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3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imza
lanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/531) (S. Sayısı : 780) 70: 

71,127:130 
4. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'

da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Kültür Anlaşması» nın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/544) (S. Sayısı : 781) 71: 

72,131:134 
5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde An
kara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
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Sayfa 
ile Bulgaristan Halik Cumhuriyeti arasında 
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hu
dut işaretlerinin bakımı hakkında anlaş
ma» ile bu anlaşmanın ekleri olan «Türk -
Buflgar Karma Hudut komisyonlarındaki 
heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve 
bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin 
tesbitli hakkında (1) numaralı Protokol» 
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hu
dut işaretlerinin muhafazası, bakımı, ona
rımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında 
(2) numaralı protokol» un onaylanmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Sa
vunma ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/484) (S. Sayısı : 779) 72:73,135:138 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ara
sında emniyet kontrolünün uygulanması 
hususunda anlaşma ve işbu anlaşma ile il
gili olarak Dışişleri Bakanlığı ve Amerika 
Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasında 
teati edilen mektupların onaylanmasına 
dalir kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/584) (S. Saym : 782) 73:78,139:142 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sımda sosyal güvenlik hakkındaki anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Çalışma ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/530) (S. Sa
yısı : 786) 78:79,143:146 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi 
Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında ha
va ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 ta
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bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/543) (S. Sayısı : 787) 79:80,147:150 

9. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sası. ile son protokolü ve bunlara bağlı Bir
leşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta 
Birliği arasındaki anlaşmaların onaylian-
sııaffiiıın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komis-

| yonları raporları. (1/545) (S. Sayısı : 788) 80: 
81,151:154 

10. — Ankara Üniversiteısıi kuruluş kad-
ı roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 

Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasansmın Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Millet Merlisince benim-
senımiyen maddeleri hakkında Karma Ko-

I misyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu-
| riyet Senatosu ve Karma Komisyon me

tinleri (Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet 
Senatosu 1/873) (S. Sayısı : 441 e 3 ncü 
ek) 81:83 

j 11. — Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cunıhuriyetince 

j rmlliiieştirilmiş bulunan mal, hak ve men-
İ f aaltler'in tasfiyesi hakkında kanun tasarı-
| sına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan dakiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/904) (S. 
Sayısı : 701 e 1 nci ek) 83:86 

12. — Avukatlık kanunu tasarısı ile 
j Adana Milletvekili Kemal Sanibraihimoğ-

lu ve 7 arkadaşı, Konya Milletvekili Fa-
kih özfakih ve 21 arkadaşı ve Eskişehir 
Milletvekili ismet Angı ve 2 arkadaşının 
Avukatlık kanunu, teklifleri ile Çalışma 
ve Adalet komisyonlarından 7 ger üeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 

I 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı ; 324 ve 324 e 
I 1 nci ek) 86:118 
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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, üniver
site asistanlarının boykot yapmalarına sebebo-
lan durumlarının düzeltilmesi için Hükümetçe 
gereken tedbirlerin alınmasına dair demecine 
Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in^ Erzu
rum'da çekilmekte olan kömür sıkıntısına dair 
'demecine de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin cevap verdiler. 

Arsa Ofisi kanun tasarısının maddeleri ka
bul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, oy
ların ayırımının birleşim sonunda açıklanan so
nuçlarına göre çoğunluğun sağlan?.sadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Verilen bir önergenin oylanması üzerine, 
Avukp^tlık kanunu tasarısı ve bununla ilgili tek
liflerin tümü üzerinde görüşmeler yapılıp ta
mamlanarak maddelere geçilmesi ve ivedilikle 
görüşülmesi hususları kalbul olundu. 

3 . 2 . 1969 Pazartesi günü saat 15,00 ts 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,58 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Afyon 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 

Mehmet Göbekli 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
okul kitaplarındaki 27 Mayıs konularına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1029) 

2. — Adana Milletvekilli Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın Pozantı ilçesinde hastane veya 
bir sağlık merkezi açılmasına dair yazılı soru 

önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1030) 

3. — istanbul Mlletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'ın, istanbul Belediye Meclisinim hukukî 
durumuna dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1031) 

4. — Zonguldak Milletvekili Kâmil Kırıkoğ-
lu'nun, Adıyaman Bölge Ziraat Okulunun inşa 
edileceği yere dair yazılı soru önergesi, Tanım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1032) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen 

kütükleri hakkındaki Kanunun 7 noi maddesinin 
1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/612), (Adalet ve Anayasa komis
yonlarına.) 

TEKLİFLER 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
ismail Akçay'ın takdirname ve altın madama 
ile taltifi hakkında kanun, teklifi. (2/817) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına.) 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutan
lığında çalışan sivil memur ve hizmetlilerin ta
yın bedellerinin 165 liraya çıkartılmasına dair 

kanun teklifi. (2/818) (içişleri, Millî Savunana 
ve Plân komisyonlarına.) 

RAPORLAR 
1. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-

da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/600) (S. 
Sayısı : 790) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların iş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Kaya öz-
demir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayış : 791) 

< B > 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KATİPLER : Muzaffer Şamiloğla (Kars), Âdil Kurtel (Kars) 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
milletvekilleri lütfen beyas düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğıınmz vardır. 
riüsakereyo başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANIMIN GJıiNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem'in, 
memleketimizin Ortak Pazara girmesinde öngörü
len geçiş devresine intikal için gerekli hazırlıkla
rın yapılmadığı yolundaki söylentilere ve bu hu
susta llükümotin güttüğü politika hakkında bilgi 
verilmesin,?, dair demeci ve ])ışisj,:ri f'.u'.am İh
san, Rahvi (JağlayangiVin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Öktom: Gündem 
dışı Ortak Pazarla ilgili bir konuşma yapını?h 
istiyorsunuz. 

Buyurun. 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş

kan, s-aym milletvekilleri; Yurdumuzun ve ulu
sumuzun geleceği üzerinde hayati etkisi olan 
Avrupa Ekonomik topluluğu ile Türkiye ara
sında 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imza 
lanan ve 1 Aralık 1964 te yürürlüğe giren or

taklık anlaşmamın 4 yülük uygulanma süresinden 
sonra girişilen hazırlıklara göre Hükümetin al
maya mecbur olduğu son derece önemli bir ka
rar üzerinde Yüksek Meclislinizin dikkatini çek
mek üzere huzurum1 za çıkmış bulunuyorum, 

Yurdun ekonomik ve siyasal gedeceğini, 
hattâ kaderini çok yakından ilgilendiren bu ha
yati konu üzerinde bugüne kadar Me:dklori ̂ i--
ze bilgi verilmemiştir. 

Bu arada anlaşma gereğince ortaklık, Kar
ma Parlâmento Heyetinin Türk kanadı olarak 
seçilen 15 kişilik Türk-Parlâmento Heyeti 3 yıl
lık müzakereler sonunda huzurunuza hiç değil
se bu çalışmaları yansıtan bir raporla çıkması 
gerekir idi. Maalesef bunu da yapamadık. Bu 
eksikliğin, önümüze çıkan yeni karar safha

sında giderilmesinin gereğine inanarak Türk 
Parlâmento Heyetinin 2 ikinci Başkanından bi
ri"! r.n i atiyle Yüce Meclisinizin bilmesi gereken 
bâzı hususları arz etmeyi uygun gördüm. 

As:z arkadaşlarım; bilginizi tazelemek için 
d 3 olsa bu anlaşmanın yükümleri ve işleyiş me
kanizması üzerinde kısaca bilgi sunmak istiyo
rum. 

Esas, fakat uzun vadeli amacı Avrupa Bir
leşik Devletlerini yaratma olan Avrupa Eko
nomik Topluluğu ilk Plânda üye devletleri 
birlik halinde ekonomik bakımdan güçlendir
mek ve haklarının hayat seviyesini yükselt
mek için ekonomik işbirliğinin gerçekleştiril
mesini ele almış bulunuyorlar. 

1957 de Roma'da imzalanıp, 1958 de yürür
lüğe giren anlaşma gereğince 6 Avrupa devîe-
t'nin kurduğu bu topluluğa, sonucu üyelik olan 
bir ortaklık anlaşması ile Devletimiz ele katıl
mış bulunuyor. 

Türkiye, topluluğun sağhyacağı imkânlar
dan faydalanarak ekonomik kalkınmasını hız-
landırabileceği ümidi ile Ortak Pazar'a üye ol
ma yolundadır. Bu sonuca ulaşmak için şu 3 
dönemden geçmek gerekmektedir : 

Birincisi hazırlık dönemi, ikincisi gQçiş 
dönemi, üçüncüsü ise doğrudan doğruya bü
tün hak ve vecibeleriyle üye olma dönemi. 

1 Aralık 1964 te başlıyan hazırlık dönemi 
süresi en az beş en çok on senedir. Bu süre
lerde başarılacak iş, Türkiye'yi geçiş dönemi
ne hasırlamak için gerekli tedbirleri alarak 
Türk ekonomisini güçlendirmektir. Bu mak-

— 58 
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satla Avrupa Ekonomik Topoluluğu Avrupa 
Yatırım Bankası yolu ile Türkiye'ye 175 mil
yon dolarlık kredi yardımında bulunmayı 
bâzı ihraç mallarımıza kolaylıklar tanımayı ve 
elemeği fazlamızı kıymetlendirmeyi taahhütdet-
miştir. 

Türkiye'nin bu dönemde karşı hiçbir taah
hüdü yoktur. Kendisine bir taahhüdür o da ge
çiş dönemine kendisini gereği gibi hazırlamak
tır. 

İkinci dönem olan geçiş dönemi süresi 12 yıl
dır. Bu sürenin bir miktar uzatılabileceği anlaş
mada kayıtlıdır. Avrupa Ekonomik Topluluğu 
yetkililerinin; birinci dönem en az sürede tu
tulduğu takdirde, geçiş dönemi süresinin 20 
yıla kadar çıkarılabileceği görüşünü benimse
dikleri söylenmektedir. Ancak bu dönemde, 
kademeli de olsa, anlaşma gümrük birliğini 
öngörmektedir. Bu birliğin kurulması ile aynı 
zamanda karşılıklı olarak maliye, iktisat ve 
tarım politikalarının uyuşturulması da öngörül
müştür. 

Bu dönemin sonunda Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu, yani Ortak Pazar mem
leketleri arasında tam bir gümrük birliği kuru
lacak ve sonra üçüncü dönem Ortak Pazara 
tam üye olmanın bütün hak ve vecibeleri kar
şılıklı olark işliyecektir. 

Sayın milletvekilleri, 1 Aralık 1969 da ha
zırlık döneminin en az süresi olan beş yıl dol
maktadır.. Ortaklık anlaşmamıza bağlı geçici 
protokol gereğince hazırlık döneminin dördün
cü yılı sonunda yani önümüzdeki gün ve haf
talar içinde taraflar, Türkiye'nin geçiş döne
mine girip giremiyeceğini, girecekse yapılacak 
işlerin, program ve sürelerini müzakere ederek 
bir katma protokol halinde tesbit edeceklerdir. 

1968 yılı Ekim ayında Ankara'da yapılan 
ortaklık konseyi toplantısında tarafların ikin
ci dönemle ilgili olarak hazırlık çalışmalarına 
girişmesine karar verdikleri öğrenilmiş bulun
maktadır. Bu doğru ise Türk Hükümetinin bu 
konudaki ön düşüncesinin ikinci dönem olan 
geçiş dönemine, hazırlık dönemi için verilen en 
asgari süre olan beş yılın bitiminde girmek 
şartlarını aramak ve hattâ girme kararına var
mak şeklinde olduğu görülmektedir. Avrupa 
ekonomik topluluğu ise kendi çıkarı açısından 
ikinci döneme, 1969 Aralık ayından itibaren 
geçilmesini ister göriilmektedir. 

3 . 2 . 1969 0 : 1 

Türkiye'nin yüksek menfaatleri bakımından 
gerçek durumumuz nedir? Dört yılı aşan birin
ci dönem uygulamasında geçiş dönemi için ge
rekli hazırlıklar tamamlanmış mıdır? Kademe
li de olsa gümrük birliğine sanayi kurulları
mız direnebilecekler midir? İktisatçılarımız, ti
caret ve sanayi çevrelerimiz çoğunlukla girişi
len »hazırlıkların, tedbirlerin yeterli olmadığı 
düşüncesindedirler. Hazırlık döneminin beşinci 
yılına girildiği halde Avrupa Yatırım Banka
sı kredilerinin bile tam kullanılmadığı, Ortak 
Pazar ülkelerine yaptığımız ihracat beklenilen 
ölçüde artmadığı, ithalâtın ise aleyhimize bü
yük ölçüde geliştiği ileri sürülmektedir. Sana
yi yatırımlarının plân hedeflerine uygun bir 
gelişme göstermemesine karşılık montaj sana
yiinin hızla geliştiği, tarımda ise verimi artı
rıcı ciddî tedbirlerin alınamadığı ve tüm millî 
üretimimizin Ortak Pazar memleketleriyle re
kabet gücünü sağlayıcı bir değere kavuşmak
tan uzak kaldığı iddia edilmektedir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının da bir ölçüde bu görüş
leri paylaştığı görülmüştür. Nitekim 1968 Ni
sanında Venedik şehrinde yapılan Ortak Pazar 
Türkiye Parlâmento Heyetleri toplantısından 
önce bizlere bu teşkilât tarafından olduğu gi
bi, Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği temsilci
leri tarafından verilen bilgiler ve özet dokü
manlarda, geçiş dönemine gereği kadar hazır
lık yapılamadığı şeklinde olmuştur. Ortaklık 
anlaşmasının yürütülmesinden sorumlu olan 
Hükümet, bue-üne kadar son derece önemli 
olan bu konuda Meclislere bilgi vermemiştir. 

BAŞKAN — Sayın öktem biraz uzadı gali
ba. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Bu ko
nuşmamla Hükümeti, ortaklık anlaşmasını yü
rütmekte bugüne kadar uyguladığı politika ile 
bundan sonraki safhalarda uygulıyacağı poli
tika üzerinde ileri sürülen endişe ve iddiaları 
da kapsıyarak Meclislere bilgi vermeye çağırı
yorum. Bu fırsattan yararlanarak Hükümetin 
vereceği bilgilerin millî çıkarımız ve hattâ eko
nomik varlığımız açısından duyulan endişeleri 
ortadan kaldırıcı olmasını temenni ederim. Ak
si halde Yüce Meclisin millî kaderimizi ilgi
lendiren bir anlaşmanın daha olumlu, daha bil
gili ve daha basiretli bir politika ile zararımı
za değil çıkarımıza yürütülmesini sağlıyabilme-
si için tedbir alacağını ümidediyoruz. 
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Hükümetten beklediğimiz aydınlatma tat
min edici olduğu takdirde kendilerine teşek
kür edeceğiz. Olmadığı takdirde huzurunuza 
ibir Meclis müzakeresi yapılmak üzere takrirle 
çıkacağız. Saygılar sunarım. (0. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı. 
Buyurunuz efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si) — Muhterem arkadaşlarım; 

Sayın öktem'in Ortak Pazarla ilgili gündem 
dışı beyanları üzerine izahat vermek için huzu
runuzda bulunuyorum. 

İzahatıma başlamadan evvel tereddüdümü 
ımuicübolan bir ciheti arz edeceğim. Dışişleri 

Bakanlığı bütçesi Senatoda müzakere edilmiş
tir. Yakında da Yüksek Huzurlarınıza gelmiş 
bulunacaktır. Şüphesiz ki, gerek sayın hatibin, 
gerek diğer parti sözcülerinin bu konulara te
masları dolayısiyle mesele, genişliğine Mecliste 
bir müzakere zemini bulacaktır. 

Bildiğim kadarı ile günden dışı konuşma
lar; sözlü soru, genel görüşme gibi, gensoru 
gibi murakabe vasıtalarının dışında, müstace
liyet ve büyük önemi haiz konulara inhisar 
eder. 

Sayın öktem'in Ortak Pazar gibi genişliği
ne bir müzakere istiyen mevzuu neden gündem 
dışı bir konuşmanın muhtevası içine getirdiğini 
anlıyamadım. Tereddüdüm orada, çünkü bu tâ
rik ile meseleyi enine boyuna müzakere imkâ
nı, zannediyorum ki, çok mahdut olacaktır. 

