükümet teklifi ve esba
bı mucibede serd edilen hususlar yerinde görü
lerek, lâyiha aynen kabul edildi.
Havalesi gereğince Nafıa Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur.
Hariciye Encümeni Reisi
ve Bu M. M.
îzmir
Adana
M. Çavuşoğlu
H. Eroğlu

Çankırı
A. K. Barlas
Denizli
A. Çobanoğlu
Hatay
/. Ada

Çanakkale
H. Alyot

Antalya
B. Onat

Ankara
B. Ecevit

Çorum
K. Terzioğlu

Çorum
8. Baran
Erzurum
B. 8. Burçak

Hatay
A. §. Devrim

Gazianteb
A. Ocak

İstanbul
N. Menemencioğlu

Kars
Mardin
Mardin
Turgut Göle
H. B. Tankut
A. Uras
İmzada bulunamadı
Muğla
Sivas
t Sivas
N. Özsan
N, Çubukçu
H. Değer
Sivas
Sivas
N. llter
E. îmer

Nafıa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafıa Encümeni
Esas No. 1/58
Karar No. 7

4 . II . 1958

Yüksek Reisliğe
Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika
Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklinde ya
pılan 12 670 000 dolarlık yardımla anlaşmala
rın kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyihası
encümenimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin de
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Hükümet esbabı mucibesinde serd edilen hu
suslar encümenimizce de yerinde mütalâa edi
lerek kanun lâyihasının 1 nci maddesi tadilen
diğer maddeleri ise aynen ve ittifakla kabul
edilmiştir.
Umumi Heyetin yüksek tasviplerine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Nafıa En. Reisi
Bu M. M.
Gazianteb
Konya
S. Kuranel
O. Bibioğlu

Artvin
M: Bumin
Denizli
O. Ongan
Erzurum
F. Taşkesenlioğlu
Gümüşane
S. Kadirbeyoğlu
Hatay
H. İkiz
Muş
#. Çağlayan
Rize
M. F. Mete
İmzada bulunamadı

i S. Sayısı : 66 )

Denizli
B. Akşti
Erzurum
8. Erduman
Giresun
A. N. Duyduk
Gümüşane
N. Sargmalp
Mardin
//. Kermeoğlu
Niğde
V. Mengi
Sinob
M. Tansel
İmzada bulunamadı

- 4 HÜKÜMETİN TEKLİFİ

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ

Bağdad Paktı müşterek projelerine Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından hibe şeklinde yapılan
12 670 000 dolâıiık yardımla ilgili Anlaşmaların
kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyihası

Bağdad Paktı müşterek
projelerine
Amerika
Birleşik Devletleri tarafından hibe şeklinde ya
pılan 12 670 000 dolarlık yurdumla ilgili An
laşmaların kahul ve tasdiki hakkında kanun
lâyihası

MADDE 1. - Bağdad Paktı Ekonomik Komi
tesi çerçevesi içinde cereyan eden çalışmalar ne
ticesinde:
a) Ankara - Bağdad, Ankara - Tahran, Tah
ran - Bağdad ve Tahran - Kareçi arasında tele
komünikasyon irtibatı,
b) Türkiye - İran demiryolu irtibatı,
c) Türkiye - İran karayolu irtibatı,
d) Türkiye - Irak karayolu irtibatı,
Mevzularında hazırlanmış olan müşterek
projelerin etüd ve teçhizat "ihtiyaçlarına sarf
edilmek üzere, hibe şeklinde 12 870 000 dolar
tutarında yardımda bulunan Amerika Birleşik
Devletleri Hükümeti ile bu hususta 5436 sayılı
Kanuna istinaden, imzalanmış olan Anlaşmalar
kabul ve tasdik edilmiştir.

MADDE 1. — Bağdad Paktı Ekonomik
Komitesi çerçevesi içinde cereyan eden çalışma
lar neticesinde :
a) Ankara - Bağdad, Ankara - Tahran,
Tahran - Bağdad ve Tahran - Karaçi arasında
telekomünikasyon irtibatı,
b) Türkiye - Iran Demiryolu irtibatı,
c) Türkiye - İran Karayolu irtibatı,.
d) Türkiye - Irak Karayolu irtibatı,
Mevzularında hazırlanmış olan müşterek
projelerin etüd ve inşaatla ilgili teçhizat ihti
yaçlarına sarf edilmek üzere, hibe şeklinde
12 670 000 dolar tutarında yardımda bulunan
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile bu
hususta, 5436 sayılı Kanuna istinaden, imzalan
mış olan Anlaşmalar kabul ve tasdik edilmiştir.

MADDE 2. — Bu
meriyete girer.

tarihinde

MADDE 2. «— Hükümetin ikinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Hariciye, Maliye, Nafıa ve Münakalât Vekil
leri memurdur.
7 . X I . 1957

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

kanun

neşri

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
R R. Zorlu

Devlet Vekili

Devlet Vekili
C. Yardımcı
Millî Müdafaa Vekili ve
Adliye V, V.

Adliye Vekili

#. Ergin
Hariciye Vekili

Devlet Vekili
E. Kaldfüî

Dahiliye Vekili
.V. Gedik
Maliye Vekili
ff< PoUtk&n

Maarif Vekili
T. İlen

Nafıa Vekili ve
Hariciye V. V.
E. Menderes
Sık ve İç, Mua. Ve&iîi

Ticaret Vekil?
N. KörfjZ
A. Aker
(rüm. ve İnli, Vekili
Ziraat Vekili
II. Hüsman
E, Budahoğlu
Münakalât Vekil)
Çalısına Vekili.
A, Demîrer
Sanayi Vf-kiÜ v»
Çalışma V v

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Âjanst olan Milletlerarası İ§ Birliği İdaresi (ICA) ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Proje Anlaşması

3. Asıl nüsha X
1. Proje num'arası
04-22-104
—2. Anlaşma numarası Tadil eden nüsha
04-22-104
—
4. Projenin ismi :
işbu Proje Anlaşması ayrıca, her iki Hükümet ara
Türkiye - İran - Irak - Pakistan Bölge
sında akdedilecek aşağıdaki muaddel ve tamamlayıcı an
Telekomünikasyon Şebekesi
laşmanın hükümlerine de tâbi olacaktır,
Teknik #Iş Birliği için
5. Projenin mahiyeti ve izahı :
Umumi Anlaşma
(İlişik metindedir)
İktisadi îş Birliği
6. ICA'mn tahsis
Anlaşması
X Kalkınma Yardımı
17. ICA'mn tevzi
Sair
işareti
işareti
72-1171079
725-21-204-04-69-72
; (Bağdad Paktı)

ICA ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşmada ve umumiyetle bu gibi anlaşmalara derci müteamel olan ve ilişikteki metinde münderiç bulunan hükümler ile buna ilâveten eklenecek her hangi bir lahikada
derpiş edilen şartlar dâhilinde projeyi tahakkuk ettirme
hususunda mütekabilen mutabık kalmışlardır.

S. ICA'mn dolar yardımı
a)

İlk yekûn

Yekûn

b) Mukavele hizmetleri
e)

Emtia

d)

Sair masraflar

9.

Türkiye'nin iştiraki
(Dolar olarak karşılığı
1.00 Dolar -

a)

Yekûn

Tezayüt

8 370 000

800 000

800 000

• 7 570 000

7 570 000

o.) Emtia
Sair masraflar

0

s

Halihazır
Yekûn

8 370 000

b) Teknik ve sair hizmetler

d)

Tenakus

S, Sayısı ; 66 j
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10. İşbu teşebbüs, Bağdad Paktı Bölgesi memleketlerinin ekono
milerinin birbirleriyle daha sıkı şekilde bağlanmasına, Bölgenin
iktisadi bünyesinin kuvvetlenmesine ve bu suretle Bölge refahının
artmasına yardım edecektir.
Bağdad Paktı Teşkilâtı
Genel Sekreteri
Awni Khalidy adına,
Bülent N. Kestelli

Asıl anlaşma tarihi :
21 Mayıs 1957

Tadil tarihi

Amerika Birleşik Devletleri
Hariciye Vekili adına,
Arthür Z. Gardiner
Maslahatgüzar
A. B. D. Büyükelçiliği
Pakistan

Nihai yardım tarihi :
1 Nisan 1960
ICA Müdürü adına,
Ben H. Broıvn, Jr.

Türkiye adına,
Semih Günver

{ S. Sayısı ; 66 )
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Projenin mahiyeti

'

İşbu projenin gayesi, Bağdad Paktı Bölgesindeki dört memleketin hükümet merkezleri ara
sındaki telekomünikasyon irtibatını ıslah etmektir.
ilgili her memleket bu meseleyi tetkik etmiş ve Bağdad Paktı Ekonomik Komitesine bağlı
Münakalât Tâli Komitesinin gayretleri neticesinde müşterek umumi bir plân hazırlanmıştır.
Lüzumlu mablâğların sureti tevzii; mevcut malûmatın ve etüdlerin kıymetlendirilmesi ve
mühendislik şartnamelerinin ihzarı suretiyle, umumi vaziyetin dikkatle tetkikinden çıkacak ne
ticelere göre tesbit edilecektir.
ı.....

Teknik izahat

Umumi plânın esasi) Ankara - Tahran - Karaçi -anayolları üzerinde Bağdad - Tahran ve Bağ
dad - Ankara irtibatları da dâhil olmak üzere çok yüksek frekanslı bir şebeke kurmaktır.
Etüdler, mukavele ile bir Amerika Birleşik Devletleri firmasının telekomünikasyon mühendis
leri tarafından mevcut malûmatın ve evvelce yapılmış etüdlerin gözden geçirilmesi suretiyle,
icabında mütemmim mühendislik ve ekonomik etüdlerin icrası da dâhil olmak üzere, yapılacak
ve firma, dört hükümete ve Bağdad Paktı Teşkilâtına, kurulması gereken sistemin tipi ve mu
hammen nıalîyeti hakkında bir rapor verecektir. Etüd ayrıca; teferruatlı plânların ve şartname
nin hazırlanmasına, malzemenin teminine ve inşaat sırasında, nezaretin sağlanmasına mütaallik
olarak bilâhara yapılacak mühendislik hizmetleri mukavelesinin şümulü hakkında da izahatı muh
tevi olacaktır. Bu sonuncu mukavele de telekomünikasyon mühenislîği yapan bir A. B. D. fîrmasiyle akdedilecektir.
Mühendislik etüdlerini yapan firmanın inşaata başlaması hususunda vereceği karar üzerine;
etüdlerin neticesine uygun olarak, kıymeti 7 570 000 dolan aşmamak üzere lüzumlu teçhi
zat, malzeme ve/veya hizmetler temin edilecektir.
Mevcut malûmata istinaden ve bir ilk tahmin olarak, alâkadar dört memleketin ihtiyaçlan aşa
ğıdaki şekille olabilir :
Türkiye
İran
Irak
Pakistan

0.60
4.00
1.15
1.82

işin icra safhaları, etüdleri yapan mühendislerin tavsiyelerine istinadedecektir.
Türkiye projenin kendine isabet eden kısmına iştirak edecek ve bu iştirakin mahiyet ve miktan bilâhara, etüd neticelerinin ışığı altında, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri
arasnda akdedilecek bir karşılıklı Anlaşma ile tesbit edilecektir.
Bahis konusu bölge telekomünikasyan şebekesi için Irak; Iran, Pakistan ve Amerika Birleşik
Devletleri hükümetleri arasında da aynca proje anlaşmaları yapılmaktadır.
işbu proje, Bağdad Paktı Ekonomik Komitesinde cereyan eden müzakerelerden neşet etmiş
tir ve Büyükelçi Richards tarafından Iran, İrak, Türkiye ve Pakistan hükümetleri ile Bafdâd Pâk*tı Genel Sekreterine karşı girişilmiş olan taaTMuitlero de mutabıktır.