Buyurdular ki ; meselenin siyasi, ekonomik 
hattâ hayati değeri vardır, kaderimizle ilgili
dir, Meclislere bilgi verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ortak Pazarın içindeyiz. Anlaşmaya girmi

şiz. Ortak Pazara girmek veya girmemek mü
nakaşası yapıyor değiliz. Ortak Pazarın için
de derpiş edilen devreleri asgari mehil için
de mi, âzami mehil içinde mi gerçekleştireli-
min tetkiki içindeyiz. Bu konuda Meclis Dışiş
leri komisyonlarına gerekli bilgileri muntaza
man verdiğimiz gibi, sayın hatibin bizzat dâhil 
bulundukları Parlömanterler çevresinde de ge
rekli izahatı muntazaman kendilerine tevdi 
ederek her safhasından bilgi edinilmesi imkân
ları sağlanmıştır. 
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Zannediyorum ki, bir noktada muhterem 
hatiple görüş ayrılığımız olacak; «Karar saf
hasında gelindi» buyurdular. Tâbir, karar saf
hasına gelindi doğil, karar verilip verilmiyece-
ğmiıı tetkiki saf basındayız, tarzında mütalâa 
edilirse »zannedersem daha isabetli olacak. 

Nedir d anını? Hazırlık devresi, muhterem 
hatibin de ifade buyurduğu gibi, beş ilâ on se
ne olarak öngörülmüş. Dördüncü sene bitme
den evvel bizzat Sayın Başbakanımızın riya
set buyurduğu muhtelif bir ortaklık toplantı
sında Türkiye olarak teklif yaptık; «Bu toplu
mun içindeyiz, 'beşinci sene yaklaşıyor, karşı
lıklı tetkikai; yapalım, Türkiye'nin geçiş dev
resine intikali imkânlarını beraberce tetkik 
edelim». Bu kararımız kabul edildi. Biz bir 
yandan tetkikat yaptık, topluluk üyeleri, ge
rek topluluk camiası içinde gerek Avrupa Ya
tırımlar Bankası nezdinde gerekse kendi siya
si misyonları delaletiyle Türkiye'nin ekonomik 
durumu üzerinde tetkikler yaparak hazırlıkla
rımızı tamamladık, karşı karşıya geldik ve 
topluluk bize, Türk ekonomisinin muhtelif ka
nallarla yapılan tetkiklerin neticesinde geçiş 
dönemine intikal için gerekli seviyeye eriştiği
ne topluluk camiasının kanaat getirdiğini, 
Türkiye de arzu ettiği takdirde geçiş dönemine 
intikal için müzakerelere amade olduğunu bil
dirdi. Türkîyede kendi yaptığı tetkikatın ce
saret verici olduğunu ve böyle bir müzakereyi 
kabul ettiğini bildirdi. 

Ifedir yapılan müzakere? Csçiş devresinde 
Türkiye ne gibi menfaatler sağlıyaıMir, ne gibi 
vecibeler yüklenebilir. Bu müzakereye mebde 
teşkil eden mutabakatta da her iki tarafın ve
cibeleri ve bahşedeceği imkânların kendi po-
tansiyelleriyle dengeli olması hususunda bir 
ışık tutucu prensip mutabakatı verildi. Önü
müzdeki hafta içinde bu müzakerelere toplu
lukla Türkiye Ortak Pazar delegasyonu ara
sında başlanacaktır. 

Bu müzakereler neye müncer olur? Türkiye 
geçiş devresinde ne gibi vecibeler yüklenebile
ceğini ifade eder, topluluk da mukabil teklifle
rini bildirir, bir noktada ittifaka varılır. Bu, 
karar değildir. Bu karar Yüce Meclise gelir, 
protokol olarak huzurunuzda münakaşa edilir, 
Hükümet izahat verir, Yüce Meclis kanaat ge
tirdiği takdirde, tasvip eylediği takdirde ka-
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rar olur, yürürlüğe girer. Binaenaleyh Meclis
lere bilgi verilmeden ve Türkiye'nin kaderine 
tesir edici? bir inisyatif, bir olup bitti karşı
sında değiliz. 

Buyurdular ki; «Avrupa Yatırım Ban
kası tarafından Türkiyenin hazırlık devresin
den geçiş devresine intikali için Türkiye'ye 
açılan 175 milyonluk krediler dahi henüz ta
mamlanamamıştır.» Kendileri gayet iyi biliyor
lar; bu 175 milyon dolarlık kredinin 134 mil
yon doları karara bağlanmıştır, icra ve tatbik 
mevkiine konulmuştur, önümüzdeki yıla ait di
lim, ki 39 milyon tutuyor, bunun karşılığında 
bu miktarın 2 buçuk misline varan projeler 
hali müzakerededir. Bunlar da mehilden evvel 
karara bağlanarak tatbik mevkiine çıkarıla
caktır; Boğaz köprüsü projesi dahil. Zannedi
yorum ki, Ortak Pazarla Türkiye arasında ve 
bilhassa Avrupa Yatırım Bankasiyle Türkiye 
arasında kurulmuş bu malî ilişkilerin 
büyük bir anlayış ve iyi bir nizam içinde iş
lediğine Sayın öktem, bir kısmı beraberce vâki 
tetkiklerimizde, yakından vâkıftır. Kendileri 
Avrupa Parlömanterleri içinde bu konu müza
kere edildiği zaman geçiş dönemine intikal için 
yapılacak hazırlıkların uygun olduğuna dair 
olumlu oy kullananlar arasındadır. Netice ola
rak; arz etmek istediğim husus bir kararın de
ğil, bizi bir karara götürecek çalışmaların için
de bulunduğumuzdur. Netice tekrar Yüce Mec
lislerin huzurunda müzakere ve vâsıl olacak 
neticeye göre siyasi, ekonomik ilişkilerinin 
önemli olduğunda, memlektin hayati derecede 
elhemmiyeti haiz bir konusu olduğunda nıuta-

1. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Adalet, . 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici I 
Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 ve i 
410 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Şimdi, bir saatlik süre zarf m-
da görüşülmesi gereken kanunlara, gündem 1 
gereğince, başlıyoruz. j 

Daha önce bir açık oylama muamelemiz 
var. 

Arsa Ofisi kanun tasarısını açık oylarınıza 
sunuyorum. 

bık olduğum bu meseleye nihaî karar verile
cektir. Kendilerini bütçe dolayısiyle yapılacak 
bu konu ile ilgili müzakerelerde daha ziyade 
tatmin edeceğimi umarak Yüksek Huzurunuz
dan ayrılıyorum. (Alkışlar). 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 
3294 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin iptal 
edildiğine dair tezkeresi (3/1080) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bu
lunan bir kanını hakkında Anayasa Mahkeme
sinden yazı gelmiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3294 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ip
tali hakkında Danıştay Onikinci dairesince 
açılan dâva üzerine yapılan inceleme sonunda: 

3294 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin, 
Anayasaya aykırı olduğundan, iptaline 30.1.1969 
gününde 19G7/47 - 1969/9 sayı ile karar ve
rilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi öiîicrbaş 

Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, çok 
eski tarihli bulunan bu kanundan arkadaşları
mın bilgi sahibi olması için tetkikat yaptırdım; 
Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair kanun olduğunu 
öğrendim. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Müsaade ederseniz açık oylama muamelesi
ni oy kupalarını gezdirmek suretiyle yapalım. 

2. •— Tan nida, asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 saydı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasın m uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve Ça
lışına komisyonları raporları (1/412) (S. Sa
yısı : 761) (1) 

(1) 761 sıra sayıl' basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Muvafık mı efendim? («Muvafık» sesleri). 

BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin «ikinci Defa Görüşüle
cek işler» bölümünde, 49 ncu sırasında kayıtlı 
761 sıra sayılı, «Tarımda asgari ücret tesbiti 
usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair olan kanun tasarısının, lüzum ve 
önemine binaen, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
yerine sözcü 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Çalışma Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Evliyaoğlu, T. i. P. Grupu adına Sayın Kan-
balat, şahsa adına ise Sayın Kodamanoğlu söz 
istemişlerdir. 

O. H. P. Grupu adına Sayın Evliyaoğlu, bu
yurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ EVLİYA
OĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hak
kında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı hakkında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına görüşlerimizi arza çalı
şacağım. 

Muhterem milletvekilleri; üyesi bulunduğu
muz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1951 
yılında kabul edildiği 99 sayıHı Sözleşmenin, 
tarımsal bir ekonomik bünye taşıyan ve nü
fusunun yüzde 70 i çiftçilikle geçinen memle
ketimizde onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının, bugüne kadar ge
cikmiş olması hakikaten üzücüdür. 

Memleketimide yaşıyan nüfusun büyük bir 
kısmı, tarımda çalışmak suretiyle geçimini 
sağlar. Ekserisi köylerde yaşıyan bu nüfusun, 
daha çok topraksız olanlarla, kendisine yete

cek kadar toprak sahibi olmıyanlar, tarım 
işçisi olarak çalışmak suretiyle geçimini temin 
etmek zorundadırlar. Tarımda çalışan bu işçi
lerimizin ise hiçbir hukukî teminatlara yoktur. 
Tamamen çalıştıranın insaf ve merhametine 
terkedilmişlerdir. Bu sebepten dolayı da, ta
rım işçilerimizin insan haysiyet ve itibarına 
uygun bulunmıyan bir hayat içerisinde ya
şadıkları acı bir gerçektir. Alınteri dökmek 
suretiyle, memleketin istihsalini artıran, güç 
şartlar içerisinde çalışarak geçimlerini sağlı-
yan, hayatlarını kazanan tarım işçilerimizin, 
biran evvel insan haysiyet ve itibarına yaraşır 
hayat seviyesine erişmelerini sağlayacak kanun
ları çıkarmak lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, biz Cumhuriyet 
Halk jeartınaer oiaraK Anayasamızın ongor-
üugu toprals reformu yapıımauan, toprak üze
rinde çalışan, yarıcı, kiracı, ortakçı ve tarımda 
çangau işçilerimizin ÜUKUKI ve îKbisauı guvenım-
lerıni teminat altına alan yasalar çıkarılma
dan, tarım işçilerimizin dertlerine çare oulu-
namıyacağı kanısındayız. Tarımda çalışarak 
hayatlarını kazanan, nıçoir teminatları tmlun-
mıyan, çalışma müddeti ve ücretleri tamamen 
işverenin inisiyatifine terkedıien bu tarımda 
çalışan işçilerin asgari ücretlerinin tesbiti 
maksadiyle bir sistem kurmalarını ve bu sis
temin hangi işyerleri, işler ve şahıs zümreleri 
üakkmda uygulanacağını tâyinde, yetkili iş
veren ve işçi teşekküllerine danışmalarını, 
asgari ücretin belirli bâzı şartlarla işveren ve 
işçilerin eşitlik esası üzerinden katılmalarını, 
tesbit eden asgari ücret hadlerinden ilgili 
işveren ve işçilerin haberdar edilmelerini, 
asgari ücrete riayetin mecburi olmasını, riayet
sizlik halinde işçinin mahkeme yolu ile hakkı
nı aramasına imkân veren Tarımda Asgari 
Ücret Tesbiti hakkında 99 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısına, Cumhuri
yet Halk Partisi olarak olumlu oy kullanaca
ğımızı arz eder, saygılar sunarım. (C. H. P, sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Yah
ya Kanbolat, buyurunuz efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 
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Adalet Partisi İktidarının yaptığı bütün 
vâidlere rağmen, tarım kesiminde çalışan işçi
lerin çalışma hayatlarını düzen altına alan bir 
kanunu Meclise getirememiştir. 

Yüce Kurulun muttali olduğu gibi, Türki
ye'de tarım işçileri her çeşit himayeden yok
sun ve işçi - işveren münasebetleri mahallî 
örfe göre halledilmektedir. Tarım işçilerinin 
yoğun bulunduğu bölgelerde tarım işçileri 
uzun vadeli kredi sistemi ile çalışmak zorun
dadırlar. Tarım işçileri, çok yerde işe bağladı
ğı zaman istihdam edildiği ücreti bilmez. Çün
kü ücret, iş sonunda civar şehrine göre tesbit 
edilmektedir. 

Tarım işçileri iş emniyetinden ve her çe
şit sağlık şartlarından yoksundur. Tarımda 
makinalaşmanın ve tarımsal mücadelenin gün 
geçtikçe gelişmesi, her yıl önemli sayıda ka
zanın ve hattâ ölümlerin doğmasına yol açmak
tadır. Buna karşı, tarım işçilerini koruyan hiç
bir müeyyide mevcut değildir. Bu bakımdan, 
Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 
99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısını olumlu karşılamaktayız. 

Tasarı, tanm kesiminde asgari ücretlerin tes-
bitini, bunun ilgili taraflar için mecburi olma
sını, riayeti sağlamak için gerekli kontrol ve 
teftişlerin yapılmasını ve riayetsizlik halinde 
işçinin mahkeme yolu ile veya sair münasip bir 
yoldan kendisine eksik ödenen meblâğın tuta
rını geri almak hakkını öngörmektedir. 

Kanun tasarısının gerekçesinde; mevzuat 
ve tatbikatımızın, sözleşme hükümleriyle tam 
bir mutabakat halinde bulunduğundan bahse
dilmekte ve «sözleşmenin Hükümetçe onaylan
ması uygun görülmüştür» denilmektedir. Ger
çi bu kanun tasarısının kabulünü çok olumlu 
karşılamaktayız. Ancak bu sözleşmenin, mev
cut ve tatbikatımızla ahenkli olması şöyle 
dursun, mevcut ve tatbikatımızı tarım işçisi le
hinde değiştiren yepyeni ilkeler getirdiğini tes
bit etmek gerekir. 

İş Kanununun müzakeresi sırasında, tarım 
işçilerinin istisna hükümleri dışında bırakıl
maları için çok çalıştık. Hiç olmazsa, Devlet 
Üretme, hara ve ormanlarda çalışan işçilerin, 
bu kanunun kapsamına alınmaları için ısrar 
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S ettik. Tekliflerimiz iktidar tarafından reddedil
di. Gerçi bugün, tarımda asgari ücret hadleri
ni tesbit eden komisyonlar vardır. Ama, bu 
komisyonların kararlarına hiçbir çiftçinin uy
madığı da bir gerçektir. Çünkü, komisyon karar
larına riayet sağlatacak ortada bir müeyyide 
yoktur. Tarım işçisinin ödeme ücreti, sakat kal
ması, hattâ ölmesi hep umumi hükümlere göre 
halledilmektedir. Bugün mevcut tatbikat, tama
men tarım işçisinin aleyhindedir. Kanun tasa
rısı, tarım işçisi lehinde yeni ilkeler getirmek
tedir. Onun için lehte oy kullanacağımızı say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, şahsınız 
adına konuşmak üzere buyurunuz efendim. 

NÜEİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
başkan, değerli arkadaşlarım; 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1951 yı
lında kabul edip imzaladığı bir Andlaşmaya, 
geç de olsa bugün Türkiye'nin katılması hayır
lı bir adım teşkil eder. Tarım işçilerine asgari 
ücret verilmesi ilk ve fakat son derece önem
li bir adımdır. Türkiye'de tarım işçilerinin çek
iklerini yakından bilen bir milletvekili olarak 

bu meselenin bâzı yönlerini dikkatlerinize sun
mak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, başta bendenizin mem
leketim olan Niğde'nin topraksız veya verim
siz topraklarda yaşıyan köylüleri hasat zama
nı Çukurova'ya inerek tarım işçiliği yaparlar. 
joluk, çocuk hattâ küçük yaşlarda insanla
rın teşkil ettiği bu büyük gruplar, Çukuova'da 
boğucu sıcakların altında, çoğu kere iş şartla
rının insafsızlığına rağmen aylarca çalışırlar 
ve büyük sıkıntılar içinde yaşarlar. Bunca 
omok ve mihnetlerine karşılık emeklerinin kar
alığını da gereği gibi alamazlar. Bu alama
d ı n başlıca iki sebebi vardır; birisi, bilindiği 
;ibi, işsizlik memleketimizde o derece geniş

tir ki, en kötü çalışma şartlarına rağmen, her-
'cs bir ekmek kapısı bulabilmek için birbi

rini çiğneyecek haldedir. Bu derece ağır bir 
rekabetin bulunduğu sahada, hiç şüphesiz iş-

I verenler kendi insaflarının şartları ile kayıtlı 
I 'almaktadırlar ve çoğu kere bu insaf, çalıştır-
I çuldan insanlara asgari ücreti vermek şek-
j İnde tecelli edememektedir. Aylarca çalışarak 

birkaç- metre kaput, bir - iki yemeni ile dö-
I nen insanlar biliriz. 

63 — 



M. Meclisi B : 42 3 . 2 . 1969 O : 1 

İkinci arıza; bu bölgelere götürülen tarırn 
işçilerinin belli bir organizasyon tarafından 
çekip çevrilip haklarının aranmasına inik ân 
verilmeyişidir. İşverenin birtakım aracıları yo-
f_u iîö toplanan bu gruplar çoğu kere hakları
nın ne olduğunu bilmeksizin derhal işyerlerine 
sevk edilirler ve orada bu aracıların birtakım 
yakışıksız oyunlarına da muhatabolarak aylar
ca çalışıp pek az bir para ile memleketlerine 
dönerler. Hattâ mazide, sıtma mücadelesinin he
nüz başarılb olmadığı devirlerde üstelik bir de 
sıtma hastalığına yakalanır, bunu da yanların
da kâr olarak getirirlerdi. Hamdolsun sıtma 
nıiieadelesimn müessiriyeti işçilerimizi, tarım 
isçilerimizi bu felâketten kurtarmıştır. Fakat 
ar?ı ettiğim gibi, her şeye rağmen son derece 
zor şartlar içerisinde hizmet gören insanlar 
alınlarının terinin karşılığını, alamamaktadırlar 
ve geniş ölçüde bir sömürünün mihrakını tes
iri! etmektedirler. 

Bu sebeple böyle bir andlaşmaya katılmış ol
mamış?. son derece hayırlı bir adım. olarak sa
yarım. Ancak andlaşmanm 4 ncü maddesinde 
âkıdlara yüklenen vecibenin de biran evvel ye
rine getirilmesini önemle Sayın Hükümetin dik
katine sunmak istiyorum. 

4-. ncü. madde; daha az ücret ödenmesini sağ
lamak için gereken tedbirlerin alınacağı, bu 
tedbirler ilgili memleketin tarımında cari şart
lar bakımından gerekli ve bu eartlara en uygun 
olan bütün kontrol, teftiş ve cari müeyyide 
tedbirlerini de ihtiva edecektir, denilmektedir. 

O halde Hükümetin süratle teftiş, kontrol 
ve cezai müeyyideler açısından tarım işçilerimi
zin hukukunu koruyacak bir düzene derhal 
geçmesini temenni etmek istiyorum. 

Çalışma Komisyonumuzun gerekçesini bu 
yömi. ile yadırgadığımı da belirtmek istiyorum, 
Çalışma Komisyonu, esasen, diyor 931 sayılı 
İş Kanununun 33 ncü maddesiyle bu maddeye 
göre çıkarılan yönetmelik, andlaşmada taah
hüt ettiklerimizi de zaten aştığı için kabulünde 
mahzur yoktur, diyor. Yani aslında tarım, işçi
lerine asgari ücret vermek, bunların alınter-
lerinin karşılığının alınmasını hararetle dile
mek ve bunu sağlamak için mümkünse teşriî or 
gan sıfatı, ile icrayı zorlamak, teşvik etmek, 
hattâ destek olmak gibi birtakım dileMer ye
rine, zaten biz bunu vermişiz, bir de bunun and-

laşr-iasj olca bunun mahsuru yoKUu-, gibi âdeta 
gönülsüz bir üslûp içinde gerekçenin yazılma
dım yadırgadığımı belirtmek isterim. 

Sa'îîorlmi bitirirken; Sayın Hükümetten an.]-
lavmanın 4 ıuv\ maddesinde yazılı, teftiş, kontrol 
YO cc^ai müeyyideler ve bilhassa tarım işçi
lerinin hukukunu koruyacak organizasyon yö • 
7iünden mevzuafomısm ciddiyetle uygulanaca
ğını, eksiklerinin süratle giderileceğini kesin 
bir vaidolarak duymak isterim ve Hükümeti. 
bu beyana davet ederim. 

Teşekkiu.' ederim. 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Başar, 
buyurun, 

G. P. GRUPU ADINA HAYRI BAŞAR (Es
kişehir) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışına Söz
leşmesinin onaylanması münasebetiyle, yüzde 
70 i tarımla iştigal eden bir memlekette tarımda 
Çadışan işçilerin de elbette ekseriyette olduğu
nu kabul ederek, bu sekilide bir asgari ücret tes-
bitini olumlu karşılıyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de he
nüz tarımda çalışan işçi mevzuunda müstakar 
bir fikre sahibolmadığımızı burada beyan etme
ye zaruret vardır. Tarımda çalışan bir kısım da
imî işçilere mukabil, küçük arazi sahibi olup da
ha ziyade orman ve dağlık mmtakalarda otur
dukları halde muvakkat zamanlarda tarımda ça
lışan büyük çapta işçi vardır. Tarımda daimî 
olarak çalışan işçilerin haklarını korumanın 
karşısında bu muvakkat zamanlarda hem kendi 
köyündeki ufak - tefek ziraati ile-meşgul olup 
veya hayvancılığı ile meşgul olup, diğer zaman
larında ekseriya pancar, pamuk gibi hasat mev
simlerinde ve çapa zamanlarında çalışan bu işçi 
grupunım dünya şartları içerisinde ne şekilde 
bir işçi sınıfına dâhil edileceği henüz Türkiye'
de bilindiği kanaatinde değilim. Binaenalyeh, 
Türkiye'de her şeyden evvel tarımda çalışan işçi 
mevzuatını ayarlıyacak mevzuatın biran evvel 
Meclisten geçirilmesinde zaruret vardır. Tarı
mın özelliğine ve Türkiye şartlarına göre, haki
katen dünya şartlarına uymıyan tarım işçileri 
mevzuatını Türkiye bünyesine uygun şekilde bir 
an evvel ayarlamaya zaruret vardır ve o şekilde 
ayarlamak zaruretine inanıyoruz ki, Türkiye'de 
sosyal güvenlikten mahrum, ne kendi dar iş ça-
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lışma sahasında, ne de gidip başkasının arazisin
de, tarımda işçi olarak çalıştığı sahalarda sosyal 
güvenlikten mahrum olan bu zümreyi iki ayrı 
sahada mütalâa edip, dünya şartlarına uymıyan 
bu şartları içerisinde bir mevzuata bağlamaya 
ve bu kütleyi de bir sosyal güvenliğe kavuştur
maya zaruret vardır. 

Bu kanunun bu büyük kütleyi de bu şekilde 
bir sosyal güvenliğe kavuşturacağı inancı ile 
olumlu karşılıyoruz. Ama bütün bunların içeri
sinde bu asgari ücret, şimdiye kadar 3008 sayılı 
Kanunla bâzı illerimizde - hatırladığımıza göre -
tatbik ediliyor ve fakat tatbikatının kontrolü 
geniş çapta yapılamıyordu, hattâ, hiç yapılamı
yordu, demek de yerinde olur. Bu kanun muay
yen yerlerde, 3008 sayılı Kanuna göre, asgari 
ücret tesbiti yapılıp da, kontrol edilemediği 
halde, acaba geniş çapta Türkiye'de nasıl ve ne 
şekilde kontrol edecek, bunun hakkında da bilgi 
sahibi olmak isteriz. 

Bir andlaşmanm kabulü münasebetiyle, Tür
kiye'de geniş çapta hem tarımda bilfiil iş sahibi, 
hem de gene tarımda işçi olarak çalışan bir kı
sım işçi veyahut da küçük iş sahibi vatandaşla
rımızın hallerini bu münasebetle dile getirip on
ların da sosyal güvenliğe kavuşturulmasını Tür
kiye şartları içerisinde temenni etmek isteriz. 
Türkiye'de daimî tarım işçisi olarak çalışan mu
ayyen bir işçi grupu ancak bu kanunun belki 
kapsamına girecek fakat bunun dışındaki asıl 
Türkiye'de tarımda çalışan ve belki de bilinmi-
yen, miktarı, ne şekilde çalıştıkları, aldıkları üc
ret ve sosyal güvenlikleri bizce bilinmiyen bu 
orman köylerinden muayyen zamanlarda iş sa
halarına inen bir grup hakkında Türkiye Par
lâmentosu muayyen bir karara varmak mecbu
riyetindedir ve bunun mevzuatı en yakın za
manda getirilmelidir. 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkın
daki andlaşmanın hem tarım işvereni hem de 
tarım işçisi hakkında uygulanmasının Türkiye 
ölçüleri içerisinde tatbikatının bu kütleye de bir 
sosyal güvenlik getireceği ümidi ile olumlu kar
şılıyor ve müspet oy vereceğimizi Güven Partisi 
olarak tekrarlıyoruz. Saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar buyurunuz. 
HÎLMt İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Tarımda asgari ücret tesbiti usulü hakkında 

99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
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onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Tanm ve Çalışma komisyon
ları raporu üzerinde görüşlerimizi kısaca arz et
mek istiyoruz. 

Bundan önce Tarım - iş Kanun tasarısı üze
rinde de bu konu eleştirilmiş ve görüşlerimiz o 
zaman da orada belirtilmişti. Bu şekilde Hükü
metin tarımda asgari ücreti tesbit eden bir 
andlaşmaya varmasını tarım sektöründe çalışan 
işçiler adına olumlu karşılıyoruz. 

Hepinizin de malûmu olduğu üzere, tarım 
işçilerinin durumu diğer işçilerden çok daha 
kötüdür. Açık hava şartları ile başbaşa kalarak 
çalışmalarına devam etmektedirler. Bunlar is
ter devamlı olsunlar ,isterse muvakkat olsun
lar şartları, çalışma şartları ağırdır. Çünkü 
bunların sigortaları yoktur. Asgari ücretten 
mahrum olduğu için kendi çalışmalarının kar
şılığını kendilerini tatmin edici şekilde alama
maktadırlar. Her türlü tehlike ile başbaşa, kar-
şıkarşıya bulunmaktalar ve iş emniyetinden de 
mahrum durumdadırlar, işverenin çoğu zaman 
keyfine terk edilmiş olan tarım sahasında ça
lışan tarım işçilerinin bir esasa bağlanması lü
zumunu daha önce söylediğimiz gibi, burada 
da tekrar ediyoruz. 

Tarım sektörünü biz iki kısımda mütalâa et
mekteyiz. Çolk az miktarı devamlı işkollarında 
çalışan tarım işçileri, çoğu mevsimlik, muvak
kat çalışan tarım işçileridir. Devamlı olarak 
sadece fabrikalara inhisar eden ve tarım işçi
leri adı altında çalışan çiftliklerin muayyen 
sektöründe işyerlerinde çalışanlar devamlı ise 
de çoğu tamamen muvakkat işçilerdir, mev
simlik işçilerdir. Fındık işlerinde çalışanlar, 
pamuk işlerinde çalışanlar, hububat işlerinde 
çalışanlar, esasında bu mahsullerin tabiatı ica
bı, muayyen mevsimlere inhisar etmekte çalış
malar birkaç aya taallûk etmektedir. Bunun 
dışında, meselâ narenciye olsun, aynı şekilde
dir. Fakat ©sasında tarım işçilerinin asgari üc
ret hakkının tâyin ve tesbitinde en büyük fay
dayı görecek olanlar daha ziyade çoğu zaman 
her türlü imkândan mahrum olan orman içe
risinde yaşıyan, geçimlerini mücadele ile temin 
etmek durumunda olan orman içi köylülerinin 
durumudur. Çünkü, orman içinde çalışan ta
rım işçileri orman köylüleri yine istihsal duru
muna müsaidolarak kesim, nakil, istif yerleri-
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ne taallûk eden is icabı en fazla 45 gün ilâ 60 
günlük zaman içerisinde çalışmak zorundadır
lar. Bunun dışında çalışmak istese de tabiat 
müsaade etmez. O halde tarım işçilerinin esa
sında çalışma durumları devamlı değil, mu
vakkattir, bunu böyle kabul etmek suretiyle 
bunlar hakkında verilecek ücreti tesbit etmek 
gerekir. Orman içerisinde yaşıyan 9 000 000 
insanın üçte biri hemen hemen uzak yakın or
man içerisindeki istihsal işlerinde, kesim işle
rinde, nakliyat işlerinde çalışırlar ve bunlar 
ancak bir dönem içerisinde, bir aylık bir zaman 
içerisinde çalışmak suretiyle kendileri için lü
zumlu olan parayı alabilirler. Her türlü tehli
ke ile başbaşa kalan orman içerisindeki köylü
lerin durumu asgari ücretten, her türlü sigor
tadan mahrum olduğu için kendilerinin geliir 
kaynağı olan manda ve öküz gibi nakil vasıta
ları da sigortadan mahrum olduğu için, bun
ların durumu çok zordur. Bu bakımdan biz bu 
andlaşmayı bundan sonraki ka,nun tasarılarının 
hazırlanmasında olumlu bir ışık olarak kabul 
ediyoruz ve yerinde buluyoruz, öyle zannediyo
ruz ki, memleketimizin kalkınmasında ve mem
leketin bölgeler arasındaki sosyal dengenin 
sağlanmasında ele alınması lâzımgelen en dü
şük ücreti alan orman içi köylülerinin duru
mu ele alınmak suretiyle orman içinde çalışan 
kesim ameleleri, nakil ameleleri, yol işlerinde, 
inşaatlarında çalışan işçilerin durumu ve bun
larla ilgili şoförlerin durumu ele alınmak sure
tiyle kendileri içinde bulundukları ıstıraptan 
kurtarılmış olacaklardır. Biz bu haliyle bu and-
laşmanın milletlerarası çalışma sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısını yerinde görüyor ve hepinize say
gılar sunuyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kaya 
öademir. 

Buyurunuz. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI KA
YA ÖZDEMİR (İstanbul) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlar; tarımda asgari ücret tesbit 
usulleri hakkındaki 99 sayılı Milletlerarası ça
lışma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ile ilgili olarak 
değerli arkadaşlarımın sardettikleri, ileri sür
dükleri fikir ve mütalâalara arzıcevabetnıek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. Eğer saym ve 
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muhterem arkadaşlarımdan bâzıları, bilhassa bir 
teknik, bir ihtisas komisyonu olan Çalışma Ko
misyonuna müteveccih tenkidlerde bulunmamış 
olsalardı huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Malûm olduğu üzere asgari ücretler iki ana-
esas üzerinde tesbit edilir; birisi millî mevzu
atlarla, diğeri, millî mevzuatlar dışında toplu 
bönleşmelerle. Toplu sözleşmelerle tesbit edilen 
ĵgYi/ri ücretler genellikle millî mevzuatlarla 

tesbit edilen asgari ücretlere nazaran daha ileri 
bir seviyede bulunabiliyor. Milletlerarası Ça-
Imıa Teşkilâtının üyesi bulunan devletlerden 
sadece 23 ü tarafından onaylanmış bulunan söz
leşme T6 Ağustos 1967 tarihinde mevcut hükü
metin başı, Saym Başbakan tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sevk edilen bir tasarı ile 
ilk defa Meclis huzuruna gelmiş bulunuyor Dış
işleri ve Tarım Komisyonlarından geçtikten 
sonra bizini, başkanı bulunduğum Çalışma Ko
alisyonunda da konu müzakere edildi. Milletle
rarası Çalışma Teşkilâtı bilindiği üzere sadece 
tavsiye kararlan alır. Bu tavsiye kararları mil
lî mevzuatlarla ayrıca yerine getirilmesi iktiza 
eder. Bizim yaptığımız iş de esasında bu tavsi
ye kararının Iıülmriinü yerine getirmekten iba
rettir. Ara a biz Yüce Mecliste kabul edilen 931 
sayılı îş Kanunumuzun 33 ncü maddesinde ay
nen şöyle diyoruz : «Hizmet akdi ile çalışan 
her türlü işçi, gemi adamı ve gazetecilerin eko
nomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi 
için Çalışma Bakanlığınca Asgari ücret Tesbiti 
Komisyonunun aracılığı ile ücretlerin asgari 
hadleri en geç iki senede bir tesbit edilir.» Bu 
hüküm Yüce Meclislerce kabul edilen ve kanun
laşan bu hüküm bugün dünya devletleri içeri
sinde erişilen seviyeden hiç de geri bir hüküm 
değildir muhterem arkadaşlarım. 

Binaenaleyh Çalışma Komisyonunun rapo
runda zikredilen 931 sayılı Kanunun 33 ncü 
maddesine yapılan atıf, hiç de dünya devletle
rinden geri oİTîiıyan, fevkalâde ileri bir adım 
olan en geç iki senede bir asgari ücretlerin te-s-
bitiyle ileri bir hükmün millî mevzuatımızda 
yer almış olmasından ileri geliyor. 

Bu tar.:arı kabul edildiği takdirde, Yüce Mec
lisçe kabul edilip, Senatoca da kabul edildik
ten sonra kanunlaştığı takdirde, elbette tarım 
işçileri için gerekli güvenlik tedbirlerinin alm-

I nıosı yolunda ilgililer kendilerini çok daha faz-
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la bu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının söz
leşmesine uygun ve millî mevzuat getirme yö
nünde görevli sayacaklardır. 