,(B. Sayısı : 66 )l

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajansı ulan Milletlerarası î§ Birliği İdaresi (ICA) İle
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Proje Anlaşması

ICA ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu An- 1. Proje numarası
3. Asıl nüsha X
laşmada ve umumiyetle bu gibi anlaşmalara derci müte04-33-103
amel olan ve ilişikteki metinde mühderie, bulunan hüküm- ——
—
~
ler ile buna ilâveten eklenecek her hangi bir lahikada 2. Anlaşma numarası Tadil eden nüsha
derpiş edilen şartlar dâhilinde projeyi tahakkuk ettirme
04-33-103
No. 1
hususunda mütekabilen mutabık kalmışlardır,
4. Projenin ismi :
İşbu Proje Anlaşması ayrıca, her iki Hükümet araTürkiye - Iran Demiryolu İrtibatı*
smda akdedilecek aşağıdaki muaddel ve tamamlayıcı an- -^—<•——
=-*—-—-——
—
laşmanm hükümlerine de tâbi olacaktır.
5. Projenin mahiyeti ve izahı :
Teknik İş Birliği için
(ilişik metindedir)
Umumi Anlaşma
—
•-—
~—
—~—-—=
İktisadi İş Birliği
6. ICA'nm tahsis
! 7. ICA'nm tevzi
Anlaşması
X Kalkınma Yardımı
işareti
\
igöfceti
Sair
72-1171079
1725-82-204-04-69-72
j (Bağdad Paktı)

8. ICA'nın dolar yardımı

ilk yekûn

Teaayüt

Tenakus

Halihazır
Yekûn

a)

Yekûn

2 000 000

100 000

2 100 000

b)

Mukavele hizmetleri

2 000 000

100 000

2 100 000

c)

Emtia

d)

Sair masraflar

9.

Türkiye'nin iştiraki
(Dolar olarak karşılığı)
1.00 Dolar =

a)

Yekûn

b)

Teknik ve sair hizmetler

e)

Emtia

d)

Sair masraflar

• ( & S*yısi: 66)

_ 9 _
10, İşbu teşebbüs, Bağdad Paktı Bölgesi memleketlerinin ekono
milerinin birbirleriyle daha sıkı şekilde bağlanmasına, Bölgenin
iktisadi bünyesinin kuvvetlenmesine ve bu suretle Bölge refahının
artmasına yardım edecektir.
Bağdad Paktı Teşkilâtı
Genel Sekreteri
Awni Khalidy

Asıl anlaşma tarihi :
21 Mayıs 1957

Tadil tarihi :
17 Haziran 1957

Türkiye adına,
Semih Günver

Amerika Birleşik Devletleri
Hariciye Vekili adına,
F. B. Lyon
A. B. D. Büyükelçiliği
Ankara

Nihai yardım tarihi :
1 Nisan 1959
ICA Müdürü adına,
Ben H. Broum, Jr.

x Ö, Süflisi : t>t>)

-10 —
Projenin

mahiyeti

İşbu projenin gayesi, Türkiye ve İran şebekelerini birbirine bağlamak üzere inşa edilecek demir
yolu için İranlı ve Türk mühendisleri tarafından teklif edilmiş olan güzergâhın (İktisadi etüdler de
dâhil) keşif etüdünü yapmaktır. Etüdün şümulüne; iran'da Tebriz ile Türkiye'de Muş arasındaki
saha girmektir. Etüd işine; mevcut malûmatın yeniden tetkiki, teklif edilen güzergahın istikşafı ve
Türkiye ve İran Hükümetleri ile Bağdad Paktı Teşkilâtına tevdi edilmek üzere aşağıdaki hususlarda
tavsiyeleri ihtiva edecek nihai bir rapor kaleme alınması hususları dâhildir: Tebriz - Şeref hane:
halen 66 pus genişliğinde inşası mutasavver demiryolunun 56 1/2 pusluk İran standardına uydu
rulması.
Şerel'hane - Muş : Bakir araziden geçmesi, teklif edilen güzergâhın ve/veya sair muhtemel güzer
gâhların istikşafı.
Teknik

izahat

Bahis konusu etüdü bir mukavele tahtında yapacak olan bir Amerika Birleşik Devletleri mü
hendislik firması, Türk ve İranlı mühendisler tarafından teklif edilen güzergâhla ilgili malûmatı
kıymetlendirecek, güzergâhı istikşaf edecek ve tavsiyeleri muhtevi bir raporu Türkiye ve İran Hü
kümetleri ile Bağdad Paktı Teşkilâtına tevdi edecektir.
Etüd şümulüne; inşaatın muhtemel güzergâhı ve tahminî maliyeti, teknisiyen, işçi ve malzeme
kaynakları ile tedarik imkânları dâhildir. Masraf tahminleri : Enfrastrüktür; istasyon tesisleri; ray
lar, makaslar, traversler vs. dâhil topraküstü tesisleri; lokomotif, garaj ve manevra sahası tesisleri;
köprüler; tüneller; bu temdidin gerektireceği ilâve muharrik kuvvet ve vagonlar; işaret ve muhabe
rat tesisatı ve demiryolu işletmesinde lüzumlu sair levazım hakkında ayrı ayrı belirtilecektir.
Etüd masraflarının 200 000 dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. Etüd yapan mühen
dislik firmasının inşaatın kabili tahakkuk olduğu ve inşaata başlanabileceği hususunda vereceği
karar üzerine, mütebaki 1 900 000 dolar, etüd neticeleri dairesinde İran'da girişilecek inşaat sıra
sında lüzumlu, teferruatlı mühendislik ve nezaret hizmetleri için kullanılacaktır.
işin tahakkuk safahatı, etüdde yer alan tavsiyelere istinadedecektir.
Ayni demiryolu hakkında ayrı bir proje anlaşması da Iran ve A. B. D. Hükümetleri arasında
imzalanmaktadır.
Türkiye, projenin kendine isabet eden kısmı için yardımda bulunacak olup, bu yardımın mahi
yet ve miktarı bilâhara, etüd neticelerinin ışığı altında yapılacak bir karşılıklı anlaşma ile tâyin
edilecektir.
İşbu proje, Bağdad Paktı Ekonomik Komitesinde cereyan eden müzakerelerden neşet etmiştir.
Büyükelçi Richards tarafından Iran, İrak, Pakistan ve Türkiye Hükümetleriyle Bağdad Paktı Genel
Sekreterine karşı girişilmiş olan taahhütlere de mutabıktır.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajansı olan Milletlerarası îş Birliği İdaresi (ICA) ile
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Proje Anlaşması

ICA ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu An 1. Proje numarası
3. Asıl nüsha X
laşmada ve umumiyetle bu gibi anlaşmalara derci müte04-31-101
amel olan ve ilişikteki metinde münderiç bulunan hüküm
ler ile buna ilâveten eklenecek her hangi bir lahikada 2. Anlaşma numarası Tadil eden nüsha
derpiş edilen şartlar dâhilinde projeyi tahakkuk ettirme
04-31-101
hususunda mütekabildi mutabık kalmışlardır.
4. Projenin ismi :
Türkiye - tran Bölge Karayolu Projesi
îşbu Proje Anlaşması ayrıca, her iki Hükümet ara
sında akdedilecek aşağıdaki muaddel ve tamamlayıcı an
laşmanın hükümlerine de tâbi olacaktır.
5. Projenin mahiyeti ve izahı :
(İlişik metindedir)
Teknik îş Birliği için
Umumi Anlaşma
6. ICA'nın tahsis
7. ICA'nın tevzi
İktisadi iş Birliği
işareti
- işareti
X Kalkınma Yardımı
Anlaşması
72-1171079
725-21-204-04-69-72
Sair
(Bağdad Paktı)

8. ICA'nın dolar yardımı
a)

Yekûn

b)

Mukavele hizmetleri

c)

Emtia

d)

Sair masraflar

9.

Türkiye'nin iştiraki
(Dolar olarak karşılığı)
1.00 Dolar —

a)

Yekûn

b)

Teknik ve sair hizmetler

c)

Emtia

d)

Sair masraflar

İlk yekûn

Tezayüt

Tenakus

Halihazır
Yekûn

1 340 000

1 340 000

140 000

140 000

1 200 000

1 200 000

(S. Sayısı: 66)
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10, işbu teşebbüs, Bağdad Paktı Bölgesi memleketlerinin ekono
milerinin birbirleriyle daha sıkı şekilde bağlanmasına, Bölgenin
iktisadi bünyesinin kuvvetlenmesine ve bu suretle Bölge refahının
artmasına yardım edecektir.
Bağdad Paktı Teşkilâtı
Genel Sekreteri
Âwni Khalidy adına}
Bülent N. KestelU

Asıl anlaşma tarihi :
21 Mayıs 1957

Tadil tarihi

Amerika Birleşik Devletleri
Hariciye Vekili adına,
Arthur Z. Gardiner
Maslahatgüzar
A. B. D. Büyükelçiliği
Pakistan

Nihai yardım tarihi :
1 Nisan 1960
ICA Müdürü adına,
Ben H. Brown, Jr.

Türkiye adına,
Semih Günver

\ S. Sayı&i ; M ,!
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Projenin mahiyeti
İşbu projenin gayesi, Bağdad Paktı bölgesi 'karayolu şebekesinde mühim bir boşluğu doldu
racak olan Türkiye - İran karayolu irtibatının keşif ve etüdlerini yapmaktır. Etüd sırasında
meveut mûtalalar da gözden geçirilerek ve aşağıdaki güzergâh hakkında bir rapor hazırlana
caktır : Şivelân - Türkiye ile İran hududunda Baeirge - Ürmiye gölünün güney sahilinden Rizaiye - oradan da halihazır Tebriz - Tahran yolu üzerinde münasip bir nokta.
Projenin diğer bir gayesi de, etüd neticeleri dâhilinde Türkiye'ye, bahis konusu yolun kendi
ne isabet eden kısmının inşaatı için gerekli teçhizatı malzeme ve/veya hizmetleri temin eylemektir.
Teknik izahai
İran'ın, Akdeniz'e hiçbir mahreci yoktur ve bilhassa kuzey bölgelerinin Pers körfezi limanlariyle pek mahdut irtibatı vardır. Projede mevzuubahis yol İran'ın, bir serbest liman olarak tesis
edilmiş bulunan İskenderun limanına bağlanmasını temin edecektir.
Türkiye'nin İran'la karayolu irtibatı iyi değildir; DU bakımdan, projede teklif edilen yol iki
memleket arasındaki ticareti tahrik edecek ve Türkiye'ye de, İskenderun limanından müessir
bir şekilde faydalanmak imkânını sağlıyacaktır.
Bahis konusu yola ait etüdlerle, ayrı bir proje anlaşması mevzuu teşkil eden Türkiye - Irak
karayolu etüdlerinin, A. B. D. Yollar İdaresi tarafından temin edilecek bir heyet tarafından ya
pılması düşünülmektedir. Her iki etüd tahminen iki ilâ üç ay sürecek, ayrıca rapor ve tavsiyele
rin hazırlanması da iki ay kadar bir zaman alacaktır. Amerika B. D. Yollar İdaresinin inşaata
fiilen başlanması için vereceği karar üzerine, kıymetleri 1 200 000 doları geçmemek üzere inşaat
safhasında lüzumlu teçhizat, malzeme ve/veya hizmetler Türkiye'ye teslim edilecektir.
İşin icra safahatı etüdlerdeki tavsiyelere istinadedecektir.
Türkiye, projenin kendine isabet eden kısmına iştirak edecek ve bu iştirakin mahiyet ve mik
tarı bilâhara, etüd neticelerinin ışığı altında, Türkiye ile A. B. D. arasında akdedilecek bir kar
şılıklı anlaşma ile tâyin edilecektir.
Bahis konusu yolun İran'a isabet eden kısmı için de İran ve A. B. D. hükümetleri arasında
ayrı bir Proje Anlaşması yapılmaktadır.
İşbu proje, Bağdad Paktı Ekonomi Komitesinde cereyan eden müzakerelerden neşet etmiştir
ve Büyükelçi Richards tarafından İran, Irak, Pakistan ve Türkiye hükümetleriyle Bağdad Pak
tı Genel Sekreterine karşı girişilmiş olan taahhü tlere de mutabıktır.
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Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin Ajansı olan Milletlerarası İ§ Birliği İdaresi (ICA) üe
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Proje Anlatması

1. Proje numarası
3. Asıl nüsha X
04-31-102
—
2. Anlaşma numarası Tadil eden nüsha
04-31-102
—
4. Projenin ismi :
Türkiye - Irak Bölge Karayolu Projesi
işbu Proje Anlaşması ayrıca, her iki Hükümet ara
sında akdedilecek aşağıdaki muaddel ve tamamlayıcı an
5. Projenin mahiyeti ve izahı :
laşmanın hükümlerine de tâbi olacaktır.
(ilişik metindedir)
Teknik îş Birliği için
Umumi Anlaşma
:
7. ICA'nın tevzi
6. ICA'nın tahsis
iktisadi iş Birliği
işareti
işareti
Anlaşması
: X Kalkınma Yardımı
725-21-204-04-69-72
72-1171079
Sair
(Bağdad Paktı)
ICA ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Anlaşmada ve umumiyetle bu gibi anlaşmalara derci müteamel olan ve ilişikteki metinde münderiç bulunan hükümler ile buiıa ilâveten eklenecek her hangi bir lahikada
derpiş edilen şartlar dâhilinde projeyi tahakkuk ettirme
hususunda mütekabilen mutabık kalmışlardır.