Esasen 3 ncü çalışma Meclisinde Tarım tş 
Kanununun çıkartılması kabul edilmiş, işçi, iş
veren ve Hükümet tarafından kabul edilen bu 
karara uygun olarak da Tarım îş Kanununun 
hazırlanmasına başlanılmıştır. Ancak, Tarım İş 
Kanunu esas itibariyle çok hazırlık istiyen, ça
lışma şartlarını çok yönlü tahlil etmeyi gerek
tiren bir kanundur. Bu kanun hakkında tah
min ediyorum, sayın bakan arkadaşımızın size 
malûmat arz edecekler. Benim malûmat aramı, 
bilhassa Sayın Kodamanoğlu'nun komisyona 
yönelttiği tenkide cevap vermek maksadına ma
tuf idi. 

Komisyonumuz 931 sayılı Kanunla getirilen 
hükmün diğer dünya devletlerine nazaran hiç 
de geri bir hüküm olmadığını tesbit etmek mak-
sadiyle bu gerekçeye bu ifadeyi koymuş bulu
nuyor. Esasen, Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tının aldığı kararı yadırgamak veyahut ta onu 
küçümsemek gibi bir niyetimiz komisyon ola
rak asla bahis konusu değildir. Keyfiyeti say-
giyle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz 
efendim, Y. T. P. grupu adına. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, savın milletvekil
leri; tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hak
kında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı üzerinde Y. T. P. Meclis 
Grupıuııın görüşlerini açıklıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; biz memleket olarak 
demokratik düzen içinde, sosyal adalete uygun, 
plânlı kalkınmanın içine girmiş bulunmol-ıta-
yız. Sosyal adaletin en mühim unsurlarından 
biri sosyal emniyettir. Sosyal adalet, sosyal em
niyetle birlikte olmadığı takdirde manasız olur. 

Her sektörde çalışan işçinin çoluk çocuğu
nun hayatını emniyet altına almak sosyal em
niyetin ta kendisidir. Sosyal emniyetin en mü
him unsurlarından biri de çalışan işçilerin as
gari ücret içinde asgari tarifeye göre çalışma
larıdır. 

tşte Milletlerarası çalışma söyleşmesinin 
onaylanmasına dair kanun tasarısı tarım işçi
lerine, tarım sektöründe çalışan işçilere bir as-
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gari ücret tarifesini tanımak hususunda kabul 
edilmiş bir sözleşmedir ve bu sözleşme de Bü
yük Millet Meclisince kabul edilecektir. Bun
dan sonra, tarımda çalışan işçilerimize asgari 
ücret vermek imkânını bahşedecektir. 

Bugün, halihazırdaki mevzuatımızda tarım
da çalışan işçiler de asgari ücret tanınması hu
susunda hükümler var, 3008 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi ve biraz evvel sizlere buradan 
hitabeden Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği 
931 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi vardır. 

Ancak, bütün bunların ve bu sözleşmenin 
Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünden 
sonra tarımda asgari ücretin topyekûn ve sis
temli olarak tatbik edilmesinin bir kanunla or
taya çıkması zaruridir. Bu kanun da, tarımda 
çalışan işçilere asgari ücret tanınması ve doğ
rudan doğruya bu hususta çıkarılan münferit 
kanun olacaktır. Bu kanun tasarısı komisyon
lara gönderilmiştir. Grup olarak kanunun çık
ması hususunda defalarca temennide bulunmu
şuzdur. 

Ancak, tarımda işçilere tam mânasiyle as
gari bir ücret tarifesinin tatbik edilmesi, sosyal 
zaruretlere ve tarımın ilerlemesine, inkişafına 
bağlıdır. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, bugün, 
tarımımızda büvük bir gizli işsizlik var. Nüfu
sumuzun % 70 i, 75 i tarımla meşgul olduğu 
halde bunun büyük bir kısmının sanayie ak
tarılması gerekmededir. Gizli issizler is bula
mamaktadır. îlk defa iş "bulunacak tarımda, ta
rımımız modern teknolojinin bütün icaplarından 
istifade ettirilecek ve verimi en yüksek seviyeye 
ulaştırılacak, burada çalışan işçilerin hayat ve 
istikbali de dolayısiyle bu verimli çalışan tarım 
sektöründeki isletmelere bağlanacak ve dolayı
siyle asgari ücret de tatbik edildiği, zaman iş
çiler bu asgari ücretten istifade etmiş olacak
lardır. 

BAŞKAN — Sayın Diler, lütfen bu konuya 
girmeyiniz. Çünkü, tarım işçilerinin durumu 
Mecliste görüşülmüyor. Bu konuya girersek 
işin içinden çıkamayız. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER (De
vamla) — Sayın Başkan, dikkatinizi benim söz
lerime teksif edip de mantık silsilesini takibet-
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seniz zannederim ki böyle bir müdahaleye ihti
yaç duymazsınız. 

BAŞKAN — Zaten mantık silsilesini takibet-
tim de bu kanunla irtibatı olmadığını tesbit 
ettim. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER (De
vamla) — Evet, evet, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; grup 
olarak bu tasarının lebinde olduğumuzu, ancak 
bu tasarının, biraz evvel buradan hitabeden Ko
misyon Balkanının da ifade ettiği gibi, bir tav
siye maluliyetinde deglil, kuvveden fiile çıkarıl
masını temenni eder, grupum adına Yüce Mec
lisi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarımda asgari ücret konusu anlaşılmıştır. 

Kifayetini arz ve talebederim. 
İzmir 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lislin oyuna sunuyorum. 

Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifini oyunuza sunuyorum. İve
diliği kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 
99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı
nın 1951 yılında Cenevre'de yaptığı 34 ncü Ge
nel Konferansında kabul edilmiş olan, «Tarım
da asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sa
yılı Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ilstiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz istiyen?.. 

Buyurun Sayın Akçaoğlu. Oyunuzu izhar yö
nünde konuşacaksınız. Kısa ve veciz olacak. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, oyumu müspet 
olarak izhar yönünde konuşmak için söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlı
ğınca hazırlanan, Tarımda asgari ücret tesbiti 
usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesiniin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı hakkında niçin 
beyaz oy vereceğimi arz ediyorum. 

Bu sözleşme, gerekçesinde de belirtildiği gi
bi, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının 1951 Haziran ayında Cenevre'de 
yaptığı 34 ncü Milletlerarası Çalışma Konferan
sında kabul edilmiş ve bu tarihe kadar üyesi 
bulunan birçok devlet tarafından onaylanmıştır. 
Zaten Çalışma Teşkilâtı ve Avrupa Konseyi söz
leşmeyi henüz onaylamamış üye devletlere de 
onaylamayı tavsiye etmiştir. Sözleşme, onu 
onaylıyan üye memleketlerin tarımda çalışan iş
çilerin asgari ücretlerinin tesbiti mafasadiyle bir 
sistem kurmalarını ve buna mütaallik bâzı hu
susları öngörmektedir. 

Sözleşme muhtevasının bizim mevzuatımıza 
uygunluğu kanun gerekçesinde ve ilgili komis
yonların gerekçelerinde kaydedilmiştir. 

Ancak, bu sözleşmenin onaya sunulması ve
silesiyle bir noktayı da ehemmiyetle sunmayı 
Yüce Meclis için uygun buldum. 

Muhterem arkadaşlarım biliyorsunuz, Türki
ye, ortalama % 70 nüfusu ile bir tarım memle-
ı~Mi olduğuna göre, asgari ücret kadar tarım 
i«.ci«i fi.urumımda olanların meselelerini tüm ola-
r-îik kavrıyaeak Tarım İş Kanununun ele alm-
ması bizim için ayrıca bir zaruret hissettirmek
tedir. Bizatihi çalışan bir kimsenin haklarının 
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teminat altma alınması ve onun sosyal güvenlik 
içerisinde bulundurulmasını temin etmek de 
Tlükûmetiıris için basta gelen görevlerden biri
dir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, nüfusu % 70 ini 
gencn bir sahada gerekli tedbirlerin alınması er-
goç Hükümetin ilgileneceği bir konu olduğuna 
göre, isin acele birtakım tedbirlerle tanzim edil
meni gibi bir durumla karşı karşıya gelinmemesi 
için şimdiden etraflı bir çalışmaya girilmesini 
vs bu çalışmalım bilhassa memleket şartlarının 
pr'^z önünde bulundurulmasını temenniye sayan 
bulmaktayım. Kanunun onaylanmasının mem-
1 vketo hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Payın Bakan, buyurunuz teşek
kür mahiyetinde söz istemiştiniz. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız lütfen kullansınlar. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Hükümetimiz tarafından onay
lanmak üzere huzurunuza getirilmiş bulunan, Ta
rımda Asgari ücret Tesbiti Usulleri hakkında 90 
sayılı Milleterarası Çalama Sözleşmesinin onay
lanması hususundaki tasarı hakkında bütün 
grupların müspet yolda mütalâa serdetmesi, bi
zim için hakikaten memnuniyeti mucibclmuştur, 
Zira, iktidarımızdan önceki yıllarda ikili veya 
çok taraflı olarak yapılmış olan andlaşmalar 
karşısında muhalefetin gösterdiği reaksiyonlar 
belli iken Hükümetimiz tarafından getirilmiş bu
lunan bir andlaşma için muhalefetin bu yoldaki 
müspet tutumunu memnuniyetle kaydettiğimizi 
ifade etmek isterim. 

Bu tasarı ile Türk köylüsüne, daha doğrusu 
tarım isçisine ne getirilmektedir? Önce tarımda 
çalışan işçilerin asgari ücretlerinin tesbiti mak-
sadiyle bir sistem, kurulmaktadır. Saniyen, asga
ri ücret tesbit mekanizmasına işveren ve işçilerin 
eşit şartlarla iştiraki temin edilmektedir, Ayrı
ca, tesbit edilen asgari ücret hadlerinde ilgili 
işveren ve işçilere haber verilmesi şıkkı derpiş 
olunmakta ve riayeti sağlamak için de, gerekli 
kontrol ve teftişlerin yapılması öngörülmekte
dir. Son olarak da; riayetsizlik halinde tarım 
işçisinin mahkemeye gitmek suretiyle hakkını 
alması yolu açılmaktadır. 
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Bu noktaya sayın C. II. P. Grup Sözcüsünün 
sormuş okluğu bir suale cevap vermek istiyo
rum. Sayın arkadaşım. Hükümete şu suali tev
cih buyurdular: «Niçin bu tasarıda geç kalın
mıştır?» Bu sual doğrudur, yerindedir, haklı bir 
sualdir. Ancak bu suali kimin sorması lâzım gel
diği. hususunda zannediyorum aynı derecede 
haklı olmak icabeder. Zira, bu andlaşma 1951 
•yılmda yapılmış, bu andlaşmaya girme kararı 
ancak bizim iktidarımız zaman» nda yani, 
96 . 7 . 1967 tarihînde verilmiştir. Adalet Par
tisi iktidarı demek ki, daha henüz iktidardaki 
ikinci senesini doldurmadan bu karara iştiraki 
öngörmüş, kararlaştırmış ve durumu Meclislere 
intikal ettirmiştir. 

1951 den 1965 yılma kadar ondört sene geç
tiğine göre ve bunun dört senesini de C. H. P. 
iktidarı - Koalisyon halinde dahi olsa - icrada 
bulunduklarına göre, bilmiyorum bu sual tevcih 
^akımından kime ait olsa gerekir? Onu takdir
lerinize bırakıyorum. 

Arkadaşlarım bir hususu daha sual olarak 
sordular, onu da arz edeyim; halen Tarım iş 
Kanunu üzerinde... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, size teşekkür ma
hiyetinde söz veriyorum, o bakımdan müzakere 
usulüne girmiyor tabiî bu durum. Mevzua gir
meyin lütfen, 

DEVLET BAKANI SADIK TF.EİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Tarım tş Kanunu üzerinde çalışmalar yapıl
maktadır. Zannediyoruz yakın bir gelecekte ta
mamlanacaktır. 

Arkadaşlarımızın tasarı üzerinde gösterdik
leri müspet tutuma teşekkür eder, Yüce Mecli
se saygılar sunarım. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan 95 nci maddeye göre söz rica ediyorum. 
Günkü Saym Bakan, sormadığımız bir soruyu 
sormuş gibi beyan ederek cevap verdiler. 

BAŞKAN — Sizin şahsınıza ait değildir efen
dim. 

NUEÎ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Saym 
Bakan, C. H. P. Sözcüsünün böyle bir soru be
yan ettiklerini söylediler. 0. H. P. Grupu adına 
böyle bir şey söylenmediğini beyan etmek isti
yorum. 

69 — 
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DEVLET BAKANI BABJE. T3KİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sise ait bir husus de
ğil. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, şimdi ~a-
tıâlinizin bu beyanı karşısmda Sayın Bakan; <;Bi
ze ait değil» diyor. Anlatıldı efendim galiba. 

HURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ssiym 
Başkan, bir hususu arz etmeme izin verinin, Ger
çi bendeniz bu kanım hakkında nahvimi a ilgili 
bir konuşma yapıldı demiyorum ama, genellikle 
kanunların müzakerelerinde O. E. P. Grup Söz
cüsü olarak burada bulunuyorum. Ve böyle bir 
sualin de C. H. P. Grup Sözcüsü arkadaşımız ta
rafından sorulmamış olduğunu belirtmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Siz C. H. P. Grup Sözcüsü de
ğilsiniz ve O. H. P. adına da burada konulma
dınız. Eğer bu beyanınızı C. IX, P. Grupu adına 
konuşan arkadasınız yapmış ol~a idi zatıâJinizin 
buyurduğu şekilde 95 noi madde muhteva^na 
göre söz verirdim. Ama siz sözcü değilsiniz ve 
size karşı bir taan, bir m a t vâki olra.am-^t-'r, 
Usul böyledir. Ve zo,tıalmiz hakkında da genel
likle, Grupunruzım sözcüsüdür, d-'ye bir tahribat 
da yok efendim, Olmuş olsa idi o-ıa göre muame-
le yapardık. 

NURİ KODA.MAT'TOPrI,U (Yoügat) -— O bal-
de sözcü arkadaşımıza lütfen avm maddece g-'^e 
soz veriniz. 

BAŞKAN & turunuz efendim. 

LÛTFİ EVLİYAOÖLU (Malatya) - - Saym 
îaşkan, ben bu hususu tavzih etmek ii't^orum, 

BARKAN T»„ iu.yuruii.uz " n+V>"ıl«"H )H-;-r bu vu
run, sizin haMp.mz var efendim.. 

Demek usul böyle Sayın Eodamanoğîu? 

LÛTFİ EVLİYAOĞLU (Halamı) —• S;iy>n 
Başkan, muhterem miHetve-i^eri; 

Yüksek huzurunuzda gö/ihülmektc bulunan 
bu kanun taşanımdan, umumiyeti;; 'î-arım inci
lerinin lehine olan bir kanun ob.r.ası dolay <dyk, 
bu kanun hangi iktidar tarafından getirilirse 
getirilsin biz ilcinin, köylünün, tarım isçilerinin 
lehinde olan kanunların yanmda hvJ-\Tjyji insan
larız. 

Ben Sayın Bakandan bir sual sormalım. Yal
nızca bu kanunun geoikab olmasın :"a~ı dolayı 
üzüntülerimi arz ettim. Keyfiye S bıvlv;ş. Y i i t o k 
huzurlarınızda arz ederim. 

BAŞKAN — Kanun tümü itibariyle açık oy
lamaya tabidir. Müsaade ederdeniz oy kupasını 
ge.^dirm.ok suretiyle bu oylamayı, yapacağız. 

Oy kupaları gezdirilsin. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İFaşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış olan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S 
Sayısı : 780) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hususu

nu oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde Sayın Kodamanoğlu buyu
runuz efendim. 

NURİ KADAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz 
arkadaşlarım, Sayın Hükümeti b:'r noktada 
açıklamaya davet edebilmek için huzurunuzu 
kısaca işgal edeceğim. 

Genellikle kültür anlatmalarının prototipi 
vardır ve dost ülkelerin hepsiyle buna uygun 
olarak anlaşmalar yapılır. Binaenaleyh, Ha-
simî Ürdün Kırallığı ile de böyle bir anlaşma 
yapılmadı C. H. P. um memnunlukla karşılı-
yacağı bir husustur, Ancak, esas anlaşmanın 
6 ncı maddesinde; «Âkıd Hükümetlerin akade
mik ve öğrenim maksatlarvyle ve muayyen 
•hallerde de meslek icrası gayesiyle ülkelerin
den birisinde verilmiş olan belge, diploma ve 
unvanların diğer ülkede de mümas'li belge, 
diploma ve unvanlarla muadeletlerinin tanın
ması şartlarında mutabık kalacakları» yazılı
dır. 