8. ICA'nın dolar yardımı
a)

ilk yekûn

Yekûn

Tezayüt

Emtia

d)

Sair masraflar

9.

Türkiye'nin iştiraki
(Dolar olarak karşılığı)
1.00 Dolar ==

860 000

60 000

60 000

800 000

800 000

»

,
a)

Yekim

b)

Teknik ve sair hizmetler

c)

Emtia

d)

Sair masraflar

Halihazır
Yekûn

860 000

b) Mukavele hizmetleri
c)

Tenakus

r.Ş. Sayısı : 66)
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İÜ. İşbu teşebbüs, Bağdad Paktı Bölgesi memleketler inin ekono
milerinin birbirleriyle daha sıkı şekilde bağlanmasına, Bölgenin
iktisadi bünyesinin kuvvetlenmesine ve bu suretle Bölge refahının
urtmamıa yardım edecektir.
Bağdad Paktı Teşkilâtı
Genel Sekreteri
«'•
Awni Khalidy adına,
Bülent N. Kestetti

Asıl anlaşma tarihi :
21. Mayıs 1957

Tadil tarihi

Amerika Birleşik Devletleri
Hariciye Vekili adına,
Arthur Z. Gar diner
Maslahatgüzar
A. B. />. Büyükelçiliği
Pakistan

Nihai yardım tarihi :
1 Nisan 1960
ICA Müdürü adına,
Ben H. Bromn, Jr.

Türkiye adına,
Semih Günver

( S . Sayısı; 66)
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Projenin mahiyeti
İşbu projenin gayesi, Bağdad Paktı bölgesi karayolu şebekesinde mühim bir boşluğu doldu
racak olan Türkiye - Irak karayolu irtibatının keşif ve etüdleriııi yapmaktır. Etüdler, mevcut
mutaların gözden geçirilmesine de şâmil olacak "ve Cizre (Türkiye) - Silopi - Zakho (Irak) gü
zergâhı hakkında bir raporu ihtiva edecektir,
Projenin diğer bir gayesi de, etüdün neticeleri dâhilinde Türkiye'ye, bahis konusu yolun
kendine isabet eden kısmının inşası iğin ihtiyacı olan teçhizat, malzeme ve veya hizmetleri temin
etmektir.
Teknik nahai
Suriye ve Lübnan'dan geçen yollar hariç, İrak'm Akdeniz'de hiçbir mahreci yoktur. Türki
ye'nin de Irak'la karayolu irtibatı iyi değildir. Bu yoldan, Türkiye ile İrak arasındaki ticaretin
geliştirilmesinde istifade edilmesi ieabeder.
Bu yola ait etüdlerle, ayrı bir proje anlaşması mevzun teşkil eden Türkiye - îran karayolu
etüdlerinin A. B. D. Yollar idaresi tarafından temin edilecek bir heyet tarafından yapılması dü
şünülmektedir. Her iki etüd tahminen iki ilâ üg ay sürecek, ayrıca rapor ve tavsiyelerin hazır
lanması da iki ay kadar bir zaman alacaktır. Amerika B. D. Yollar İdaresinin inşaata fiilen
başlanması hususunda vereceği karar üzerine, kıymetleri 800 000 doları geçmemek üzere in
şaat safhası için lüzumlu teçhizat, malzeme ve/ve? a hizmetler Türkiye 'ye teslim edilecektİT,
işin icra safahatı etüdlerdeki tavsiyelere istinadedecektir.
Türkiye, projenin kendine isabet eden kısmına iştirak edecek ve bu iştirakin mahiyet ve mik
tarı bilâhara, etüd neticelerinin ışığı altında, Türkiye ve A. B. D. arasında akdedilecek bir kar
şılıklı anlaşma ile tâyin edilecektir.
Bahis konusu yolun İrak'a isabet eden kısmı için İrak ve A. B. D. hükümetleri arasında da
ayrı bir Proje Anlaşması yapılmaktadır.
Bu proje, Bağdad Paktı Ekonomik Komitesinde cereyan eden müzakerelerden neşet etmiş
tir; ve Büyükelçi Richards tarafından Iran; İrak, Pakistan ve Türkiye hükümetleri ile Bağ
dad Paktı Genel Sekretirine karşı girişilmiş olan taahhütlere de mutabıktır.

0
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Sayı : 203

12 . IX . 1957
ICA'nm

yaptığı yardım anlaşmalarına

derci müteamel

hükümler

A) İşbu metinde geçen «ICA» remzinden, Milletlerarsı îş Birliği idaresi (International Cooperation Admnistration), idarenin her hangi bir bürosu ve idarenin yerini alacak her hangi bir
"teşekkül maksuttur, «işbu Proje Anlaşması» şeklinde yapılacak atıflardan, meriyete giren tadilâtı
da dâhil Proje Anlaşmasının aslı anlaşılacaktır.
B) (1) işbu Proje Anlaşmasının 8 numaralı maddesinde tasrih edilen, proje için lüzumlu
meblâğlar; işaret edilen maksatlar için ve 5 numaralı maddede ayrıca belirtilebileceği şekilde
kullanılmak üzere ICA tarafından temin edilecektir. Buna ilâveten ICA, 5 numaralı maddede ay
rıca tasrih edilebileceği şekilde, tahsisat bulunmak ve ICA'nm usullerine uygun olmak şartiyle,
(a) proje ile ilgili teknik hizmetleri görmek üzere tâyin edilecek A. B. D. Hükümeti memur
ve müstahdemlerinin masraflarını, (b) projeden istifade eden memleketin ehliyetli elemanları
nın hariçte bu maksatla görecekleri eğitimle ilgili masrafların bir kısmını ve (c) tesbit edile
bilecek sair mütemmim masrafları ödiyecektir.
(2) işbu Proje Anlaşmasının 9 numaralı maddesinde tasrih edilen, proje için lüzumlu meblâğ
lar ;işaret edilen maksatlar için ve 5 numaralı maddede ayrıca belirtilebileceği şekilde kullanıl
mak üzere (Projeden istifade eden memleketin) yetkili teşekkülü tarafından temin edilecektir. Yet
kili teşekkül bundan başka, projenin tahakkuku için lüzumlu olup Proje Anlaşmasının 5 unmaralı maddesinde belirtilen veya bilâhara iki tarafın mutabık kalacakları esaslar dairesinde mü
temmim mal, hizmet, tesis ve para yardımları yapacak veya yaptırmak üzere gerekli tedbir
leri alacaktır.
C) ICA ve yetkili teşekkül, işbu Proje Anlaşmasiyle tekabül ettikleri taahhütlerini yerine ge
tirmekte diğer resmî ve hususi teşekküllerin yardımlarından faydalanabileceklerdir, iki taraf,
diğer resmî ve hususi teşekküllerden işbu Proje Anlaşmasına hasredilmek üzere mal, hizmet,
tesis ve para yardımı kabul etmek ve Proje Anlaşmasının tahakkuku çalışmalarına bu şekilde
bir üçüncü tarafın iştirakini kararlaştırmak hususunda anlaşabileceklerdir.
D) işbu Proje Anlaşması tahtında ICA tarafından yapılacak yardımlar, Anlaşmada zik
redilen tarihte veya o tarihten evvel yapılmış olacaktır. Anlaşmada aksine sarahat olmadıkça veya
iki tarafça bilâhara o şekilde mutabakata varılmadıkça, yetkili teşekkül de, işbu Anlaşma ge
reğince taahhüdettiği yardımları, aynı tarihte veya daha evvel yapmış olacaktır. Yardımı ya
pan taraf mal ve hizmetleri, ticari teamüle göre hangi tarihte teslim etmişse, bahis konusu yar
dım o tarihte yapılmış addolunacaktır.
E ) Tamamen veya kısmen ICA tarafından ödenecek mal ve taahhüt hizmetleri ancak ICA nın
kendi usullerine uygun olarak vaz'ettiği proje tatbikatı talimatı
(PIO - Project împlementation Orders) dairesinde temin edilebilir.
F ) Tatbik edilecek PIO larda aksine sarahat olmadıkça, bedeli ICA tarafından Anlaşmanın
8 inci maddesindeki fondan ödenen mal ve taahhüt hizmetlerin temini, 1. numaralı ICA Talimat
namesinin hükümlerine tâbi olacaktır.
G-) Projeden faydalanan memlekette bulunup da, Anlaşmanın 8 nci maddesi gereğince bedeli
ICA tarafından ödenen ve maddeten projenin içine giren bütün eşyanın mülkiyeti projeden fayda
lanan memleketin yetkili teşekkülüne veya salâhiyattar kılacağı her hangi bir resmî veya hususi
teşekküle aidolacaktır.
işbu Proje Anlaşmasının 8 nci maddesi gereğince bedeli ICA tarafından ödenmek suretiyle temin
edilen ve fakat maddeten projenin içine girmiyen eşyanın mülkiyeti, ICA ile yaptığı mukavele mu
cibince işbu eşyayı temin etmiş olan mütaahhitte, mukavelenin devamı süresince, kalacak ve mu
kavelenin yerine getirilmesinden sonra, bahis konusu eşya; mütaahhit, ICA ve yetkili teşekkül
arasında karşılıklı anlaşma ile tasfiye edilecektir.
( S . Sayısı: 66)
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îşbu Proje Anlaşmasının 8 nei maddesi gereğince bedeli ICA tarafından ödenmek suretiyle t e 
min edilen ve fakat işbu paragrafın şümulüne sarih olarak girmiyen eşyanın mülkiyet hakkı, işbu
Anlaşmaya taraf olanlar arasında' karşılıklı anlaşma ile tâyin edilecektir.
H) îşbu Anlaşma hükümleri dairesinde bir Tarafın ödemesi suretiyle karşı tarafa temin edi
len her türlü eşya, ödiyen tarafın aksine muvafakati olmadıkça, projenin tahakkukuna kadar sa
dece proje hizmetine tahsis edilecek ve bilâhara yine, proje ile güdülen maksatlara yarıyacak şe
kilde istimal edilecektir. îşbu Proje Anlaşması gereğince bedeli karşı Tarafça ödenen eşyaya, ev
velki cümlede belirtilen şekilde istimal etmiyen taraf, ya bu eşyayı karşı tarafa iade edecek veya
eşyanın bedelini karşı tarafa ödiyecektir.
I) (1) ICA (veya projeden istifade edecek memlekette bu maksatla girişilecek işlerde isti
mal edilmek üzere bedeli ICA tarafından ödenen eşyayı temin eden resmî veya hususi her hangi
bir teşekkül), projeden istifade eden memleketin kanun, nizam ve idari kararları tahtında, işbu
Proje Anlaşmasının tahakkuku için ithal edilen eşya dolayısiyle Gümrük Eesmine ve îthal Vergi
sine tâbi tutulduğu takdirde, her hangi bir milletlerarası Anlaşma mucibince muafiyet derpiş edil
miyorsa, işbu Resim ve Vergiler, yetkili teşekkül tarafından tediye edilecektir.
(2) Amerika B. D. Hükümeti memuru ve müstahdemi olsun veya ICA., Yetkili Teşekkül (yahut
Yetkili Teşekkülün salâhiyattar mümessili) ile mukavele yapmış resmî veya hususi teşkilât memur
ları veya hususi eşhas olsun, ICA nm işbu Proje Anlaşması ile temini veya bedelini ödemeyi taahhüdeylediği hizmetleri yerine getirmek üzere projeden faydalanan memlekette bulunan personel
mensuplara (o memleket tebaası veya o memlekette mukim olanlar hariç), Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetine Gelir Vergisiyle îçtimai Sigorta Vergisini esasen ödemekte oldukları ücret ve
gelirleri üzerinden, projeden faydalanan memleketin mer'i kanun, nizam ve idari kararları mucibin
ce, Gelir ve îçtimai Sigorta Vergisi tediye etmek veya kullandıkları zatî emval veya kendileri
veya aile mensupları için zatî ve beytî eşyalardan (o memleket içinde satılanlar hariç) dolayı her
hangi bir rüsum ve vergi ödemekle mükellef tutuldukları takdirde, işbu rüsum ve vergiler, her
hangi bir milletlerarası Anlaşma mucibince muafiyet sağlanmıyorsa, Yetkili Teşekkül tarafından
tediye edilecektir.
J ) Amerika B. D. Hükümeti memuru ve müstahdemi olsun veya ICA, yetkili Teşekkül (yahut yetkili
teşekkülün salâhiyettar mümessili) ile mukavele yapmış resmî veya hususi teşkilât memurları veya yet
kili hususi eşhas olsun, işbu Proje Anlaşması dairesinde ICA'nın Proje Anlaşması ile teminine veya
bedelini ödemeyi taahhüdettiği hizmetleri yerine getirmek, üzere projeden faydalanan memlekette
bulunan personelin (O memleket tebaası veya o memlekette mukim olanlar hariç) mensupları yet
kili teşekkül ve'ICA'mn tasvibinden geçecekler ve projeden faydalanan memleketteki ICA Misyonu
başkanının umumi idaresi altında bulunacaklardır.
K) Bedeli, işbu Proje Anlaşması dairesinde ICA tarafından ödenmek suretiyle yetkili teşek
küle, veya onun salahiyetli kıldığı umumi veya hususi bir teşekküle, hibe şeklinde teslim edilen
her hangi bir mal yetkili teşekkülün veya salahiyetli kıldığı teşekkülün mamelekinde bir tezayüt tevlidettiği ve işbu Proje Anlaşmasının birinci sayfasında bahsedilen iki hükümet arasındaki Anlaşma,.
bir «Hususi hesap» açılmasını ve projeden istifade eden memleket parasının o hesaba yatırılmasını
derpiş etmediği takdirde, yetkili teşekkül, hususi hesabı açmak ve yukarda bahsi geçen tezayüde teka
bül eden miktarda mahallî parayı, mutabık kalınacak usul ve şartlar dairesinde o hesaba yatırmak
üzere gerekli tedbirleri alacaktır. Hususi hesaptaki fonlar ancak ICA ve yetkili teşekkül tarafın
dan tesbit edilen şekilde kullanılabilecektir, şu şartla ki, hususi hesaptaki fonlardan İCA'nm tâyin'
edeceği bir kısım A. B. D. nin ihtiyaçlarını karşılamaya hasredilecektir.
L) ICA'nın işbu Anlaşma tahtmdaki taahhütlerini yerine getirmek üzere ya bizzat ICA veya
her hangi bir umumi veya hususi teşekkül tarafından projeden faydalanan memlekete getirilecek
fonların o memleket parasına tahvilinin, tahvilin yapıldığı tarihte câri olup da işbu memleket ka
nunlarına mugayir bulunmıyan en yüksek rayiç üzerinden yapılması yetkili teşekkül tarafından:.
sağlanacaktır.
( S. Sayısı : 66 )

— 19 —
M) işbu Proje Anlaşmasıyla ilgili olarak ICA tarafından yapılacak para sarfı ve muameleler,
A. B. D. nin ilgili mevzuatı uyarınca icra edilecektir.
N) (*) iki Taraf, işbu Proje Anlaşması tahtında cereyan eden çalışmaları her an, görme hak
kına sahiptirler. Ayrıca iki taraftan her biri, projenin tahakkuku sırasında ve hitamını takibeden
3 yıl içinde (1) nerede bulunursa bulunsun işbu Proje Anlaşmasiyle temin edilen her nevi emlâki
görmek ve (2) nerede bulunursa bulunsun işbu Proje Anlaşması tahtında ödenen meblâğlarla
ilgili hesapları ve arşivi teftiş etmek, emlâk ve taahhüt hizmetlerini kontrol eylemek hakkına da
sahibolacaktır. işbu Proje Anlaşması tahtında bedeli karşı tarafça ödenmek suretiyle temin edi
len her hangi bir emlâkin idaresiyle meşgul olan taraf ,ödemeyi yapan Tarafın yukarda bahse konu
tetkik, teftiş ve tahkik haklarının mahfuz kalmasını temin edecektir.
O) Projenin ikmalini mütaakıp bir «Bitiriş Eaporu» hazırlanacak ve ICA ile yetkili teşekkülün
mümessillerinin imzahyacağı işbu rapor ICA ve yetkili teşekküle tevdi edilecektir. Bitiriş; raporu,
ICA ve yetkili teşekkül tarafından fiilen yapılmış olan yardımlar hakkında mücmel bilgiyi ihtiva
edecek ve yapılan çalışmaları ,erişilen gayeleri ve sair esas malûmatı kaydedecektir.
ICA ve yetkili teşekkül, işbu Anlaşma tahtında girişilecek faaliyetin mahiyet ve vüsatiyle il
gili malûmatı aralarında teati edecekler ve bu suretle faaliyetlerin ne derece netice verdiğini tâyin
eyliyebileceklerdir.
P) îşbu Anla şma imzası anında meriyete girecektir, i k i taraftan her biri, fesih niyetinden kar
şı tarafı 30 gün evvelden yazılı olarak haberdar etmek suretiyle işbu Proje Anlaşmasını feshede
bilecektir. işbu Proje Anlaşmasının infisahı halinde; tarafların fesihten evvel üçüncü taraflarla
giriştikleri gayrikabili iptal taahhütler dolayısiyle yapmayı vadettikleri ödemeler müstesna, An
laşmanın 8 ve 9 numaralı maddeleri gereğince yapılması derpiş edilen yardımlara dair iki tarafın
yüklendiği taahhütler de ortadan kalkar. Ancak şu nokta sarahaten anlaşılmalıdır ki, emlâkin is
timaline^ mütaallik «H» maddesinde bahsi geçen taahhütler Anlaşmanın feshinden sonra dahi baki
kalacaktır.

(*) Bu hak, işbu Proje Anlaşmasını imzalıyan memleketlerde
hasırdır.

•>
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Yabancı memleketlerde kullamlmak üzere verilecek nüfus (Ahvali
Şahsiye) kayıt hülâsası suretleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli
Anlaşmanın tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Dahiliye
encümenleri mazbataları (1/14)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 608/2384

20 .IX . 1957

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
«Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus1 (Ahvali Şahsiye) kayıt hulâsası su
retleri» hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli Anlaşmanın tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 28 . VIII . 1957 tarihinde kararlaştırılan
kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunuluğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
«Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 22 - 24 Eylül 1955 tarihleri arasında Lugano'da
yaptığı senelik Umumi Heyet toplantısında Holânda Millî Komitesi Reisi tarafından hazırlanan (Ya
bancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus kayıt hulâsası suretleri hakkındaki Anlaş
ma) tasarısı müzakere edilmiş ve bu Anlaşma gereğince doğum, evlenme ve ölüm vakalarını gös
teren nüfus kayıt hulâsalarının, Türkçe de dâhil olmak üzere Türkçe, Fransızca, Almanca, İngi
lizce, ispanyolca, italyanca, Felemenkçe dilleri üzerinden kaleme alınmış olan belgelerle tevsiki ve
bu vesikaların, onları tanzim eden makamın mühür ve imzasını ve tanzim tarihini ihtiva etmek
şartiyle, ayrıca tasdika lüzum kalmaksızın âkıdler arasında muteber vesika olarak kabul edilmesi,
adı geçen Komisyona üye olan Hükümetimizle Belçika, Fransa, Lüksemburg, Holânda ve isviçre
Hükümetlerine teklif olunmuştur.
Ankara'daki Holânda büyükelçiliği de, doğrudan doğruya yaptığı bir müracaatle bu tasarının
Hükümetimizce imzalanmasını ayrıca talebeylemiştir.
Bu proje, teknik bakımdan faydalı ve kabule şayan bulunmuş ve buna mukabil mevzuatımızla
da tearuz etmediği müşahede edilmiş olmakla, bunun, bütün Âkıd Devletler ülkelerindeki ve bun
lardan tevabie sahibolanlarm anavatan topraklarındaki nüfus muamelâtının yürütülmesi bakı
mından büyük kolaylıklar sağlıyacağı muhakkak görülerek Hükümetimizce de Paris'te, 27 Eylül
1956 tarihinde imzalanmış ve kanuniyet kesbetmesi için gereken muamelenin icrası zımnında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arz olunmuştur.

—2—
Hariciye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye Encümeni
Esas No. 1/14
Karar No. 9

23 . 1 . 1958

Yüksek Reisliğe
Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere ve
rilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayıt hülâsası
suretleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli An
laşmanın tasdikine dair kanun lâyihası, alâkalı
vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde
tetkik ve müzakere olundu.
Lâyiha ve maddeleri üzerinde cereyan eden
müzakereler sonunda Hükümet teklifi ve esbabı
mucibesi yerinde görülerek lâyiha aynen kabul
edildi.
Havalesi gereğince .Dahiliye Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygıyla su
nulur.
Hariciye Encümeni Reisi
ve Bu M. M.
İzmir
Adana
M. Çavuşoğlu
H. Eroğlu

Antalya
Ankara
B. Onat
li. Ecevit
Çorum
Çanakkale
Çankırı
H. Alyot
A. K. Barla s • 8. Baran
Erzurum
Çorum
Denizli
K. Terzioğlu
.1. Çobanoğlu B. 8. Burçak
Hatay
(razianteb
Hatay
A. Ocak
/. Ada
A 8. Devrim
İstanbul
Kars
N. Menemencioğlu
T. Göle
imzada bulunamadı
Mardin
Mardin
A.
Ur as
H. B. Tankııt
Sivas
Muğla
Sivas
H. Değer
İV. özsan
N. Çubukçu
Sivas
Sivas
E.
îmer
İV. tlter

Dahiliye Encümeni mazbatası
T. B. İL M.
Dahiliye Encümeni
Esas No. 1/14
Karar No. 14

13 . 2 7 . 1958

Yüksek Reisliğe
Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise sevk edilen ve
Makamı Riyasetçe Hariciye Encümeninden son
ra encümenimize havale edilen yabancı memle
ketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Ah
vali Şahsiye) kayıt hulâsası suretleri hakkında;ki 27 Eylül 1956 tarihli Anlaşmanın tasdikine
dair kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin
de iştirakiyle encümenimizde etkik ve müzakere
edildi.
Hükümet esbabı mucibesinde arz ve izah edi
len mütalâalar encümenimizce de muvafkı müta
lâa edildiğinden aynen kabul edilmiştir.
Umumi Heyete
Riyasete sunulur.

arz edilmek üzere

Yüksek

Dahiliye Encümeni* Reisi
Mazbata M.
Yozgad
Edirne
B. Nasuhioğlu
Ö. L. Erzurumluoğlu
Kâtip
Samsun
Bitlis
Bitlis
E. And
N. Barut
B. Bingöl
Çorum
Diyarbakır
K. Erdem .
T. C. Çubukçu
İmzada bulunamadı
Kırşehir
Kastamonu
8. Çağlar
0 . Canatan
İmzada bulunamadı
Niğde
Tokad
-Kocaeli
S. Yahm
#. B. Soyer
D. Yurdakul
Van
8. Erdinç
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verile
cek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayıt hulâsası suret
leri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli Anlaşmanın
tasdikine dair kanun lâyihası
MADDE 1. — «Yabaneı memleketlerde kul
lanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye)
kayıt hulâsası suretleri» hakkında Paris'te 27
Eylül 1956 tarihinde akdolunan Anlaşma kabul
ve tasdik edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer.
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Hariciye Vekilleri memurdur.
28 . VIII . 1957
Devlet Vekili
M. C. Bengü
Devlet Vekili
E. Kalafat
Adliye Vekili
H. ,A. Göktürk
Dahiliye Vekili
N. Gedik ,
Maliye Vekili
II. Polatkan
Nafıa Vekili ve
Maarif Vekili
Hariciye V. V.
T. îleri
E, Menderes
Sıh. ve İç. Mua. Vekili
Ticaret Vekili
A. Aker
N. Körez
Güm. ve İnh. Vekili
Ziraat Vekili
H. Hüsman
E. Budakoğlu
Çalışma Vekili
Münakalât Vekili
Mümtaz Tarhan
A. D emir er
Sanayi Vekili
8. Ağaoğlu