Bilindiği gibi memleketimizden birtakım 
masum gençler çocuklar, Millî Eğitim Bakanlı
ğından ve Dikişlerimizden gerekli müsaadeyi al
madan birtakım Arap ülkelerine kaçak git
mektedirler ve dolayısiyle orada büyük bir 
sıkıntı, sefalet ve zahmet içine düşmektedirler. 
Bu kaçak giden gençlere orada birtakım mak
satları meçhul çevreler yardım ederek ve 
bunun sağlıyacağı psikolojik imkânlardan da 
istifade ederek. Devletimiz, milletimiz baklanda 

(1) 780 S. Sayılı uasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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birtakım menfi telkinlerde bulunmaktadırlar. Bu 
itibarla kaçak olarak öğrenime gitme kapılarının 
her anlamda kapatılmasına ihtiyaç vardır ve 
bununla ilgili olarak da Hükümetin gerekli 
tedbirleri aldığı şüphesizdir. Ancak bu muade
letin tanınması, yani bu zahmet ve mihnetin 
sonunda elde edilen diplomanın tanınması, ta
raflara bir mükellefiyet ve mecburiyet olarak 
yüklenecekse kaçak gitmeleri teşvik edici bir 
rol oynıyabilir. 

Bu itibarla Sayın Hükümetin bu madde
den, kaçak öğrenime gidenlerin elde edecek
leri belgelerin tanınması ile ilgili bir taahhüt
te bulunmadığının beyan edilmesinde fayda 
gördüm. Ve mümkünse Hükümetten bu yol
da bir açıklamayı dilerim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is-
tiyen? Yok. 

Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşme teklifi var. 
İvediliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ür
dün Kırallığı arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında 25 Şubat 
1968 tarihinde imzalanmış olan ilişik Kültür 
Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Oyunuza sunuyorum Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

— 71 
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Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 

Müsaade ederseniz oy kupasını gezdirmek 
suretiyle muameleyi icra edeceğiz. 

Gezdiriniz kupayı. 
Muhterem arkadaşlarım, Başkanlığa veril

miş olan bir önerge ile gündemin, iki defa gö
rüşülecek işler, bölümünün 52, 53, 54, 55, 56, 59 
ve 61 nci sırasında bulunan ve gündeme giriş
lerine göre, 780, 781, 779, 782, 786 ve 787 sıra 
sayılı kanun tasarılarının önemine binaen 
biran evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle 
diğer işlerden evvel öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi teklif edilmektedir. 

Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kabul edilen önerge gereğince, ilk sıratla 

bulunan 781 S. Sayılı kanun tasarısının müza
keresine geçiyoruz. 

4. — 20 Nisan 1968 tarikinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ser 
negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/544) (S. Sa
yısı : 781) (1) 

Biraz önce öncelikle görüşülmesi kabul 
edildi. 

Rapor üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum. 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankarafaa imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasınlda Kültür An
laşması» nın onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair Kanun 

Madde 1. — 20 Nisan 1968 tarihinde An
kara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti ara
cımda Kültür Anlaşması» nın onaylanıriası uy
gun bulunmuştur. 

(1) 781 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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'BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

istiyen? Yok. 
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi

idir. Oy kupasını gezdirmek suretiyle muame
leyi icra edeceğiz. 

Kupayı gezdiriniz. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında hudut olaylarının önlenmesi ve 
halli ile hudut işaretlerinin hakimi hakkında an
laşma» ile bu anlatmanın ekleri olan «Türk Bul
gar Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faali
yet bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanla
rı daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) 
numaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu 
üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakı
mı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkın
da (2) numaralı protokol» un onaylanmasına da
ir kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/484) (S. Sa-
ym : 779) (1) 

BAŞKAN — Raporlar üzerinde görüşme 
açıyorum. 

Raporu okutuyorum. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 

(1) 779 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

I BAŞKAN — Raporun öncelikle görüşülme-
I si hususu biraz evvel kabul edilen önerge ile 
I kararlaştırılmıştı. 
I Rapor üzerinde söz istiyen? Yok. 

I Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su-
I nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 
I İvedilikle görüşme teklifi var. 
I İvediliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Maddeleri okutuyorum. 

I Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
I Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Ara-
I lık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Tür-
I kiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum-
I huriyeti arasında hudut olaylarının önlenmesi 

ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkın-
I da Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan 
I «Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonların

daki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının 
ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerleri
nin teısbiti hakkında (1) numaralı Protokol» 
ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut 
işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve 
yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numa
ralı Protokol» ün onaylanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında hudut olayları
nın önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin 
bakımı hakkında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın 
ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut Ko
misyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve 
kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ika
met yerlerinin tesbiti hakkında (1) numaralı 
Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerinde
ki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, ona
rımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) 
numaralı Protokol» ün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihte 
I yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt

meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte aleyhte oyu

nu izhar için söz istiyen? Yok. 
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi

bidir. Muvafıksa açık oylama muamelesini oy 
kupasını gezdirmek suretiyle yapacağız, (Muva
fık, sesleri) 

Gezdiriniz oy kupasını. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletler
arası Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet 
kontrolünün uygulanması hususunda anlaşma 
ve işbu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Ba
kanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Büyük
elçiliği arasında teati edilen mektupların onay
lanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/584) (S. Sayısı : 782) (1) 

Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 
Biraz önoe kabul edilen bir kararla öncelik

le görüşülmesi kabul edilmiştir. Raporu okutu
yorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; huzurunuzdaki anlaşma
nın tasdikine dair olan kanun tasarısını ben
deniz pek ciddî bir tasan olarak mütalâa etme
mekteyim. 

Zira 4 Eylül 1956 tarihinde Türkiye'de ka
bul edilen ve yürürlüğe giren 6821 sayılı Atom 
Enerjisi Komisyonu Kuruluş Kanununda bu teş
kilâta verilmiş bâzı görevler vardı. Bunların 
arasında bir tanesi de (Kanun maddesini aynen 
zikrediyorum) şu idi; «Atom enerjisi sahasında 
gerekli tesisleri kurmak ve büyük çapta enerji 
istihsalinde atom enerjisinden de faydalanabil
mek için her türlü çalışmaları yapmak.» 

(1) 782 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Muhterem arkadaşlar, yurdumuzda o yıldan 
bu yıla yapılan araştırmalar neticesinde yeterli 
miktarda uranyum cevheri bulunduğu tesbit 
edilmiş, ianoak bu uranyum cevherinin işletilmesi 
yoluna gidilmemiştir. 1962 yılında Çekmece'de 
Nüklüer bir reaktör kurulmuş, bunun faydalı 
çalışmalar isağlıyabilmesi için Amerika Birleşik 
Devletleriyle yapılan bir anlaşmaya göre Ameri
ka'dan kira ile elde ©dilen uranyum cevheri bu
rada kullanılmıya başlanmıştır. Burada bilhas
sa bilimsel olarak zirai sahalarda, tıbbî saha
larda, sağlık sahalarında faydalı sonuçlar ala
cak çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu altom reak
töründe kullanılan uranyum için Türkiye her 
yıl Amerika Birleşik Devletlerine büyük bir Mra 
bedeli ödemek mecburiyetinde kalmakta ve 
Amerika Birleşik Devletleri de kendi murakıp
ları, müfettişleri vâsıtasiyle devamlı surette bu 
reaktörü kontrol ederek buradaki uranyum cev
herinin sulhçu gayelerle kullanıldığını tesbit et
mektedir. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri bu 
görevini bir ajansa devretmiş, Atom Enerjisi 
Ajansına devretmiş ve yapılan bir anlaşma ile 
biz bu Atom Enerjisi Ajansına, her yıl müfettiş
ler, murakıplar göndermek suretiyle, bize Ame
rika'nın verdiği küçük çapta, ıaz miktardaki 
uranyumun sulhçu gayelerle kullanılıp kullanıl
madığını kontrol ve murakabe etmek yetkisini 
bu kanunla Itanımaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, komşumuz ülkelerde, 
özellikle israil'de reaktörler kurulmuş, bundan 
atom enerjisi yanında atom bombası istihsaline 
dahi gidildiği bir sırada, Türkiye ide, Amerika'
nın zaten Türkiye'ye verdiği pek cüzi uranyum 
maddesinden atom enerjisi istihsalinin mümkün 
olmadığı bedilhî iken ve Amerika'dan her yıl ki
raladığımız küçük çapta bir uranyum cevheri
nin ancak sulhçu gayelerle kullanılması müm
kün olduğu halde, bir de böyle kontrol ve mu
rakabelere imkân verecek anlaşmalara gitmemi
zi doğru bulmamaktayım. Türkiye'de ilim adam
ları mevcuttur; hattâ esefle ifade etmek isterim, 
atom sahasında yetişmiş pekçok bilginlerimiz 
bugün Türkiye'de kendilerine çalışma sahası ve 
imkânı verilmediği için Amerika Birleşik Dev
letlerinde yüksek ücretle çalışmakta, Amerika'
nın nükleer gücünü artırmakta büyük ölçüde rol 
oynamakta, oralarda önemli vazifeler yapmak
tadırlar. Fakat Türkiye'de bu kıymetli eleman
lardan istifade edilmek yoluna gidilmemektedir. 
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Diğer taraftan kendi topraklarımız altında bu
lunan uranyum cevherinin değerlendirilmesi, 
kıymetlendirilmesi, işlenmesi ve kendi sulhçu 
gayelerle kurduğumuz reaktörlerde bunlardan 
faydalanma yoluna ıgidilaniyerek 'devamlı suret
te Amerika'dan ithal ıedeceğimıliz uranyum üze
rimde çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlaşma (da 
şunu gösteriyor ki, daJha biz uzun müddet kendi 
gücümüzü, kemdi hammeiddemizi, kendi enerji 
kaynağımızı ve kendi yetişmiş bilginlerimizd, 
ilim adamlarımızı bu ısahada kullanmak, bunlar
dan faydalanmak yoluna gitmeksizin, Amerika'
dan her yıl çok yüksek ücretler karşılığında ala
cağımız bıir miktar uranyum 'cevheri üzerinde 
Çekmecemde kurduğumuz Reaktörde tarım saha
sında, tıp sahasında hâzı (araştırmalar yapmak
la vakit geçireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; dünya atom devrline 
gitmektedir. Medeniyetimiz, önümüzdeki devir
ler atom devridir. Bundan blir müddet evvel 
1956 dan "sonra Türkiye'de Atom Enerjisi Komis
yonu (kurulduktan isonra 'uluslararası bir komis
yona yaptırılan araştırmada Türkiye'de de 1975 
yılından itibaren tatom enerjisinden elide edile
cek enerjinin ıkonvansiyonel enerji istihsali ile 
rekabet edecek hale getoeısinin mümkün oldu
ğu belirtildiği halde, bu ısıahalda çok geç kaldık. 
Bu bakımdan ben bu anlaşmanın imzalanması 
ile ilgili kamun teklifinin aleyhindeyim. Maksa
dım, Türkiye 1de kendi millî gücümüzden, kendi 
millî varlığımızdan, millî servetlerimizden isti
fade ederek hiran evvel bu çalışmalara girmek 
ve kemdi cevherlerimizi değerlendirmek mecbu
riyetinde olduğumuza inandığım içindir. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Muhterem (arkadaşlarım; Ytioa 
Meclisin daha önce almış olduğu bir karar ge
reğince 1 saatlik süre zarfında hâzı kanunların 
görüşülebilmesi öngörülmüştü. Şu anda bu ka
nunlara tahsis edilmiş bulunan 1 saatlik sıüre 
sona ermiş bulunmaktadır. Ancak, bugünkü ça
lışmaların saat 20 ye kadar uzatılmasını ve do
layısiyle 1 saatlik süre zarfında görüşülecek ka
nunlara tanınan müddetin bu şekliyle 2 saate 
çıkarılmasını öngören, bütün parti grup yetkili
lerinin imzasını muhtevi bir 'önerge vardır, öner
geyi okutacağım, Yüce Meclis şayet kabule şa
yan görürse bu şekle göre hareket edeceğiz. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — önergenin aleyhinde söz istiyorum, 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugünkü birleşimde 1 saatlik süre ile görü

şülecek belli kanunlar için görüşmelerin 2 saat 
olarak yapılmasını ve birleşimin saat 20 ye ka
dar devamı hususunu arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup Başkanvekili 
Artvin Milletvekili 
Sabit Osman Avcı 

G. P. Grup Başkanvekili 
Çorum Milletvekili 

Hilmi İncesulu 

0. H. P. Grupu adına 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener 
Y. T. P. Grupu adına 

Ağrı Milletvekili 
Kasım Küfrevi 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir Milletvekili 

Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu, bu 
önergenin aleyhinde konuşacaksınız, önergenin 
öngördüğü husus; 1 saati bu küçük kanunlara 
hasretmek, dolayısiyle Avukatlık Kanununun 
görüşülmesine bir halel vermemek üzere çalışma 
saatini bir saat ileriye itmek. Buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta-
monu) — Muhterem arkadaşlar, geçenlerde tü
tün kanununun ehemmiyeti üzerinde duruldu ve 
Yüce Heyetiniz Salı ve Perşembe günleri çalış
mamıza ilâve olarak Tütün Kanununun görü
şülmesini kabul etti. Şimdi, saat 19 a kadar ça
lışma saati mûtat saatimizdir. Parti grup baş-
kanvekilleri önergeyi imzalamışlar, bu kabul 
edilecektir. Ama hem parti grup Başkan-
vekillerinden böyle önergeleri kahul ettirir
ken, grupun üyelerini burada bulundurmalarının 
teminini de istirham edeceğim. Çünkü her gün 
görüyoruz, muayyen arkadaşlar Meclis çalışma
larının yükünü alıyorlar ve saatlerce burada du
rup çalışıyorlar ve o arkadaşlar da karşıcıda
dır. Bunu hep biliyoruz. Binaenaleyh, böyle ça
lışan arkadaşlara daha fazla yük yüklemek doğ
ru olmasa gerektir. Bu bakımdan önergenin red
dedilmesini istirham ediyorum, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Öner
ge kabul edilmiştir, gereği buna göre icra edile
cektir. Dolayısiyle bir saat daha küçük kanun
ların görüşülmesine devam edeceğiz. 

Buyurunuz Sayın Abdülbâri Akdoğan, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle-
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şik Devletleri Hükümeti arasında vücut bulan 
Atom Enerji Ajansı tasarısı hakkında. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri; benden evvel bu kürsüde atom 
enerjisi hakkında konuşan Sayın Reşat Özarda'-
nın Enerji Komisyonunda ayrıca uranyum ma
deni ile ilgili bir kanun teklifi de var idi. Bu 
mevzuda biz kendilerini tatmin edici mahiyette 
Enerji Komisyonunda izahat vermiş idik. Fakat 
bakıyorum ki, kendileri tekrar bu kürsüye çı
karak, Türkiye'nin uranyum madeninin dışar-
den alındığı, atom enerjisinin bunlarla çalıştı
rıldığı, Türkiye'de bu mevzuda hiçbir çalışma 
olmadığı, kıymetli elemanların uyudukları, 
yattıkları meyanında bir konuşma yaptılar. 
Kendilerinden rica edeceğim hafızalarını bir 
yoklasmlar, kontrol etsinler. Kendilerinin de 
buyurdukları gibi 1956 senesinde hakikaten 
Türkiye'de bir Atom Enerjisi Komisyonu ku
rulmuştur. Bu, bilhassa 1962 senesinde çalış
malarını gayet geniş ve detaylı olarak yapma
ya başlamıştır. Bugün Türkiye'de 2 kilonun 
üzerinde de Uranyum madeni istihsal edilmiş
tir. Amerika'dan getirilmiş olan Uranyum ma
deni gibi, her hangi bir memleketten de ilmî 
bir çalışma yapılması için lüzumlu olan gerek 
madde, gerek nıakina gibi her hangi bir teçhi
zat elbette ki - ilgili olan memleket Amerika 
da olsa - getirilecek ve üzerinde çalışmalar ya
pılacaktır. Bunu anormal görüp, «biz çalışamı
yoruz, Türkiye madenleri böyle ihmal edili
yor, Uranyum madeni çalıştırılmıyor, Ameri
ka'dan şu kadar para dökülerek Uranyum ma
deni getiriyoruz» falan şeklinde konuşmalar 
yersiz ve asılsızdır. Hattâ Atom Enerjisi Ko
misyonunun hazırladıkları kitapları ve bro
şürleri vardır. Bu broşürlerden kendilerine de 
vardır, lütfetsinler, okusunlar, bunun esasları, 
detayları meydandadır. 