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
F. R. Zorlu
Devlet Vekili
C. Yardımcı
Mülî Müdafaa Vekili
§. Ergin
Hariciye Vekili

(S. Sayısı : 70)

YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK jMÜFUS (AHVALİ
ŞAHSİYE) KAYIT HULÂSASI SURETLERİ HAKKINDAKİ ANLAŞMA
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna Aza bulunan Belçika Krallığı, Fransa Cumhuri
yeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri,
Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali şahsiye) kayıt hulâsası
suretleri hakkında müşterek hükümler vaz'ını arzu ederek bu mevzuda bir Anlaşma imzalamayı
kararlaştırmış ve aşağıdaki esaslar üzerinde mutabakata varmışlardır.
Madde —- 1.
Doğum, evlenme ve ölümü müsbit nüfus kayıt hulâsaları, talebolundukları memlekette isti
mal edilmeleri bir tercümeye lüzum gösterdiği ahvalde, aşağıdaki 4 ncü madde ve işbu Anlaşma
nın ekini teşkil eden A. B. ve C. belgeleri mucibince tanzim olunur.
İşbu kayıt hulâsaları ancak, vesikanın tanzim veya istinsah edildiği memleketin dahilî kanu
nu mucibince, bahse konu belgenin aslma mutabık suretini alabilmek salâhiyetini haiz kimselere
ita olunabilecektir.
î§bu Anlaşmanın tatbiki bakımından derkenarlar dahi nüfus suretlerinin bir parçasını teşkil
eder.
Madde — 2.
Her belgede önceden tabedilmiş bulunan değişmez ifadeler Fransızca, Almanca, İngilizce, İs
panyolca, İtalyanca, Felemenkçe ve Türkçe olarak yedi dil üzerinden kaleme alınmıştır.
Bütün belgelerde kayıt hulâsasının işbu Anlaşmanın tatbiki icabı ita olunduğu tasrih edilir.
Madde — 3.
Her kayıt hulâsası onu tanzim eden makamın mühür ve imzasını ihtiva edecek ve ita tarihi zikrolunacaktır. Verilecek malûmat belgede taallûk ettiği hanesine kaydolunacak, metin Lâtin harfle
riyle, tarihler rakamlarla, aylar sene içerisindeki sıralarına göre yine rakamla yazılacaktır. Şayet
nüfus kütüğündeki bilgiler belgenin hanelereinden birini doldurmaya imkân vermiyorsa, bu hane
çizgilerle kullanılmaz hale ifrağ olunur.
Cinsiyeti göstermek için münhasıran aşağıdaki işaretler kullanılacaktır.
M = Erkek
F = Kadın
Evliliğin zevali veya butlanı aşağıdaki işaretlerle gösterilecektir.
Dm = Kocanın ölümü
Df = Karının ölümü
Div = Boşanma
A = Butlan
İşbu işaretleri mütaakıp zeval ve butlan tarihleri de kaydolunacaktır.
Madde — 4.
Doğum ümühaberi sureti aşağıdaki malûmatı ihtiva eder .(Belge A) :
a. — Doğum yeri
f. — Babanın soyadı
b. — Doğum tarihi
g. — Babanın adı
c. — Çocuğun cinsiyeti
h. — Ananın kızlık soyadı
d. —- Çocuğun soyadı
1. — Ananın adı
e. — Çocuğun adı
( S. Sayıaı : 70 )
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a.
b.
c
d.
e.
f.

Evlenme ilmühaberi sureti aşağıdaki malûmatı ihtiva eder :
(Belge B) :
— Evlenme yeri
ş. — Karının soyadı
— Evlenme tarihi
h. — Karının adı
— Kocanın soyadı
i. — Karının doğum tarihi veya olmadığı takdi»— Kocanın adı
de yaşı
— Kocanın doğum tarihi veya olmadığı tak- j . — Karının doğum yeri
dirde yaşı
*
k. — Evliliğin zeval veya butlanı hakkındaki der— Kocanın doğum yeri
kenar kayıtları

Ölüm ilmühaberi sureti aşağıdaki malûmatı muhtevidir :
(Belge C) :
a. — ölüm yeri
g. — ölenin doğum yeri
b. — ölüm tarihi
h. — ölenin son ikametgâhı
c. — ölenin soyadı
i. — ölenin son eşinin soyadı ve adı
d. — ölenin adı
j . — ölenin babasının soyadı ve adı
e. — ölenin cinsiyeti
k. — ölenin anasının soyadı ve adı
f. — ölenin doğum tarihi veya olmadığı tak
dirde, yaşı
Bundan başka her Âkıd Devlet Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu tarafından önceden
tasvibedilmek şartiyle, yukarda mevzuubahsedilen örnek - belgeleri, nüfus kayıtlanndaki diğer ma
lûmatı müş'ir tamamlayıcı hanelerin ilâvesi suretiyle tekemmül ettirmek ihtiyarını haizdir.
Madde — 5.
Yukardaki maddelerde derpiş olunan şartlar dâhilinde tanzim edilen hulâsalar, sâdır oldukları
devletin mer'i dahilî kanunları mucibince verilen hulâsalarla aynı ispat kuvvetine maliktirler.
Bu hulâsalar Âkıd Devletlerden her birinin ülkesinde, ayrıca bir tasdika lüzum kalmak
sızın, kabul edileceklerdir.
Madde — 6. *
Nüfus kaydı suretlerinin meccanen itasına mütaallik Milletlerarası Anlaşmalar ahkâmına
bir halel gelmemek şartiyle, işbu Anlaşmanın tatbikatı icabı verilecek hülâsalar, bunların sâdır ol
duğu devletin meriyetteki dahilî mevzuatı mucibince tanzim olunacak vesikaların icabettirdiği
resimlerin aynına tâbi tutulacaktır.
Madde — 7.
İşbu Anlaşana, nüfus kayıtlarının tanzim veistinsah olunduğu memleketin mevzuatı
bince hazırlanacak asla mutabık nüshalarının istihsaline mâni teşkil etmez.

muci

Madde — 8.
İşbu Anlaşma tasdik edilecek ve tasdiknameleri isviçre Federal Konseyine tevdi olunacaktır.
Her tasdiknamenin tevdii sırasında tutulacak zabıt varakasının musaddak bir sureti diplo
matik kanallarla, Âkıd Devletlerin her birine irsal kılınacaktır.
Madde — 9.
»
İşbu Anlaşma bir evvelki maddede derpiş edilen tasdiknamelerden ikincisinin tevdii tarihini
takibeden otuzuncu günde meriyete girmiş olacaktıı.
Anlaşma, tasdik keyfiyetini daha sonra tekemmül ettiren her Âkıd Devlet için tasdikname
sinin tevdii tarihini takibeden otuzuncu günde yürürlüğe »girecektir.
(S. Sayım : 70)

Madde —• 10.
İşbu Anlaşma her Âkıd Devletin anavatan topraklarının umumunda tatbik olunur.
Her devlet gerek imza, gerek tasdik, yahut iltihak sırasında veya sonra her hangi bir zaman
da İsviçre Federal Konseyine hitaben yazacağı bir tebliğname ile, işbu Anlaşma hükmülerinin,
anavatan dışındaki topraklarından ve Milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından tedvir
olunan devlet veya ülkelerden bir veya bir kaçına kabili tatbik olabileceğini beyan edebilir. İs
viçre Federal Konseyi, bu tebliğnamenin tasdikli bir suretini diplomatik kanallarla Âkld devlet
lerden her birine gönderecektir.
İşbu Anlaşmanın hükümleri İsviçre Federal Konseyinin mezkûr tebliğnameyi aldığı tarihten
altmış gün sonra tebliğnamede zikrolunan ülke veya ülkeler dâhilinde tatbik olunacaktır.
İşbu maddenin 2. nci fıkrası mucibince beyanda bulunan her devlet, daha sonra her hangi bir
zamanda, İsviçre Federal Konseyine hitaben yazacağı bir tebliğname ile, işbu Anlaşmanın tebli
ğinde zikri geçen devlet veya ülkelerden bir veya bir kaçında tatbik mevkiinden kaldıracağını
beyân edebilir.
İsviçre Federal Konseyi, yeni tebliğnamenin musaddak birer suretini diplomatik yollarla Âkıd
devletlerden her birine irsal kılacak ve tebliğ tarihinden altmış gün sonra Anlaşma adı geçen
ülkede tatbik mevkiinden kalkacaktır.
••••.. .
-

Madde — 1 1 .

İşbu Anlaşmaya her devlet iltihak edebilir. Katılma isteğinde olan devlet arzusunu, İsviçre
Federal Konseyine tevdi edeceği bir vesika ile ihbar edecektir. İsviçre Federal Konseyi bu bel
genin tasdikli bir suretini diplomatik yollardan, Âkıd devletlerin her birine irsal kılacaktır. An
laşma katılma belgesinin tevdii tarihini takibeden otuzuncu günde iltihak eden devlet için yü
rürlüğe girecektir.
Katılma belgesi, ancak 9 ncu maddenin 1 nci fıkrası mucibince, işbu Anlaşmanın meriyete gir
mesinden sonra tevdi olunabilir.
Madde — 12.
İşbu Anlaşma, daha mükemmel hale ifrağ edecek mahiyette tadilât icra edilmek üzere, revizyona
tâbi tutulabilir.
Revizyon teklifi İsviçre Federal Konseyine sunulacak, Konsey bu tekliften, muhtelit Âkıd Dev
letlerle birlikte, Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterini de haberdar edecektir.
Madde — 13.
İşbu Anlaşma 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında zikrolunan tarihten itibaren on sene müddetle
meriyette kalacaktır.
Anlaşma, feshi ihbar edilmedikçe, on seneden on seneye kendiliğinden yenilenecektir.
Fesih, müddetin hitamından asgari altı ay önce, İsviçre Federal Konseyine tebliğ olunacak, Kon
sey de keyfiyeti diğer Âkıd Devletlere bildirecektir.
Fesih, ancak feshi ihbar eden Devlet için netice tevlidedecek Anlaşma diğer Âkıd Devletler için
meriyette kalacaktır.
Yukardaki hükümleri tasdikan, bu hususta tam salâhiyeti haiz aşağıda imzası bulunan temsilciler
işbu Anlaşmayı imzalamışlardır.
İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi edilmek üzere 27 Eylül 1956 tarihinde Paris'te, tek
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nüsha olarak imza edilmiş olup tasdikli birer nüshası diplomatik yollardan Âkıd Devletlerden her
birine teslim kılınacaktır.
Belçika Kırallığı Hükümeti adına :
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına :
Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına
Holânda Kırallığı Hükümeti adına :
İmzalar
(Holânda ile Surinam ve Holânda Antilleri arasındaki hukuk müsavatı
f
muvacehesinde «Anavatan» ve «Anavatan dışı topraklar» tâbirleri ilk
I
mânalarını kaybetmekle «Avrupa» ve «Avrupa dışı» arasında bir fark
I
olmamak üzere)
isviçre Konfederasyonu Hükümeti adına :
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına :
J

(A) Belgesi
Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayıt hulâsası su
retleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli Sözleşme
Devlet :
Köy veya mahalle :
Doğuma ait nüfus kayıt hulâsası sureti
, "':
; *
a ,
f
Doğum yeri
Babasının sayadı
v
b

Doğum tarihi
c
Çocuğun cinsiyeti
d
Çocuğun soyadı
e
Çocuğun adı

.

.