Bu bakımdan uranyum madeni mevzuun
da çalışmalar, geçmiş senelere nazarın bilhas
sa son üç sene içerisinde gözler yaşartıcı de
recede sevinç vericidir, gayet yerindedir, uy
gundur, kanun tasarısını uygun mütalâa ede
rek müspet oy kullanmanızı arz ederim, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) - Sayın Abdül-
bâri arkadaşımız şayet bu konuşmayı yapma

saydı tekrar huzurunuzu işgal etmeyecektim. 
Kendisinin beni komisyonda tatmin ettiklerini 
söylemesini çok acayip karşıladım. Çünkü ken
dilerinin beni tatmin edecekleri kanaatinde de
ğilim. Ancak, esefle ifade etmek isterim ki, 
kanun teklifim Enerji Komisyonunda görüşü
lürken Hükümetin benim ileri sürdüğüm husus
ları göz önünde bulundurarak radyoaktif mad
delerle ilgili madenlerimizin Maden Kanunun
da yapılacak bir değişiklikle, şahıslara, özel 
teşebbüse devrinin önleneceği hakkında yakın
da Meclise bir kanun geleceğini söylemişler ve 
bu gerekçe ile yalnız Enerji Komisyonunda 
kanun teklifim reddedilmiş bulunuyordu. An
cak, yakın zamanda yaptığım incelemelerde 
bu stratejik maddeler ve radyoaktif maddeler 
dâhil olmak şartiyle, bunların hiç birisinin dev
letleştirilmesinin bahis konusu olmadığı bir 
maden kanununun hazırlandığını üzüntü ile, 
esefle öğrendim. Hatâ şunu da ifade edeyim ki,.. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, burada maden 
kanunu tartışması yapmıyoruz. Lütfen kanu
nun muhtevasına riayetkar olunuz, bu bir anlaş
manın tasdiki mahiyetinde tasarıdır, ona göre 
hareket ediniz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) - Sayın Baş
kan, Abdülbâri Akdoğan burada konuşurken bu 
maddenin üzerinde bir tek kelimeye temas et
miş miydi? 

Şunu da burada esefle ifade etmek isterim. 
Son günlerde yaptığım araştırmalarda madenci
likle meşgul olduğu malûm olan bir senatörü
müz son zamanlarda bu radyoaktif maddeler
den imtiyaz almak için de müracaat etmiş bu
lunmaktadır. Bu derece; füze imalinde, reak
tör imalinde önemli olan maddelerimiz hâlâ da
ha başıboş bulunmaktadır. 

Şu kanun vesilesiyle şunu ifade edeyim ki, 
Türkiye'de pek çok uranyum cevheri mevcut ol
duğu halde bunlardan henüz 1 kilogram değil, 
1 gramı dahi istihsal edilip memleket menfa
atine bir işte kullanılır halde değildir. Bunlar 
henüz hepsi toprak altında yatmaktadır ve 
memlekette tıbbî, ziraî sahalarda kullandığımız 
uranyum cevheri de Amerika'dan büyük kira 
bedeli karşılığında alınmaktadır. Bu getirilen 
kanun tasarısı da bunun devamını öngören bir 
kanundur. Binaenaleyh, söylediğim sözler tama
men gerçeğe uygundur. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; lüt
fen buraya gelen arkadaşlarım, rica ediyorum, 
kanun tasarısını bütünü ile iyice tetkik etsin, 
okusun, mahiyetini, medlulünü, muhtevasını iyi
ce kavrasın ondan sonra konuşsun. Çok rica 
ederim. Daima sadet dışı beyanda bulunuyoruz. 

Buyurun Sayın Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) - Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; huzurunuzda onaylanması 
istenen anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri ile 
NATO ittifakını tesis ettikten sonra Türkiye 
ile Amerika arasında yapılan ikili bir anlaşmanın 
müddetinin bitmesinden dolayı yeniden temdidi 
anlamını taşımaktadır, ve anlaşmanın niteliği 
de budur. Gayesi de; anlaşmada yazılı olduğu 
gibi, Amerika'nın Türkiye'ye verdiği radyoaktif 
maddenin ve atom reaktörünün barışçı amaçlar 
için kullanılıp kullanılmadığının Amerikalı uz
manlarca tetkikidir. 

Muhterem arkadaşlar; yine gerekçeye bak
tığımız zaman, bu anlaşmanın hangi Devletler
le imzalanmış olduğunu görüyoruz. Bu anlaş
ma şimdiye kadar Japonya Norveç, Yunanis
tan, Avusturya, Vietnam, Portekiz, Tayland, 
İran, Milliyetçi Çin, Güney Afrika Birliği, is
panya, Arjantin, Endonezya, Filipinler gibi 
Devletlerle Birleşik Amerika arasında imzalan
mış bir anlaşmadır. Yani genellikle Amerikanın 
dümen suyunda ve Amerika Birleşik Devlet
lerinin politikasını gözü kapak uygulayan dev
letlerle imzalanmış tip bir anlaşmadır. Şimdi 
bizden istenilen; bu anlaşmanın kabulü ve 
onaylanmasıdır. Yani Türkiye'de mahiyeti iti
bariyle büyük ıstırap konusu ve tenkid konu
su olan ikili anlaşmalardan birisinin Büyük 
Meclisçe (onaylanması ve yenilenmesidir. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin yetkilile
rinin, özellikle Dışişleri Bakanının ifadeleri; 
ikili anlaşmaların bir tek metin haline getirile
ceği ve bu anlaşmaların bir tek metin halinde 
Büyük Millet Meclisinin huzuruna getirilerek 
Büyük Meclisin ıttılâmdan sonra, yenilenmesi 
ve Türkiyenin menfaatine uygun olmıyanların 
bu arada elbette tasfiyesidir. Hükümetin bu
güne kadar va'di budur. İcabında Türkiye'ye 
(büyük tehlikelere sokabilecek hu ikili anlaşma
ların tasfiyesi, lehimize olanların, menfaati
mize uygun olanların kaibulü, yenilenmesi, uy
gun lolmıyanlann ayıklanması elbette hepimi

zin, bütün parti gruplarının ve Hükümetin 
müşterek amacı olması gerekir. Fakat bu ikili 
anlaşmanın, Amerika'nın Türkiye'deki ato
mik maddelerin, nükleer madelerin ve nükleer 
araçların sözde ve kendisine göre barışçı amaç
larla kullanılmasının kontrolünü sağlıyacak 
bu anlaşmanın Büyük Meclisçe enine boyuna 
düşünülmesi ve ona göre karara bağlanması 
gerekir. Sayın Dışişleri Bakanının bile teşrif 
etmediği ve bir saatlik kanunlar arasında sevk 
olunan bu ikili 'anlaşmanın ciddiyeti üzerinde 
önemle durulması gerekmektedir. 

Türkiye'nin bağımsızlığı, Türkiye'nin men
faatleri, Türk Halkının her türlü tehlikelerden 
korunması bu gibi anlaşmalar üzerinde Büyük 
Meclisin dikkatle durmasına bağlıdır. 
Bu bakımdan Türkiye işçi Partisi olarak 
biz bu anlaşmanın kabul edilmemesi gerektiği 
kanısındayız. Bu anlaşmaların hepsi birden ele 
alınmalı ve Millet Meclisince, Parlâmentoca 
üzerinde ve bugünün şartları dikkate alınarak, 
dikkatle durularak ona göre bir karara bağ
lanmak ve Türk halkının menfaatleri, Türk 
halkının savunma meseleleri, savunma imkân
ları, Türkiye'nin millî politika gütme imkân
ları ve yolları dikkatle, üzerinde önemle du
rularak ve bugün Dünyanın içine girmekte 
olduğu ve her gün daha artan siyasi şartlar, 
siyasi buhranlar göz önüne alınarak çözümlen
melidir. Bu bakımdan kanun çok önemlidir ve 
kanunun bu şekilde kabulü, kanaatimizce tüm 
halinde düşünülmesi icabeden bir konunun bir 
parçasının iyi incelenmeden kabulü niteliğinde 
olacaktır. Bu bakımdan biz, kanunun şimdi 
kabulünün aleyhindeyiz. ileride toplu olarak 
bu konuların ele alınması gerektiği kanısında
yız ve toplu olarak Türkiye'nin millî menfaat
leri göz önüne alınarak bu gibi anlaşmaların 
yeniden gözden geçirilmesi ve Türk Halkının 
yararına olmıyanların iptal edilmesi, tanımla
ması, kanunlaştırılmaması gerektiği kanısında
yız. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyu

run efendim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; konuyu bilerek veya bilmiye-
rek huzurlarınızda yanlış takdim edildiği için, 

— 76 — 



M. Meclisi B : 42 3 . 2 . 1969 O : 1 

huzurunuzu işgal etmeye mecbur kaldım; bu
nun için özür dilerim. 

önce bir hususu ifade edeyim; sayın grup 
sözcüsü arkadaşımız Sayın Hariciye Bakanının 
burada bulunmamasını ve konunun bir saatlik 
süre içerisinde gündeme alınmış olmasını ten-
kid buyurdular. Haddizatında Sayın Hariciye 
Bakanının burada bulunup bulunmaması ile 
meselenin yakından bir alâkası yoktur. Zira ko
nu aslında Hariciye kanalı ile ikmal edilmiş 
olması ile beraber mevzuu itibariyle Atom 
Enerjisi Komisyonuna ait bir konudur ve ben
deniz de bu komisyonun başkanı olarak Mec
liste bu işi takibediyorum. Binaenaleyh; Hari
ciye Bakanının bulunmasına matuf bâzı telmih
lerin bir gerçek olmadığını huzurunuzda ifade 
etmek isterim. 

Bir saatlik süreye gelince; daha evvel Yü
ce Meclis Başkanlığında grup temsilcilerinin it
tifakı ile varılan bir görüş neticesi, bu bir saat
lik süre içerisinde malûmunuz, önce andlaşma-
lar gündeme alınacak, ondan sonra Senatodan 
dönen kanunlar müzakere edilecek, onu takiben
de zaman kalır ise bir veya iki maddelik küçük 
kanunlar bir saatlik süre içerisinde görüşüle
cek. Bu usul çalışma sistemimizin bünyesinde 
kabul edilmiş, gerçekleşmiş ve diyebilirim ki, 
uzun senelerden beri tatbik gören bir konu ol
duğuna göre, bu noktaya matuf itirazların da 
samimiyetle ve gerçek vakıalarla bir alâkası ol
madığı muhakkak. 

Hâdise şu: 1955 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri ile bir anlaşma yapılmış. Bu anlaşma
ya göre Çekmece'de kurulan reaktörün yakıtı 
Türkiye'de imal edilemediği için ve her yerde 
de bulunmadığı için Amerika'dan getirilecek. 
Ancak konunun durumu nazarı itibara alınarak 
yakıtın sulhçu gayelerle kullanılmasını temin 
babında Amerika Birleşik Devletlerine emniyet 
kontrolü bakımından anlaşmada bir hüküm 
mevcut. Bu anlaşma 1961 yılında Meclislerce ye
niden tetkik edilmiş, temdidedilmiş; 1966 yılın
da tekrar temdidedilmiş. Bu defa vâki gelişme
ler üzerine sayın T. i. P. sözcüsünün dediği 
gibi, Amerika'nın kontrolünü devam ettirmek 
değil ve fakat Amerika'nın vâki emniyet kont
rolü hakkının Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sına devredilmesine matuf olarak bu anlaşma 
tashih edilerek huzurunuza getirilmiş bulunmak
tadır. Yani, bugün reylerinizle kabul buyurdu

ğunuz takdirde anlaşma Amerika'nın kontrol 
hakkının devamı değil, Amerika'nın emniyet 
kontrolü hususundaki hakkının Amerika'dan 
alınarak Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansına 
devredilmesi mahiyetindedir ve Türkiye de bu 
ajansın bir üyesidir. 

Zannediyorum, meselenin bu şekilde takdim 
edilmesi halinde sayın sözcünün iddiaları bir 
gerçek olmaktan çıkmaktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Bir sual sor

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal bir sual sor

mak istiyorlar Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, ge
rekçede şöyle bir yer var, anlıyamadım. Eğer, 
Sayın Bakan açıklarlarsa memnun olurum. 

Deniyor ki: «Memleketimizde yapılan diğer 
nükleer çalışmalar ve nükleer madde kaynakla
rımız Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve
rilen nükleer madde, tesis ve teçhizatla ilgileri 
bulunmadığı müddetçe MAEA emniyet kontro
lünün dışında kalacaktır.» Bize verilen madde
ye benzer bir madde üzerinde her hangi bir şe
kilde çalışmamızı yasaklıyor mu, yasaklamıyor 
mu? Ben yasaklıyor diye düşünüyorum. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MUF-
TÜOĞLU (Devamla) — Türkiye'nin kendi im-
kânlariyle yapacağı her türlü araştırmaların bu 
dışındadır. Türkiye kendi toprakları üzerinde 
uranyum madenlerini arama, bulma, işletme ve 
konsante etmek bakımından her türlü haklara 
sahiptir. Anlaşma ile bunun alâkası yoktur. Yi
ne Türkiye bunun dışında kendi imkânlariyle 
her an reaktör kurma hakkına sahiptir. Nite
kim, 400 megawatlık bir atom enerjisi satralının 
kurulması hususundaki fizibilite çalışmalarına 
ait husus, Enerji Bakanlığınce atom enerjisinin 
de mütalâası alınmak suretiyle halen ihale edil
miş bulunmaktadır. Bu anlaşmanın gecikmesi 
halinde şu durum ortaya çıkabilir:. Halen yakı
tı bu yolla gelen Küçükçekmece'deki reaktörün 
yakıtının temin edilmemesi halinde burada imal 
edilen radyoizatopların imali durur. Malûmu
nuz olduğu üzere radyoizotoplar bugün tıpta ge
niş bir şekilde tedavi vasıtası olarak kullanıl
makta, bilhassa kanser tedavisinde çok müspet 
sonuçlar alınmaktadır. Bunun yanında radyo 
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izotopların sanayide kullanılması hususunda da 
geniş bir çalışma vardır. Zannediyorum, bu 
şekilde Sayın Akal'ın sualini de cevaplandırmış 
oluyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim?... Anla
şıldı. Peki Sayın Bakan, buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen?... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı arasında Emniyet kontro
lünün uygulanması hususunda Anlaşma ve işbu 
Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylanmasına 

dair Kanun 
Madde 1. — 30 Eylül 1968 tarihinde imza

lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Millet
lerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında emni
yet kontrolünün uygulanması hususunda an
laşma ve bu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında teati edilen mektuplar ka
bul ve onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
Ibul etmiyenler... Kabul edihniştir. 

Madde 2. — Birinci maddede zikredilen An
laşma ve bu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında teati edilen mektuplar ka-
<bul ve onaylanmıştır. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen? 
YoOç. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sm isıtiyen? 
Ypk, Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde oyunu izhar sade^ 
dinde lehte aleyhte söz isıtiyen? Yok. Kanun 
tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. Müsaa
de buyurursanız açık oylamayı oy kupasını 
gezdirmek suretiyle icra edeceğiz. Kupayı gez
diriniz. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sos
yal güvenlik hakkındaki anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Çalışma ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/530) (S. Sayısı : 786) (1) 

BAŞKAN — Raporlar üzerinde müzakere
ye başlıyoruz. Daha Önce Yüce Meclisin almış 
olduğu karar gereğince öncelik önergesi kabul 
edilmişti. Binaenaleyh; öncelikle görüşülmesi 
karar altına alınmış bulunmaktadır. Raporu 
'okutuyorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Sayın Binay, buyurunuz. 
Lütfen kanunun muhtevasını gayet iyi bil

mek suretiyle kürsüye çıkalım. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; benim burada bu konu
da söz almamın sebeplerinden bir tanesi de, 
1966 yılından evvel Avusturya'da bir iş kazası 
neticesinde ölen bir vatandaşımızın ailesinin, 
çoluk çocuğunun sigortalar ve kendisine ödene
cek para bakımından mâruz kaldığı güçlükle
re yakinen şahidtolmam ve bu anlaşmanın bun
dan böyle vukua gelecek bu tip hadiselerde bi
ze yardımcı olmasını temin ettiği gayesdyledir. 