;

'

"

"

*

-

'

•

'

*

&

•

•

—

•

••=•
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Babasının adı
h
Anasının evlenmeden önceki soyadı
i
Anasının adı

Verildiği târih, nüfus (Ahvali Şahsiye) memurunun imzası ve mührü
Sözleşmenin üçüncü maddesinin hulâsası malûmat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazılır.
Aylar sene içerisindeki sıralarına göre rakamla gösterilir. İstenilen malûmat kütükte bulunmadığı
takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptal edilir. Bu hususlarda kullanılacak işaretler aşağıdadır : a)
Cinsiyet göstermek için M = erkek; F — kadın B) Evliliğin zevalini veya butlanını göstermek
için : Dm. = kocanın ölümü, Df. = karının ölümü, Div. = boşanma, A = butlan. Bu işaretler
den sonra zeval veya butlan tarihleri yazılacaktır.
.- .-• s-* £• -w ^1 y $
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(B) Belgesi
Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye)
retleri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli Sözleşme
Köy veya mahalle :
Devleti :
Evlenme kayıt hulâsası surteti
g
a
Karının soyadı
Evlenme yeri
h
Karının adı
b
i
Evlenme tarihi
Doğum tarihi veya yaşı
e
Kocanın soyadı
,İ
d
Karının doğum yeri
Kocanın adı
k
e
Zeval veya butlan
Doğum tarihi, yaş
f
Kocanın doğum yeri
Verildiği tarih, nüfus (Ahva'li Şahsiye) memurunun imzası ve mührü

kayıt hulâsası su

(«A» formülü altındaki hulâsanın aywı...)

(C)

Belgesi

Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Şahsiye) kayıt hulâsası sure
I eri hakkındaki 27 Eylül 1956 tarihli sözleşme
Devlet
Köy veya mahalle :
ölüm kayıl hulâsası suret
g
a
Doğum yeri
Ölüm yeri
h
b
ölenin son ikametgâhı
Ölüm tarihi
i
c
Son eşinin soyadı ve adı
Ölenin soyadı
.1
d
Babanın soyadı ve adı
ölenin adı
k
e
Ölünün anasının sovadı ve adı
ölenin cinsiyeti
f
Doğumun tarihi : Yaş
Verildiği tarih, nüfus (ahvali şahsiye) memurunun imzası ve mührü
(«A» formülü altındaki hulâsanın a,ynı...A

»>*•«
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı Muhasebat
Reisliği 1956 yılı hesabı katisi
hakkında Meclis Hesaplarının
Tetkiki Encümeni mazbatası ( 5 / 7 )

S. SAYISI:71

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve
Divanı Muhasebat Reisliği 1956 yılı katisi hakkında ki
tablo taranamamıştır.
Tablonun aslı cilt nüshasında mevcuttur.
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içel Mebusu Yakup Karabulutun, Subaylar heyetine mahsus Terfi
Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası ( 2 / 7 2 )

8 . 7 . 1958
Yüksek Eeisliğe
4273 sayılı Ordu Terfi Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifimi es
babı mucibesiyle birlikte sunuyorum.
Gereken muamelenin ifasını saygılarımla rica ederim.
îçel Mebusu
Y. Karabulut

4213 sayılı Ordu Terfi Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki
mucibesi

Kanunun

esbabı

4273 sayılı Ordu Terfi Kanununun 8 nci maddesi şahsi hürriyeti tahdideden cezalarla mahkûm
edilen subay ve askerî memurların bu ceza müddetleri kıdemlerinden düşülmektedir.
Şahsi hürriyeti tahdideden cezaların neler olduğu Askerî Ceza Kanununun 23 ncü maddesinde
gösterilmiştir. Bu cezalar göz hapsi, oda hapsi, katıksız hapistir.
Kısa hapis cezaları askerî mahkemece verildiği takdirde kıdemden düşülmekte, disiplin âmirleri
tarafından verildiği takdirde ise düsülmemektedir. Bu durum mahkemeye verilenleri mahkemeye
verilmiyenlere nazaran nasıp ve kıdem itibariyle farklı duruma sokmaktadır. Bundan başka 5802
sayılı Astsubay Kanununun 14 ncü maddesiyle, astsubayların kısa hapis cezaları kıdemden düsül
memektedir. Astsubaylara tanınmış olan bu hükmün subaylara da tanınması halinde hem sızlan
malar önlenecek ve hem de daha âdil bir tatbik sahası elde edilmiş olacaktır.

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No. 2/72
Karar No. 18

14'. II . 1958

Yüksek Reisliğe
içel Mebusu Yakup Karabulut'un, Subaylar
heyetine mahsus Terfi Kanununun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
encümenimizde ilgili vekâlet temsilcilerinin de
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi.
4273 sayılı Ordu Terfi Kanununun 8 nci
maddesi gereğince şahsi hürriyeti tahdideden ce-

zalarla mahkûm edilen subay ve askerî memurların bu ceza müddetleri kıdemlerinden düşülmektedir.
Halbuki, kısa hapis cezaları mahkemece verildiği takdirde kıdemden düşülmekte, diğer taraftan disiplin âmirleri tarafından verildiği takdirde ise kıdemlerinden düsülmemektedir. Bu du-

—2
rum mahkemeye verilenleri mahkemeye verilmiyenlere nazaran nasıp ve kıdem itibariyle farklı
duruma sokmaktadır. Ayrıca 5802 sayılı Astsu
bay Kanununun 14 ncü maddesiyle, astsubayla
rın kısa hapis cezaları kıdemlerinden düşülmemektedir.
Yukarda zikredilen sebeplerle bu hakkın su
baylara da tanınmasını teminen 4273 sayılı Ka
nunun 8 nei maddesine (Kısa hapis cezaları ha
riç) sözlerini ilâve ederek bu hakkı tesis eden
teklif encümenimizce de yerinde görülerek mev
cudun ittifakiyle aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasviple
rine arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur.

Millî Müdafaa Encümeni
Reisi
Nevşehir
Z. Üner
Elâzığ
G. Dora
istanbul
N. Ataç
Konya
î. A. Akdağ
İmzada bulunamadı
Tekirdağ
N. Aknoz

t ÇEL MEBUSU YAKUP KARABULUT'UN
TEKlLİFl
4273 sayılı Ordu Terfi Kanununun 8 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 8 nei
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Madde 8. — Subaylarla askerî memurların as
kerî mahkemelerce Askerî Ceza Kanununa göre
mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti tahdideden ce
za müddetleri (kısa hapis cezaları hariç) kıdem
lerinden kesilir.
izinlerini mazeretsiz geçirdikleri mahkeme karariyle sabit olanların izinsiz geçirdikleri müddet
ler kıdemlerinden kesilir.
Yabancı memleketlere tahsil için Hükümetçe
gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlar
dan yolsuzluklarından dolayı Hükümetçe geriye
çağırılanların veya avdetlerinde muvafık sicil
alamıyanlarm tahsil için geçirdikleri müddetler
kıdemlerinden kesilir. Bunlardan Hükümetçe
gönderilmiş olanların askerlik hizmetlerinden tah
sil müddetleri çıkarılır.
MADDE 2.
teberdir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Millî Müdafaa Vekili memurdur.

( S. Sayısı : 72 )

M. M.
Erzurum
O. A. Hocagil
Elâzığ
1 H. Talay
istanbul
T. Yazıcı.
Ordu
F. Gulet/
Yozgad
Muhalifim
1. II. Tunaboylu
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Pasoportların bedel mukabilinde itası hakkında kanun lâyihası ve
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 1 / 9 )

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 616/2390

20 . IX . 1957

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 10 . IX . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının
esbaba mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Pasaportlar halen, 1473 sayılı Kanunla tesbit edilmiş olan bedel mukabilinde verilmektedir.
29 Mayıs 1929 tarihli olan mezkûr kanunda, pasaport cüzdanlarının Hükümetçe tertip ve ihzar edi
leceği ve malsandıkları tarafından bez kaplıların 20 ve maroken kaplıların 100 kuruş mukabilinde
verileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
28 sene evvelki rayice göre hazırlanmış bulunan mezkûr kanun, bugünkü ihtiyacı karşılamak
tan uzak bulunmaktadır. Zira Avrupa Birliğine âza memleketlerin, pasaportların tek tipe ircaı
hakkında müştereken ittihaz ettikleri bir karara uyularak numuneleri Dahiliye, Hariciye ve Maliye
vekâletleri arasında birlikte hazırlanmış olup Maliye Vekâletince bastırılması kararlaştırılmış bulu
nan yeni tip pasaportların bez kaplılarının maliyeti 104,5 kuruştur. Bu durum karşısında maliyeti
104,5 kuruş olan pasaportun 20 kuruş bedel mukabilinde verilmesi Hazinenin büyük zararını mucip
olacaktır.
Diğer taraftan halen tatbikatta Diplomatik Pasaportlar Hariciye ve Hususi Damgalı ve Hizmet
Damgalı pasaportlar da Dahiliye Vekâleti tarafından bedelsiz olarak verilmekte ve diplomatik pa
saportların tabı da Hariciye Vekâleti tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple yıllardan beri alışılmış
olan bu durumun bozulmaması için diplomatik pasaportların Hariciye Vekâletince bastırılması ve
yukarda zikredilen üç nevi pasaportun bedelsiz olarak verilmesi ayrıca hükme bağlanmıştır. Esa
sen mezkûr pasaportlar hiçbir hare ve resme de tâbi bulunmamaktadır.
Umuma mahsus ve yabancılara mahsus damgalı pasaportların bedeli sabit bir miktar olarak
tesbit edilmeyip maliyetinin her an değişebileceği nazarı itibara alınarak ve mezkûr pasaportların
tabı da Maliye Vekâletince yapılacağı cihetle bedelin tesbiti işinin de Maliye Vekâletince yapılması
uygun görülmüştür.
Lâyihanın 2 nci maddesi bugün mer'i olan 1473 sayılı Kanunu ilga etmekte ve 3 ve 4 ncü maddeleri meriyet ve icraya mütaallik mûtat maddelerden ibaret bulunmaktadır.

Maliye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye Encümeni
Esas No. 1/9
Karar No. 4

27 . XII

. 1957

Yüksek Reisliğe
Pasaportların bedel mukabilinde itası hak
kındaki kanun lâyihası Maliye Vekâletinin sa
lahiyetli mümessilinin de hazır olduğu encü
menimizde tetkik ve müzakere edildi.
Filhakika halen meriyette bulunan 29 Ma
yıs 1929 tarihli 1473 sayılı Kanunla tâyin
ve tesbit edilmiş olan fiyatlar bugünün rayici
ne tevafuk etmemektedir.
Yeni teklif bilhassa günümüzün ihtiyaçla
rım ve Avrupa Birliğine âza memleketlerin,
pasaportların tek tipe ircaı hakkındaki • karar
larını da nazari dikkate almış bulunduğundan;
Hükümet tasarısında dermeyan edilen mucip
sebepler yerinde görülerek
kanun lâyihası

mevcudun ittifakiyle aynen kabul edilmiştir.
Havelesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek "Reisliğes, sunulur.
Maliye En. Reisi
Bursa
K. Yılmaz

''•;. M,, M.;: ,
Diyarbakır
M: İTiısrev Ünal

Manisa
Çorum
• Kars
S. Akdağ
('•.' Köstekçi
O.YetteBn
• Samsun
Samsun
ş. Uluçay
A. Saraçoğlu
Zonguldak
Tokad
A. âkw
.Ş'. Kitapçı

Bütçe Encümeni mazbatası
T.B. M. âl.
Bütçe Encümeni
.i-E8a$/.Nq.ı 1/9 .
v Karar .Yo. .,7r>

•>(}.. ît . 1958

Yüksek Reisliğe
Pasaportların bedel mukabilinde itası hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 18 .. X I . 1957 tarihli ve
71 - 616/2390 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Maliye' Encümeni 'mazbatası ile
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla
Hariciye ve Maliye Vekâletleri mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
, Kanun lâyihası, gerekçesinde de mufassalan
arz ye-izah edildiği üzere ihalen meriyette bu
lunan 29 Mayıs 1929 tarihli, ve 1473 sayılı Ka
nımla bedeli bez kablı olanların 20 ve marükeıı
kaplıların 100 kuruş olarak tesbit edilmiş olan
pasaportların bugünkü maliyetlerinin 104,5 ku
ruş oldıı&u ve bu sureti*' Hazinenin zararın»

satılmakta bulunduğu cihetle Avrupa Birliğine
âza memleketlerin pasaportların tek tipe ircaı
hususundaki kararma uyulmak suretiyle-Da
hiliye, .Hariciye ve Maliye Yekâletlerinee yeni
bir tipte kararlaştırılmış bulunan pasaportla
rın maliyeti nazarı itibara alınarak bedelleri*
niu Maliye Vekâletince tesbit edilmesine dair
hükmü ihtiva etmektedir.
Layihanın şevkini mucip sebepler encüntenimizce de .yerinde görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiş, birinci maddesi vuzuhu te
min nıaksadiyle kelime ilâvesiyle, ikinci mad
desi şeklen değiştirilmek suretiyle üç ve dör
düncü maddeleri Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir.

a
Bu âuıtetle yeniden tânzim olunan kantin lâ
yihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek
üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
BalıkesirBursa
H. tmtı
H. Köymen
Mazbata M.
Zonguldak
'•'£;' Ataman
Afyon K.

M.Âsîflgen

Balıkesir
M. H. Timurta*
Ankara
ö. Alişiroğlu

Ankara
t. Herkin

Antalya
K. Akmantar

Çorlum
T.. Gürsel

Denizli
M. Karasun

Diyarbakır
H, Turgut

İstanbul7
.V. Kırşan

Konya
.V... Tahralı

Muş
S. Ağaoğlu

Nevşehir
.V. önder

R. Gürsün

Rize
H. Agun

Rize
/. Akça!

Siird'
B. Erden

Siird
M., D. Süalp

TMbsBoto
1. Şen#r

Zonguldak
T. Ömem

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TÂDİLİ

Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında
kanun lâyihası

Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında
kanun lâyihası

MADDE 1. — Pasaportlar Dahiliye, Hari
ciye ve Maliye Vekâletlerince müştereken tertip
ve ihzar edilir.
Diplomatik pasaportlar Hariciye Vekâletince;
hususi damgalı, hizmet damgalı, yabancılara
mahsus damgalı ve umuma mahsus pasaportlar
Maliye Vekâletince tabettirilir.
Diplomatik, hususi damgalı ve hizmet dam
galı pasaportlar bedelsiz olarak verilir. Umu
ma mahsus ve yabancılara mahsus damgalı pa
saportların bedeli Maliye Vekâletince, maliyet
leri nazan itibara alınmak suretiyle, tesbit edi
lerek malsandıkları tarafından bu bedeller muka
bilinde verilir.

MADDE 1. — Pasaportların numuneleri Da
hiliye, Hariciye ve Maliye Vekâletlerince müşte
reken tertip ve ihzar edilir.
Diplomatik pasaportlar Hariciye Vekâletince;
hususi damgalı, hizmet damgalı, yabancılara mah
sus damgalı ve umuma mahsus pasaportlar Mali
ye Vekâletince tabettirilir.
Diplomatik, hususi damgalı ve hizmet damga
lı pasaportlar bedelsiz olarak verilir. Umuma
mahsus ve yabancılara mahsus damgalı pasaport
ların bedeli Maliye Vekâletince, maliyetleri naza
rı itibara alınmak suretiyle, tesbit edilerek mal
sandıkları tarafından bu bedeller mukabilinde ve
rilir.

MADDE 2. — 1473 sayılı pasaport cüzdan
larının bedel mukabilinde itası hakkındaki kanun
mülgadır.

MADDE 2. — Pasaport cüzdanlarının bedel
mukabilinde itası hakkındaki 1473 sayılı Kanun
mülgadır.

MADDE 3.
riyete girer.

MADDE 3. — Hükümetin 3 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Bu kanun neşri tarihinde me

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Hariciye ve Maliye Vekilleri me-,
mıırdur.
10 . IX . 1957
Devlet Vekili
Başvekil
M, C. Bengi/.
A. Menderes
Devlet Vekili
. Devlet Vekili
S. Kalafat
F. R. Zorlu
Adliye Vekili
Devlet Vekili
H. A. Göktürk
C. Yardımcı
Dahiliye
Vekili
Millî Müdafaa Vekili
.V. Gedik
§. Ergin
Maliye Vekili
Hariciye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili ve
Maarif Vekili
T. tlerî
Hariciye V. V.
E. Menderes
Ticaret Vekili
Sıh. ve iç. Mua. Vekili
A. Aker
.V. Körm
*iüm. ve înh. Vekili
Ziraat Vekili
H. Hûsman
E. Budakoğlu
Çalışma Vekili
Münakalât Vekili
M, Tartımı
.1. Demir er
Sanayi Vekili
.S. Atf<wğh>

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

(8, Sayısı : 74)
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ingiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muhribin Türk Deniz
Kuvvetlerine devri hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle
İngiltere Hükümeti arasında teati edilen mektupların tasdikine
dair kanun lâyihası ve Hariciye, Millî Müdafaa ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/8)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71-628/2697

14. X. 3957

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
İngiliz ihtiyat filosuna mensup dört büyük muhribin Türk Deniz Kuvvetlerine devri hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iie İngiltere Hükümeti arasında teati edilen mektupların
tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heye
tince 24. IX. 1957 tarihinde kararla? tml an kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle bir- likte sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
1. Üçbir yanı denizle çevrilmiş bulunan memleketimizin müdafaası bakımından Deniz Kuv
vetlerine düşen vazifenin ehemmiyeti aşikârdır. Yurt müdafaası bakımından olduğu kadar NATO
üyesi olarak takabbül ettiğimiz milletlerarası vecibelerin yerine getirilmesi bakımından da Deniz
Kuvvetlerimizin en yeni silâhlarla mücehhez harb gemileri ile takviyesi gerekmektedir.
2. Her sahada karşılıklı anlayış ve iş birliği zihniyetiyle hareket eden NATO Paktı Devlet
leri ihtiyaç fazlası harb vasıta ve malzemesini de müşterek müdafaa gücünün artırılması hususun
da birbirlerine devretmeye karar vermiş bulunmaktadırlar.
3. Bu cümleden olarak İngiltere Hükümeti NATO Konseyinde yaptığı bir açıklama ile, ihti
yat filosuna ayırdığı bâzı harb gemilerini NATO Devletlerine devretmeye hazır olduğunu beyan
eylemiştir.
Donanmamızın teçhiz ve takviyesine büyük ehemmiyet atfeden Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bu beyan üzerine, İngiltere Hükümeti nezdinde vâki teşebbüsü neticesinde, iki Hükü
met arasında tam bir dostluk ve karşılıklı anlayış zihniyeti ile başlıyan müzakereler müspet bir
şekilde sona ermiş ve 16 Ağustos 1957 tarihinde mektup teatisi suretiyle bir anlaşma imzalanmış
tır. Gemiler, yeni silâhlarla teçhiz edilmiş olarak 1958 yılı içinde Donanmamıza iltihak etmiş ola
caktır.
4. Bu anlaşmaya göre :
a) İngiltere Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 2 900 000 isterlinlik bir kredi aça
caktır. Açılacak bu kredi % 5 faize tâbi olacaktır. Faiz, gemilerin Deniz Kuvvetlerimize iltihak
etmek üzere ingiltere'den hareket edeceği tarihten itibaren yürümeye başlıyacaktır.
b) Kredi v© faizlerin yekûnunun itfasına 1968 senesinden itibaren başlanacak ve itfa altışar

aylık 10 taksit şeklinde beş senede tamamlanacaktır. İtfaya tâbi borcumuz, ,2 900 000 isterlinlik
asıl kredi ile (a) fıkrasında arz edildiği şekilde yürütülmeye başlayacak faizlerin 1968 yılma ka
dar tutacak yekûnundan ibaret kalacaktır. 1968 senesinden sonra her hangi bir munzam faiz
ödenmiyecektir.
c) Gemiler İngiltere'den ayrılıncaya kadar geçecek zaman için tarafımızdan sigorta ettirile
cektir. Sigortanın 10 000 isterlin gibi cüzi bir bedelle karşılanabileceği anlaşılmıştır.
5. Dört büyük muhribin yukarda arz edilen çok müsait şartlarla Türk Deniz Kuvvetlerine dev
rini sağlıyan mezkûr Anlaşmanın tasdiki hususunda hazırlanan kanun lâyihası Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yüksek tasvibine sunulmuştur.

Hariciye Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye Encümeni
Esas No : 1/8
Karar No : 4

.23.1.1958

Yüksek Beisliğe
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük
muhribin Türk Deniz Kuvvetlerine devri hak
kında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İngil
tere Hükümeti arasında teati edilen mektupların
tasdikine dair kanun lâyihası, Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle tetkik ye müzakere edildi.
Kanun başlığı ile birinci maddesi teati edi
len mektupların metnine uygun olarak tashih
edilmek suretiyle ve kanunun 2, 3 ve 4 ncü mad
deleri de aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Millî Müdafaa Encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe say
gıyla sunulur.
Hariciye Encümeni Reisi
ve bu M. M.
İzmir
Adana
M. Çavuşoğlu
II. Eroğlu

Ankara
B. Ecevit
Çankırı
A. K. Barlas
Denizli
A. Çobanoğlu
Hatay
t. Ada

Antalya
B. Onat
Çorum
S. Baran

Çanakkale
H. Alyot
Çorum
K. Terzioğlu

Erzurum
R. 8. Bunrçak

Gazianteb
A. Ocak

Hatay
İstanbul
A. Ş. Devrim N. Menemencioğlu

Kars
T. Göle
îmzada bulunamadı
Mardin
A. Uras,
Sivas
H. Değer

Muğla
N. özsan
Sivas
N: llter

Mardin
II. R. Tankut
Sivas
N. Çubukçu
Sivas
E. îmer

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa Encümeni
Esas No: 1/8
Karar No: 17

3 . II. 1958

Yüksek Reisliğe
İngiliz İhtiyat Filosuna mensup 4 büyük muh
ribin Türk Deniz Kuvvetlerine devri hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle İngiltere Hü
kümeti arasında teati edilen mektupların tasdikine dair olan kanun lâyihası ilgili Hükümet mü-

messillerinin de iştirakleriyle encümenimizde tet
kik ve müzakere olundu.
Gerek Hükümet teklifinde, gerekse Hariciye
Encümeninin raporunda zikredilen hususlar encümenimizce de uygun mütalâa edilerek lâyiha-
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nın başlığı ve 1 nci maddesi Hariciye Encümeni
nin değiştirdiği şekilde aynen; diğer maddeler
ise Hükümet teklifinin tazammun ettiği şekilde
aynen ve mevcut âzamn ittifakı ile kabıü edilmiş
tir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur.
Millî Müdafaa En. Reisi
M. Muharriri
Nevşehir
Erzurum
Z. Üner
O. Alihocagü
Kâtip
Kocaeli
Artvin
ö. Cebeci
K. Balta

Elâzığ
/. //. Talay

Gümüşane
İstanbul
N. Alp
N. Ataç
imzada bulunamadı
istanbul
İstanbul
M. Kemalyeri
A. F. Cebesoy
İmzada bulunamadı
imzada bulunamadı
Konya
istanbul
/. A. Akdağ
T. Yazıcı
Tekirdağ
Ordu
AT. Aknoz
F. Güley
Yozgad
Tunceli
/. //. Tunaboylu
A. Bora
imzada bulunamadı

Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/8
Karar No. 37

20 . II . 1958

Yüksek Reisliğe
İngiliz ihtiyat Filosuna mensup dört büyük
muhribin Türk Deniz Kuvvetlerine devri hakkın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ingiltere
Hükümeti arasında teati edilen mektupların
tasdikine dair Hariciye Vekâletince hazırlanan
ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılıp Başvekâletin 14 . X . 1957
tarihli ve 71 - 628/2697 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası Hariciye ve Millî Müda
faa encümenleri mazbatalariyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Millî Müdafaa ve
Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır oldukları
halde tetkik ve müzakere edildi.
Kanun lâyihası, Deniz Kuvvetlerimizin takvi
yesi maksadiyle ingiltere'den alınacak dört aded
büyük muhrip hakkında Hükümetimizle ingil
tere Hükümeti arasında teati edilen mektupların
tasdikini istihdaf etmektedir.
Deniz Kuvvetlerine devrolunacak bu dört
büyük muhribin gerek vasıf ve gerek bedelleri
nin sureti tediyesi teati edilen mektuplarda ve
lâyihanın gerekçesinde etrafiyle arz ve izah edil
mektedir.
Millî Müdafaa ve Hariciye encümenlerince
kabul olunan kanun lâyihası üzerinde cereyan
eden müzakerelerden ve Hükümetten alman mü

temmim izahattan sonra Hariciye Encümeninin
tadilen kabul etmiş olduğu metin üzerinden mad
delerin görüşülmesine geçilmiş ve lâyihanın bi
rinci maddesi Hariciye Encümeninin tadili veç
hile ve mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi
gibi aynen kabul edilmiştir.
Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Balıkesir
Bursa
H. İmre
H. Köymen
Mazbata M. .
Kâtip
Zonguldak
Balıkesir
8. Ataman
M. H. Timurta*
Afyon K.
Ankara
Ankara
M. Â. Ülgert
0. Alişiroğlu
/. Seçkin
Antalya
Denizli
Çorum
K. Akmantar
M. Karasan
Y. Gürsel
Diyarbakır
istanbul
Konya
H. Turgut
N. Kırşan
N. Tahralı
Nevşehir
Muş
Niğde
N. önder
R. Gürsoy
Ş. Ağaoğlu
Rize
Siird
Rize
/ / . Agun
B. Erden
t. Akçal
Trabzon
Zonguldak
Siird
/. Şener
T. öktem
M. D. Süalp
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

HARİCİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ

îngiliz ihtiyat Filosuna mensup dört büyük muh
ribin Türk Beniz Kuvvetlerine devri hakkında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe İngiltere
Hükümeti arasında teati edilen mektupların tas
dikine dair kanun lâyihası

İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muh
ribin Türk Hükümeti tarafından satınalınması
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe İn
giltere Hükümeti arasında teati edilen mektupla
rın tasdikine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İngiltere Hükümeti arasında İngiliz İhti
yat Filosuna mensup dört büyük muhribin Türk
Deniz Kuvvetlerine devri hakkında 16 Ağustos
1957 tarihinde Ankara'da mektup teatisi sure
tiyle imzalanan Anlaşma kabul ve tasdik edil
miştir.