Bu her iki ülkede Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi olanlar (ki, bir defa evvelâ Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi olmak gerekiyor.) 
diğer tarafın ülkesine gittiği zaman oradaki si
gortalılarla eşit muameleye tabi tutulmasını 
sağlıyor bu anlaşma. Bu fevkalâde ehemımiyet-

[ li bir keyfiyettir arkadaşlar. Zaman zaman ba-

1 (1) 786 Sıra Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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sına da intikal etmiştir. Almanya'da bâzı işçi
lerimiz eşit muamelelere tabi tutulmadıkları 
için sızlanmışlar ve oraya giden Çalışma Bakan
larımız bunların izalesi mevzuunda Alman Hü
kümeti Çalışma Bakanlığlyle uzun görüşmeler 
yapmışlardır. Gerçi bizim Avusturya'daki işçi
lerimiz Almanya'daki kadar kabarık yekûnlar
da değildir. Fakat ne olursa olsun, bu anlaş
ma onların haklarını temin bakımından iyi hü
kümler, teminatlı hükümler getirmektedir. 

ikinci husus: Meselâ her iki ülkede çalış
mış olan bir sigortalı var. Sosyal Sigortalar 
Kanunları ile sağlanan yardımlara hak kazanıp 
kazanamadığının tesbitinde, her iki ülkede ge
çen sigortalılık ve prim ödeme sürelerini bir
leştiriyor bu anlaşma. Dolayısiyle çalışan işçi
lere yeni bir teminat ve haklarının zail olma
ması bakımından yeni bir garanti getirmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiatiyle sigorta 
mevzuatı Türkiye ile Avusturya arasında deği
şik karakterler arz etmektedir. Şöyle ki, mese
lâ Avusturya'da serbest meslek erbabı sigorta
lılar var. Harbte askerlik görevini yaparken 
ölenlerin dul ve yetimlerine bağışlanan veya
hut da tanınan özel sigortalar var. Federal hiz
metler için özel sigortalar var. Türkiye'de bun
lar olmadığı için, anlaşma da eşit muameleyi 
hedef tuttuğu için, bu Avusturya yönünden 
anlaşmanın dışında bırakılmıştır. 

Netice olarak bizim işçilerimizin faydalana
cağı bir anlaşmadır. Kabulü yerindedir. Hür
metler ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşme teklifi var. Teklifi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Güven
lik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avus
turya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Ekim 
1966 tarihinde Viyana'da imzalanan (Türkiye 

Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasın
da Sosyal Güvenlik hakkında Anlaşma) nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun, tümü itibariyle açak oylamaya tâbi
dir. Oyunu izhar yönünde, lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı? Yok. Oy kupasını gezdirmek 
suretiyle muamele icra edeceğiz, muvafık mıdır 
efendim? Muvafıktır. Oy kupasını gezdiriniz. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Ara* 
bistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/543) (S. Sayısı : 787) (1) 

BAŞKAN — Raporun öncelikle görüşülme
si daha önce kararlaştırılmıştı. Raporu okutu
yorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

(1) 787 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-
J na eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Ara
bistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli Anlaş

manın uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Madde 1. — 12 Haziran 1068 tarihinde An
kara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti 
arasında hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde oyunu izhar yö
nünde lehte, aleyhte söz istiyen var mı? Buyu
run Sayın Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Suudi Arabistan Devleti 
ile hava ulaştırması anlaşması hakkındaki ka
nun tasarlısına elbette ki taraftarım. Bütün 
devletlerle böyle hava ulaştırması anlaşması 
olması iyidir. Yalnız ben temenni ederim, bü
tün devletlerle hava anlaşması olduğu gibi 
mümkün mertebe Türkiye'nin de bâzı Vilâyet
lerine hava ulaştırmasını sağlıyalım. Meselâ 
Konya'ya hava ulaştırması yoktur. Bunun da 
olması iyi olur. Kanunun lehindeyim, kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bu beyanlarını
zın, usule göre ilgisi yok. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Konya'ya 
da hiç olmazsa hava ulaştırması olsun, bunu ri
ca ettim. 

BAŞKAN — Olsun efendim, Konya'ya da 
olsun, her tarafa da olsun da bunun yeri değil. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Müsaade ederseniz oy kupasını gezdirmek 
suretiyle muameleyi icra edeceğiz, muvafık mı 
efendim?.. Muvafıktır. Oy kupalarını gezdiri
niz. 

3 . 2 . 1969 O : 1 

9. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile son protokolü ve bunlara bağk Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasın
daki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaş
tırma komisyonları raporları (1/545) (S. Sayı
sı : 788) (1) 

BAŞKAN — Raporun öncelikle görüşülme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Ulaştırma Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki an
laşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

Madde 1. — 29 Mayıs 1964 tarihinde Viya
na'da toplanmış olan XV nci Dünya Postta 
Kongresi kararlarından Dünya Posta Birliği 
Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve bunlara 
bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya 
Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(1) 788 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 



M. Meclisi B : 42 3 . 2 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Lehte, aleyhte söz istiyen var mı? Yok. 
Müsaade ederseniz oy kupasını gezdirmek su
retiyle açık oylama muamelesini icra edeceğim, 
(muvafık mı efendim? Muvafıktır. Grezdiriniz 
kupaları efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Senatodan gelmiş 
bulunan bâzı metinler ve tasarılar var, onları 
müzakereye başlıyoruz. 

10. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarı
sının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mecli
si Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet Se
natosu 1/873) (S. Sayısı : 441 e 3 ncü ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si hususunda Millî Eğitim Bakanının vermiş ol
duğu bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarısının 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisine iade edilmiş bulunan, Meclisin 441 ve 
3 ncü ek sıra sayısındaki tasarının, müstaceli
yetine ve ehemmiyetine binaen Umumi Heyet
ten karar alınıp gündeme alınmasını, öncelik, 
ivedilik ve takdimen görüşülmesi hususunu say
gılarımla arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Edirne 

tlhami Ertem 

BAŞKAN — öncelikle görüşülme hususunu 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon lütfen yerini alsın; Sayın Hoca-
oğlu, Haydar Özalp, Orhan Kürümoğlu, Yiğit 

(1) 441 e 3 ncü ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

Köker, Muhiddin Güven... («Haydar Özalp» bu
rada, sesleri) 

Raporu okutuyorum. 
(Karma Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyurun. 
Biliyorsunuz Sayın Uğrasızoğlu, 1 nci ve 2 

nci maddeler kesinleşmiş, ancak 3 ncü madde 
üzerinde müzakere konusu olabilmiş... 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
başkan, muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen söz konusu metin 
Karma Komisyon tarafından aynen benimsen
miştir. 

Yüksek hâtıralarınızı ve bilgilerinizi tazele
mek üzere bilhassa söz almış bulunuyorum. 
Malûmuâliniz Ankara Üniversitesine bağlı ola
cak Adana'da bir ziraat fakültesi kurulmuştur. 
Ziraat Fakültesine yeteri kadar profesör, öğre
tim görevlisi, ve yardımcı eleman bulabilmek 
maksadı ile Yüksek Meclisiniz burada görev 
alacaklardan profesörlere yüzde yüz bir mahru
miyet zammı kabul etmiştir. Doçentler ve diğer 
eğretim görevlileri için bu miktar % 50 olarak 
tensip buyurulmuştu. 

Senato, vazifenin mahiyetinin aynı olduğu
nu göze alarak profesörlere olduğu gibi doçent
lere ve diğer öğretim görevlilerine de aynen 
yüzde yüz ödenek verilmesini, zam verilmesini 
^abul etmiştir. Yalnız bunu mahrumiyet zammı 
olmaktan çıkarmış, doğrudan doğruya vazifenin 
ifası bakımından bir zam olarak kabul etmiştir. 
Bu, hakkaniyete uygundur. Mademki profesör 
vüzde yüz öğretim tazminatı alacaktır, doçent 
veya diğer görevliler bu dersi okuttuğu zaman 
ıvnı haktan faydalanmalıdır. 

Teklif doğrudur, yerindedir, adalete uygun
dur. Binaenaleyh, Karma Komisyonumuz da 
Senatonun bu mütalâasına ve kararma uymuş 
olduğuna göre Yüksek Heyetinizde de Karma 
Komisyonun ve Senato görüşünün aynen kabul 
edilmesi ve benimsenmesinde fayda vardır. Bu 
hususu arz etmek üzere söz aldım, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, başka söz istiyen 
olmadığına göre bir noktayı izah etmek mecbu-
'iyetinde^im. Anayasanın 92 nci maddesi uya
nınca şimdi evvelemirde Millet Meclisinin bu 
hususta daha önce düzenlemiş olduğu metni 
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okutacağım, onu takiben Cumhuriyet Senatosu 
tarafından vukubulan değişik şekli okutacağım, 
ondan sonra da Karma Komisyonun hazırlamış 
bulunduğu metni okutacağım. 

Yüce Meclis bunlara ıttıla kesbettikten son
ra değişik sıra ile evvelâ Karma Komisyonun 
kabul ettiği metni Yüce Heyetin oyuna sunaca
ğım. O kabul edilirse mesele bu şekliyle halle
dilmiş olacak. Şayet kıymetli oylarınızla bu ka
bul edilmez de Cumhuriyet Senatosunun metni 
kabul edilirse o esas olacak, o da kabul edil
mezse Millet Meclisinin ilk defa düzenlediği 
metne döneceğiz, onu oyunuza sunacağım. Her 
hal ve kârda üç metinden birisini Meclis kabul 
etmek sorundadır. 

Şimdi Millet Meclisinin daha önce kabul et
miş olduğu metni okutuyorum. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanunu 

MADDE 3. — A) Ankara Üniversitesine 
bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fakültesin
de sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğ
retim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanun
la değişik 62 nci maddesi gereğince geçici ola
rak görevlerinden öğretim üyeleri ve yardım
cılarına bu görevi aylar itibariyle muntazaman 
ve fiilen yaptıkları sürece her ay bütün istihkak
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oran
larda mahrumiyet ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci derece brüt maaşın 
yüzde ellisi, 

b) Öğretim görevlisi ve doçentlerden 3 ncü 
dereceye veya daha az olanlara 3 ncü derece 
brüt maaşın yüzde ellisi, 3 ncü dereceden da
ha yüksek olanlara almakta oldukları brüt ma
aşın yüzde ellisi, 

c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci 
derece ve daha az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde ellisi, 7 nci dereceden daha yu
karı olanlara almakta oldukları brüt maaşın 
yüzde ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçici olarak görev
lendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde kabul 
edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 
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MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkanım söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Bakan? 

MALÎYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, söz bitti, oylama saf
hasına geçiyoruz. Şimdi Yüce Meclis daha önce 
kabul edilen metni unutmuştur ihtimaline bi
naen hafızalarını tazelemek için okutuyorum. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosunun metnini 
okutacağım, ondan sonra Karma Komisyonun 
metnini okutacağım ve Karma Komisyonun met
ninden başlamak suretiyle oya tabi tutacağım. 
Hangisi kabul edilirse o şekilde kanunlaşacak. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosunun değiştirmiş 
olduğu metni okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları Kanunu 

Madde 3. — A) Ankara Üniversitesine 
bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
tim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcıla
rına bu görevi aylar itibariyle muntazaman ve 
fiilen yaptıkları sürece her ay bütün istihkak
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oranlar
da ödenek verilir. 

a) Profesörler 1 nci brüt maaşın yüzde 
yüzü, 

b) Öğretim görevlisi ve doçentlerin 3 ncü 
dereceye veya daha az olanlara 3 ncü derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü dereceden daha 
yüksek olanlara almakta oldukları maaşın yüz
de yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci 
derece ve daha az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha yu
karı olanlara almakta oldukları maaşın yüzde 
yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçici olarak görev
lendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde kabul 
edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 
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BAŞKAN — Senatonun değişik metni de bu 
şekilde düzenlenmiştir . 

Şimdi Karma Komisyonun tesbit etmiş ol
duğu metni okutuyorum : 

Karma Komisyonun kabul ettiği metin 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları Kanunu 

Madde 3. — A) Ankara Üniversitesine 
bağlı olarak açılan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğretim üyesi, öğre
tim görevlisi, uzman ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
değişik 62 nci maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyeleri ve yardımcıla
rına bu görevi aylar itibariyle muntazaman ve 
fiilen yaptıkları sürece her ay bütün istihkak
larından ayrı olarak aşağıda gösterilen oranlar
da ödenek verilir. 

a) Profesörler 1 nci brüt maaşın yüzde 
yüzü, 

b) öğretim görevlisi ve doçentlerin 3 ncü de
receye veya daha az olanlara 3 ncü derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 3 ncü dereceden daha yük
sek olanlara almakta oldukları maaşın yüzde 
yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlardan maaşı 7 nci 
derece ve daha az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dereceden daha yu
karı olanlara almakta oldukları maaşın yüzde 
yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçici olarak görev
lendirilenlere 10 Şubat 1954 tarihli 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 42 nci maddesinde kabul 
edilen geçici görev yevmiyesi verilmez. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Bir matbaa hatası yapıl
mış, tashih edebilir miyim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYDAR 

ÖZALP (Niğde) — (a) bendinde; «Profesör
ler 1 nci derece brüt maaşın yüzde yüzü ...» 
olacak. «Birinci» yazılmış, «brüt» yazılmış, «de
rece» atlanmış. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin (a) paragra
fından «profesörler» deyiminden st>nra «1 nci 
derece brüt maaşın yüzde yüzü» olması gere
kirken «1 nci brüt» diye bir ifadenin mesmu ol-
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ması imkânı kargısında «1 nci derece brüt» ola
rak düzeltilmesini istiyorsunuz? 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ HAYDAR 
ÖZALP (Niğde) — Evet. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilecektir. 
Şimdi arkadaşlarım, Karma Komisyonun 

şimdi okunan metnini Yüce Heyetinizin oyuna 
sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kar
ma Komisyonun metni kabul edilmiştir ve ka
nun maddesi bu şekliyle düzenlenmiştir. 

Sayın Gülek zatıâlinizin, son söz, talebini 
maalesef yerine getiremiyeceğim; çünkü İçtü
züğümüzün gerek 110 ncu maddesi ve gerek 
137 nci maddesi milletvekillerine kanunun tü
münü müzakere ettikten sonra lehte, aleyhte 
ancak oyunu izhar sadedinde söz verilmesini 
gerektiriyor. Bu oylamaya tabi bir mevzu de
ğildir. 

, Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. 

11. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyetince millîlcştirümiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/38G; Cumhuriyet Senatosu 1/904) (S. Sayı
sı : 701 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu raporun öncelikle görüşül
me teklifi var. öncelik teklifini oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi madde 1, Millet Meclisi Geçici Komia-
yonunun Genel Kurula tavsiyesi, 1 nci maddede 
yapılan değişikliğin benimsenmemesidir. Dola-
yısiyle neyi benimsememek gerekiyor, onu öğ
renmek için önce Millet Meclisinin kabul ettiği 

(1) 701 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta-
I nağın sonuna eklidir. 
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metni, onu takiben de Senatonun buna göre 
yapmış olduğu değişikliği Yüce Meclisin bilgi
sine sunacağım; okutuyorum. 

önce 1 nci maddenin Millet Meclisince ka
bul edilmiş olan şeklini okutuyorum. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 

Madde 1. — Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti tarafından mal, hak ve menfaatlerin 
devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere tabi 
tutulan Türk vatandaşlarının alacaklarına kar
şılık alman tazminat; bu kanunda yazılı esas
lar dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak sa
hiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi 1 nci maddeyi 
bu şekilde düzenlemiş. Cumhuriyet Senatosu 
ne yapmış, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkında 

Kanun 

Genel hükümler 
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bakımdan bunun ne maksatla benimsenmemiş 
olduğu anlaşılmamıştır. Esasında komisyon 
olarak Millet Meclisinin kabul ettiği metinle 
Senatonun kabul ettiği metin arasında fark ol
madığı için biz Millet Meclisinin metni üzerinde 
ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, siz bu komis
yonda üye değil misiniz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Sözcüyüm Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anladım efendim, şimdi ne
den böyle olmuş o halde? Millet Meclisinin met
ni ile Cumhuriyet Senatosunun metni aynı da 
Geçici Komisyon, «Ben bu Senaton'un değişik 
şeklini benimsemiyorum.» demiş; nereden çı
kardınız bunu? 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR
BAŞLI (Devamla) — «Benimsenmemiştir.» di
yor. Benimsememe sebebi her hangi bir deği
şikliğe intikal ettirilmediği için anlaşılamamış
tır bu madde. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben de onu zatı-
âlinizden soruyorum. Neden, benimsenmemiş, 
denmiş?.. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir, Sayın Koçak? Bu mese
le mahlül, yerinizden söyleyiniz. Bir tertip ha
tası var galiba... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Bendeniz de 
Senatonun metni ile Millet Meclisinin metni 
arasındaki farkı anlıyamadım; bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Fark yok, aynısı. İşte biz de 
onu sorduk. 

Var mı bir incelik Sayın îksel? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SETTAR 
İKSEL (İzmir) — Efendim, 1 nci maddenin 
tertibinde bir hata var. Komisyon 1 nci madde
yi benimsiyor. 

Burada bir tertip hatası var. 