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İngiltere Hükümeti arasında İngiliz
İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muhribin
Türk Hükümeti tarafından satınalınması hak
kında 16 Ağustos 1957 tarihinde Ankara'da
mektup teatisi suretiyle imzalanan Anlaşma
kabul ve tasdik edilmiştir.

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı mek
tupların tatbiki için gerekli tedbirleri tesbit ve
ittihaza İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.

MADDE 2. — Hükümetin
aynen kabul edilmiştir.

ikinci maddesi

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
24 . IX . 1957

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi
aynen kabul edilmiştir,

MADDE 3.
riyete girer.

Başvekil
A. Menderes
Devlet Vekili
F. R. Zorlu
Devlet Vekili
C. Yardımcı
Millî Müdafaa Vekili
Ş. Ergin
Hariciye Vekili

Devlet Vekili
M. C. Bengü
Devlet Vekili ve
Malîye V. V.
E. Kalafat
Adliye Vekili
H. A. Göktürk
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili

Nafıa Vekili ve
Hariciye V. V.
Maarif Vekili
E. Menderes
T. İleri
Ticaret Vekili
Sıh ve İç. Mua. Vekili
N. Körez
A. Aker
Ziraat Vekili
Güm. ve tnh. Vekili
E. Budakoğlu
H. Hüsman
Çalışma Vekili
Münakalât Vekili
Mümtas Tarkan
A. Demirer
Sanayi Vekili
S. Ağaoğlu
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

İngiliz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muh
ribin Türk Hükümeti tarafından satınalınması
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile tngütere Hükümeti arasında teati edüen mektupla
rın tasdikine dair Kanun

lngüiz İhtiyat Filosuna mensup dört büyük muh
ribin Türk Hükümeti tarafından satınalınması
hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İn
giltere Hükümeti arasında teati edüen mektuplann tasdikine dair kanun lâyihası

MADDE 1. — Hariciye Encümeninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Hariciye Encümeninin 1 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Hükümet teklifinin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci
aynen kabul edilmişir.

MADDE 3. — Hükümet teklifinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Hükümetin 4 neti
aynen kabul edilmiştir.
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maddesi

maddesi

- 6 Ankara, 16 Ağustos 1957
Ekselans,
Türk Hükümeti tarafından İngiliz İhtiyat Filosundan bâzı gemilerin satmalmması ile ilgili
olarak ingiltere H^ükümeti ile Türk Hükümeti arasında cereyan eden müzakerelere atıfta bulun
makla şeref kazanırım. Bu müzakereler neticesinde aşağıdaki şartlarla bir prensip ani aşmasına
varılmıştır:
1. İngiltere Hükümeti, Türk Hükümetine, İngiliz İhtiyat Filosundan «M» sınıfı 4 muhrip
verecek ve bu gemilerin mülkiyetinin Türk Hükümetine derhal devrinin temini hususunda ge
rekli muameleyi yerine getirecektir. Mülkiyetin intikalinden sonra gemiler Türk Hükümetinin
mesuliyet sahasına girecektir.
2. İngiltere Hükümeti her bir gemiyi takriben âzami, 500 000 £'e tamir edecek ve İngiliz
Amiralliğinin tavsiye edeceği ve Türk Hükümeti temsilcilerinin tasvibedeceği nispet dâhilinde ilk
teçhizat ve yedek parçaları temin edecektir.
3. İngiltere Hükümeti lüzum hâsıl oldukça tamir masrafları ve ilk teçhizat ve yedek parça
ların tedariki ile ilgili gerekli ödemeler» aşağıdaki 4 ncü paragrafta mevzuubahis meblâğdan
doğrudan doğruya yapacaktır.
4. Türk Hükümeti 100 000 £'lik bir meblâğı depozito olarak vermiştir. İngiltere Hükümeti
teknelerin satmalınma bedeli, tamir masrafı, ilk teçhizat ve yedek parçaları için ceman 2 900 000
£'lik bir meblâğı Türk Hükümetine borcolarak vermeyi taahhüdetmektedir.
5. Her bir muhribin ingiltere'den ayrıldığı tarihten itibaren ödünç olarak verilen miktar
dan her bir muhribe düşen kısım üzerinden senede % 5 faiz yürütülecektir.
6. 4 ncü fıkradaki ahkâm tahtında Türk Hükümetine ödünç verilen 2 900 000 £'lik meblâğ
ile bu meblâğ üzerinden 5 nci fıkra mucibince hesaplanacak faizlerin 1 Ocak 1968 tarihindeki tu
tarının yekûnu aşağıda ana para olarak zikredilecektir. Ana para, Türk Hükümeti tarafından
İngiltere Hükümetine 1 Temmuz ve 1 Ocak tarihlerinde senede iki taksit olmak üzere 10 müsavi
taksitte İngiliz lirası olarak ödenecektir. Böylece ana para 1 Ocak 1978 tarihinde itfa edilmiş
olacaktır.
7. Türk Hükümeti gemileri kayıp ve hasara karşı sigorta ettirecek ve bunları tamir edilmek
üzere İngiltere Hükümetinin emrine amade kılacaktır. Gemilerin gerek yedekte tamir limanlarına
götürülürken, gerek tamirde bulundukları sırada kaybolmaları ve zarara uğramaları halinde vukubulacak her hangi bir tazminat talebine mulhatabolduğu takdirde Türk Hükümeti sigortadan
aldığı parayı İngiltere Hükümetine tevdi edecektir. Kayıp vukuunda bahse konu para o tarihte
ki mecmu borç miktarından" mahsubedilecek hasar vukuunda ise para, hasarın telâfisi için İngiltere
Hükümetine verilecektir .
İmdi, yukarda mâruz şartların İngiltere Hükümetince şayanı kabul addedildiğini ve bu şart
lar Türk Hükümetince de kabule şayan addedildiği takdirde, işbu Notanın, Ekselanslarının bu
mealdeki cevapları ile birlikte iki Hükümet arasında bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe giren
bir anlaşma tlelâkki edileceğini İngiltere Hariciye Nazırından aldığım talimata atfen beyanla şeref
kazanırım.
Ekselanslarına en derin ihtiram atımı takdimle şeref kazanırım.
4

" *"

.

James Boıvker
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Ankara, 16 Ağustos 1957
Ekselans,
Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli Notalarını aldığımı bildirmekle şeref kazanırım.
«Ekselans,
Türkiye Hükümeti tarafından İngiliz ihtiyat Filosundan bâzı gemilerin satmalınması ile ilgili
olarak İngiltere Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında cereyan eden müzakerelere atıfta bulunmakla
şeref kazanırım. Bu müzakereler neticesinde aşağıdaki şartlarla bir prensip anlaşmasına varılmıştır :
1. İngiltere Hükümeti, Türk Hükümetine, İngiliz İhtiyat Filosundan «M» sınıfından 4 muhrip
verecek ve bu gemileri mülkiyetinin Türk Hükümetine derhal devrinin temini hususunda gerekli
muameleyi yerine getirecektir. Mülkiyetin intikalinden sonra gemiler Türk Hükümetinin mesuliyet
sahasına girecektir.
2. İngiltere Hükümeti her bir gemiyi takriben âzami 500 000 £'e tamir edecek ve İngiliz Ami
ralliğinin tavsiye edeceği ve Türk Hükümeti temsilcilerinin tasvibedeceği nispet dâhilinde ilk teç
hizat ve yedek parçaları temin edecektir.
3. İngiltere Hükümeti lüzum hâsıl oldukça tamir masrafları ve ilk teçhizat ve yedek parçaların
tedariki ile ilgili gerekli ödemeleri aşağıdaki 4 ncü fıkrada mevzuubahis meblâğdan doğrudan doğru
ya yapacaktır.
4. Türk Hükümeti 100 000 £ lik bir meblâğı depozito olarak vermiştir. İngiltere Hükümeti tek
nelerin satinalınnıa bedeli, tamir masrafı, ilk teçhizat ve yedek parçaları için ceman 2 900 000 £lik
bir meblâğı Türk Hükümetine ödünç olarak vermeyi taahhüdetmektedir.
5. Her bir muhribin İngiltere'den ayrıldığı tarihten itibaren ödünç olarak verilen miktardan her
bir muhribe düşen kısım üzerinden senede % 5 faiz yürütülecektir.
6. 4 ncü fıkradaki ahkâm tahtında Türk Hükümetine ödnüç verilen 2 900 000 £'lik meblâğ ile
bu meblâğ üzerinden 5 nci fıkra mucibince hesaplanacak faizlerin 1 Ocak 1968 tarihindeki tutarının
yekûnu aşağıda ana para olarak zikredilecektir. Ana para Türk Hükümeti tarafından İngiltere Hü
kümetine 1 Temmuz ve 1 Ocak tarihlerinde. senede 2 taksit olmak üzere 10 müsavi taksitte İngiliz
lirası olarak ödenecektir. Böylece ana para 1 Ocak 1973 tarihinde itfa edilmiş olacaktır.
7. Türk Hükümeti gemileri kayıp ve hasara karşı sigorta ettirecek ve bunları tamir edilmek üze
re İngiltere Hükümetinin emrine amade kılacaktır. Gemilerin gerek yedekte tamir limanlarına götü
rülürken gerek tamirde bulundukları sırada kayıp olmaları ve zarara uğramaları halinde vukubulabilecek her hangi bir tazminat talebine muhatap olduğu takdirde Türk Hükümeti sigortadan aldığı
parayı İngiltere Hükümetine tevdi edecektir. Kayıp vukuunda bahse konu para o tarihteki mecmu borç
miktarından mahsubedilecek hasar vukuunda ise para, hasarın telâfisi için İngiltere Hükümetine ve
rilecektir. •
'
İmdi, yukarda mâruz şartların İngiltere Hükümetince şayanı kabul addedildiğini ve bu şartlar
Türk Hükümetince de kabule şayan addedildiği takdirde, işbu Notanın, Ekselânslermm bu meal
deki cevapları ile birlikte 2 Hükümet arasında bugünkü tarihten itibaren yürürlüğe giren bir An
laşma telâkki edileceğini İngiltere Hariciye Nazırından aldığım talimata atfen beyanla şeref kaza
nırım.»
Cevaben, Türk Hükümetinin, yukardaki şartları kabul ettiğini ve işbu cevapla birlikte Notala
rının bugünkü tarihten itibaren 2 Hükümet arasında yürürlüğe giren bir Anlaşma teşkil etmesinde
mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanırım.
Ekselanslarına en derin ihtiramatımı takdimle şeref kazanırım.
Ekselans Sir James Bowker
İngiltere Hükümetinin Türkiye Sefiri
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Melih Esenbel
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