BAŞKAN — Tamam, 1 nci maddeyi komis
yon olarak benimsediğinizi beyan ecliyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SETTAR 
İKSEL (İzmir) — Benimsiyoruz, burada bir 
tertip hatası var. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bir madde Mil
let Meclisinde düzenlenmiş şekliyle Senatoya 

Madde 1. — Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyeti tarafından mal, hak ve menfaatleri 
devletleştirilen ve diğer tahdidi tedbirlere tabi 
tutulan Türk vatandaşlarının alacaklarına kar
şılık alınan tazminat; bu kanunda yazılı esas
lar dâhilinde tesbit ve takdir olunarak hak sa
hiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Millet Meclisi Geçici Komis
yonu ise bu değişikliği benimsememiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAÎK KIR
BAŞLI (Burdur) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırbaşlı. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Millet Meclisinin kabul ettiği me
tinle Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 
metin arasında hemen hiç bir fark yoktur. Bu 
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gittikten sonra Senato şayet bunu değiştir
memiş ise o zaman Geçici Komisyona intikal 
etmemesi gerekir ve dolayısiyle o madde o şek
liyle kanunlaşması gerekir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Tamam efendim, biz de 
bu yüzden anlıyamadık. 

BAŞKAN — Beyefendi, siz anlamazsanız 
kim anlıyacak iSayın Kırbaşlı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Burada bir teknik hata 
var beyefendi. 

BAŞKAN — Efendim, teknik hatayı anla
tınız, raporunuz burada, raporu düzeltiniz. 
Teknik hata mı var, tertip hatası mî var, mat
bu hata mı var, ne varsa onu beyan ediniz ona 
göre amel edelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Efendim, üçüncü sütun
da Millet Meclisi Geçici Komisyonn-ıun Genel 
Kurula tavsiyeleri sütununda «B( ıimsenme-
miştir.» ibaresi yanlıştır, tertip hat ısı vardır. 
Biz bu kanaate vardık. Aynen kanunlaşmış ol
ması yani benimsenmiş olması icabederdi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon burada Meclis huzurunda açık, sarih 
ve kati beyanı karşısında, zabıtlara da geçmiş 
olması tahtında Komisyonun beyanına uygun 
hareket etmek mecburiyetindeyiz. Komisyon 
oturduğu yerden defaatle «1 nci madde üze
rinde Cumhuriyet Senatosu bir değişiklik yap
mamıştır ve biz de böyle bir benimsememe ka
rarına ulaşmadık. Binaenaleyh, 1 nci madde me
tinde yazılı şekliyle gerek Millet Meclisince 
gerek Cumhuriyet Senatosunca düzenlenmiş 
şekliyle kesinleşmiş sayılması lâzım gelir» di
yor. Bu şekilde kabul etmek mecburiyetinde
yiz. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, 
eğer bir değişiklik olmasaydı Cumhuriyet Se
natosu buraya göndermezdi. Komisyonun bunu 
tetkik edip buraya gönderilmesi sebebini araş
tırması icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Şener, doğru da, komis
yon uzun veya kısa müddet zarfında bu araş
tırmayı yapar. Kendileri yerlerinden beyan 
ediyorlar ve diyorlar ki; «Biz çok kısa zaman
da tetkik ettik, böyle bir hata mevzubahis de
ğildir; değişikliğin benimsenmemesi değildir, 

benimsenmiştir mahiyetinde söylenmesi lâzım
dır, hata bize racidir.» diyorlar. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Efendim, 
benimsenmiş olsaydı buraya gelmezdi. Buraya 
gelmiş olması bunun benimsenmemiş olmasına 
delâlet eder. 

BAŞKAN — Bendeniz onu sizin yerinize 
söyledim. 

Komisyon, bu beyana karşı bir diyeceğiniz 
var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SETTAR 
İKSEL (İzmir) — Efendim, buraya gelmiş ol
masının sebebi 1 nci maddenin benimsenmeme
si değildir, 3 ncü maddeyi komisyon benimse-
memiştir; tasarının buraya gelmesinin sebebi 
budur. 

BAŞKAN — Evet efendim, fakat yanlış dü
zenlemişsiniz ve 1 nci maddede de benimse
mediğinizi beyan etmişsiniz. Haddizatında bu 
tasarının 1 nci maddesi olarak Cumhuriyet Se
natosunda bir değişiklik yok ise buraya gel
mesine lüzum yoktu, otomatikman Senatoda 
kanunlaşır idi. O bakımdan buraya gelmesini 
hata olarak tavsif ediyorsunuz, biz de bu şek
liyle kabullendik ve 1 nci maddeyi kesinleş
miş olarak kabul ediyoruz. 

Madde 2 kesinleşmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 
Madde 3. — Durumları aşağıdaki fıkralara 

uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 12 . 1945 tarihinden 
önce mal, hak ve menfaatleri Yugoslav Kırallı-
ğı zamanında Agrar ve Kolonizasyon kanunla
rın?, göre millîleştirilmiş olanlar, 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahıs
ların birbirleri aleyhine tapu senetlerine iti
raz etmiş olmaları sebebiyle mahkemelere inti
kal eden ve 13 . 7 . 1956 tarihinde henüz ne
ticelenmemiş olan, ihtilâflar sonunda Türk va-
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tandaşlan 1 hine verilen ilâmlara müstenit 
mal, hak ve menfaat sahipleri, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun met
nini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 
Tazminattan istifade edemiyecek olanlar 

Madde 3. — Durumlara aşağıdaki fıkralara 
uyanlar 5597 ve 7050 sayılı kanunlarla tasdik 
olunan tazminat anlaşmalarından istifade ede
mezler. 

a) Yugoslavya'da Federatif Halk Cumhu
riyetinin kurulduğu 29 . 11 . 1945 tarihinden ön
ce mal, hak ve menfaatlere Yugoslay Kırallı-
ğı zamanında Agrar ve Kolonizasyon kanunla
rına göre millîleştirilmiş olanlar. 

b) İkinci Dünya Savaşında malları zarar 
gördüğü7 gerekçesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler. 

c) 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Türk 
vatandaşlığına kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden sonra şahıs
ların birbirleri aleyhine tapu senetlerine itiraf 
etmiş olmaları sebebiyle mahkemelere intikal 
eden ve 13 . 7 . 1956 tarihinde henüz neticelen
memiş olan ihtilâflar sonunda Türk vatandaş
ları lehine verilen ilâmlara müstenit mal, hak 
ve menfaat sahipleri, 

BAŞKAN — Geçici Komisyon bu 3 ncü mad
deyi. benimsememiştir, öyle mi efendim? 

GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI SETTAR 
İKSEL (İzmir) — Evet. 

BAŞKAN — Hangi yönü ile benimsemedi
niz, lütfen izah buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SETTAR 
İKSEX (izmir) — Efendim, Hükümetçe hazır
lanan tasanda Yugoslav Federatif Halk Cum
huriyetinin kurulduğu tarih 29 . 12 . 1945 diye 
yazılıdır. Senatoda tetkik edilirken bu tarihin 
29 . 12 . 1945 değil, 29 . 11 . 1945 olduğu tes-
bit edilmiş ve bu şekilde madde tashih edilmiş
tir. 

Bîzim tetkikimizde gördük ki sonradan, 
bu vesileyle; Yugoslav Halk Cumhuriyetinin 
tesbiti tarihi anlaşmada mevcut değildir. Yu
goslav Halk Cumhuriyetinin sonradan ilânı tari
hidir. 29.11.1929. Halbuki Yugoslav Halk Cum
huriyeti, Londra 'dairi muvakkat Yugoslay Hü
kümeti zamanında kurulmuş sayılmıştır ve o 

tarihle bu resmen Cumhuriyetin ilânı tarihi 
arasında bâzı Türk asıllı kimselere ait mallara 
el konulmuştur. Bu kimselerin haklarının zayi 
olmaması için bu tarihin buradan çıkarılma
sı, anlaşmada olduğu gibi «Yugoslav Halk Cum
huriyetinin kurulduğu tarihten evvel» diye bı
rakılması daha doğru olacaktır. 

Bu tashihin yapılması için Karma Komis
yona havalesini münasip gördük. Bunu rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon gerekli 
izahat?. vermiştir ve Cumhuriyet Senatosunca 
bu tarihe taallûk eden değişikliğin benimsen-
memesini Yüce Meclise tavsiye etmektedir. 

Şimdi komisyon tarafından vücut bulan bu 
benimsenmemesi fikrini, kararını Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Yani benimse-
memeye Yüce Meclis de uymuştur. 

Binaenaleyh, mesele; Anayasanın 92 nci mad-; 
desi uyarınca gerek Meclis, gerek Senatodan 
eşit. sayıda seçilecek üyelerden mürekkep bir 
Karma Komisyona intikal edecek, orada görü
şülecek ve orada hazırlanan metin Meclise 
intikal edecektir. 

Müsaade ederseniz bu Karma Komisyon 6 
kişiden kurulsun.. Kaç kişiden istersiniz1?... 
(«Altı olsun» sesleri) 6 Meclisten, 6 Senatodan 

„ olmak üzere hepsi 12 olacak. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar iki saatlik 
süre bu şekliyle dolmuş bulunmaktadır. 

12. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arkada
şı, Konya Milletvekili Fakih ö.zfakih ve 21 arka
daşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu, teklifleri ile Ça
lışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 2/1, 
2/54, 2/445) (8. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Şimdi daha önce alman karar 
gereğince Avukatlık Kanunu üzerindeki müza
kereye geçiyoruz. 

Bir önceki birleşimde Avukatlık kanunu ta
sarısının tümü üzerinde müzakereler sonuca 
bağlanmış ve maddelere geçilmesi hususu karar
laştırılmıştı. 
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SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Sev-
şehir) — Efendim, bir önergemiz var. 

BAŞKAN — Usulî müzakereye ait mi? 
SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Evet... 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, önergenizi 

okutmadan evvel size bir hususu beyan etmek 
isterim. Zatıâlinizin önergesinde bahse konu et
tiği husus Meclisin almış olduğu karara uygun 
değildir. Zira bu Avukatlık kanunu tasarısının 
üzerinde yapılan görüşmeler ve önerge verile
cek müddeti tâyin eden husus çok daha önce 
Meclisçe karargir olmuştu. Geçen birleşimde de
ğil, 4 ay önce; Avukatlık kanunu tasarısı üze
rinde arkadaşlarımız çalışsınlar, uğraşsınlar, bu 
kanun tasarısının tümünün müzakeresinin biti
mine kadar.... 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Aynı gün 
bitti... 7 kişi konuştu, aynı gün bitti. 

BAŞKAN — Hayır efendim.. Sinirlenmeyin, 
tehevvür etmeyiniz. Bir defa izahatımı lütfedin 
dinleyiniz, ondan sonra beyanda bulununuz. 

Bunun üzerine maddelere geçileceği ana ka
dar değişiklik önergesi verilebileceği çok önce
den derpiş olunmuştu. Geçen birleşimde değil 
yani mesele. Onu anlatmak istiyorum. 

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Efendim benim hatırladığıma göre, ge
çen birleşimde bir önerge verildi ve Avukatlık 
Kanununun usulü müzakeresi geçen celsede ve
rilen bu önergeye göre tesbit edildi. Ancak sa
londa az sayıda arkadaşımız vardı, bu itibarla 
değiştirge önergelerini takdim edemedik. Mü
saade ederseniz arz edeyim. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, söz vereceğim. 
Yalnız bir hususu ısrarlı surette Yüce Meclise 
beyan edeceğim. Arkadaşlarımın itirazları var, 
fakat bizim de bu hususta bilgilerimiz var. 

4 ay önce bir Meclis kararı ile kabul edilen 
önerge muvacehesinde, Avukatlık kanun tasa
rısı üzerinde değişiklik önergesi vermek istiyen 
arkadaşlarımız, bu kanun tasarısının ilerde tü
mü üzerinde müzakereleri bitip de maddelere ge
çileceği ana kadar önerge verebilirler, tarzında 
bir karar kabul edilmişti. Mesele yeni değil, çok 
eski bir meseledir. O bakımdan bunu ben size 
bildireyim, bu bilgi ışığı altında konuşunuz. 
(«Sayın Başkan bu karar hangi tarihte verilmiş-
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I tir?» sesi) 14 . 10 . 1968 tarihinde kabul edil
miştir bu karar. 

Buyurun efendim. 

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Muhterem arkadaşlarım, Avukatlık 
Kanununun biran önce çıkmasını istiyoruz. An
cak bir seneden beri çantalarımızda devamlı ola
rak taşıdığımız ve bir türlü müzakeresine sıra 
gelmediği için hazırlıklarımızı devamlı olarak 
devam ettiremediğimiz tasarı Cuma günkü otu
rumda normal mesai saati dışında müzakereye 
başlandı. 

Müzakereden önce, verilen bir önerge ile 
Avukatlık Kanununun maddeleri üzerinde, tümü 
hakkındaki müzakereler bitmeden değiştirge 
önergesi verilmediği takdirde o maddeler hakr 
kında görüşme açılmıyacağı karara bağlandı. Bu 
kararın verildiği saatte Meclisimizde arkadaşla
rımızın pek çoğu yoktu. Biz de Cuma günü bu 
tasarının Meclise geleceğini bilmediğimiz için 
değiştirge önergelerini hazırlayıp aşağı - yu
karı bir saat içinde biten tümü üzerindek' mü
zakereler sırasında değiştirge önergeleri tak
dim edemedik. Bu sebeple şimdi maddelere ge
çip müzakereye başladığımız sırada bâzı madde
lerin üzerinde konuşmak, değiştirge önerge
leri vermek zorunda olduğumuz halde, alı
nan karar muvacehesinde bu hakkımızı kul-
lanamıyacağız. 

Benim istirhamım şu : Kanunu yine hızla 
çıkaralım. Ancak bâzı maddeler üzerinde bize 
sıkıntı veren, değiştirmek zorunda olduğumuz 
hususlarda önerge vermek hakkımız kısıtlan
dığı için müsaade Tbuyurulsun, bize çok kısa 
bir mehil verilsin, bu mehil içinde biz değiş
tirge önergelerini hazırlıyalım ve o madde
lerin müzakerelerinde bu tekliflerimiz istikâ
metinde konuşmak hakkına sahibolalım. Be
nim teklifim bundan ibaret. 

Geçen iki seneden bahsediliyor, iki seneden 
beri gündemde var, ama ne gün geleceği belli 
olmadığı için hazırlıklarımızı ikmal ettiğinrz 
halde, Avukatlık kanunu tasarısının Cuma 
günü geleceğine kehanet sahibi olmadığımız 
için takdim edemedik. Aslında bir saat içinde 
de bu değiştirge önergelerinin verilmesine im
kânımız mevcut değildi. Bu itibarla hüsnüni
yetle teklif ediyorum, bir celse için, bir gün 

I için mehil verilsin, değiştirge önergelerini tak-
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tim edelim ve o maddeler üzerinde konuşma 
hakkımız baki olsun. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine 
bir anlama meydan bırakmamak için bir nok
tayı tekrar işaret edeceğim. Her halde ar
kadaşlarım, benim beyanıma fazlasiyle itibar 
göstermiyorlar. 

Şimdi 14 . 10 . 1968 günü Yüce Meclis hu
zurunda bir önerge okunmuş ve kabul edilmiş. 
Bu önergeye göre her an o günden bugüne ka
dar, bütün arkadaşlarımız Avukatlık Kanunu 
üzerinde değişiklik önergesi vermek imkânına 
haiz bulunmaktalar, önergeyi tekrar okutaca
ğım. Verilen önergenin mahiyeti şu, buna göre 
de muamele yapılmış. Bu, geçen birleşimin me
selesi değil, bu çok önceki bir mesele. 
14 . 10 . 1968 tarihinde verilmiş ve Mecliste ka
bul edilmiş olan önergeyi okuyorum : 

«Gündemin öncelikle görüşülmesine karar 
verilen işler meyanında bulunan ve geçen yıl 
gündeme girmiş bulunması sebebiyle uzun bir 
tetkik imkânı sağlanmış bulunan Avukatlık 
kanun tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal 
Sanibrahimoğlu ve yedi arkadaşı, Konya Mil
letvekili Fakih Özfakih ve yirmi bir arkadaşı 
ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve iki 
arkadaşının Avukatlık kanun tekliflerinin, ma
hiyeti itibariyle teknik ve sistematik bir konu 
arz etmesi dolayısiyle, bu kabîl tasarılar üze
rinde kabul edilen usule uygun olarak ta
sarının tümü üzerindeki görüşmeler bitinceye 
kadar maddeler hakkında değiştirge önergeleri
nin verilmesine, değiştirge önergeleri verilen 
maddeler üzerinde müzakere açılmasına ve de
ğiştirge önergesi verilmiyen maddelerin oku
nup oylanmasiyle iktifa edilmesine karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

İsmail Hakkı Tekinel 
İstanbul 

Bu, Mecliste okunmuş, 14 . 10 . 1968 tarihin
de Meclis bunu kabul etmiş; o günden itibaren 
de Sayın Esatoğlu gibi bütün arkadaşları
mız değişiklik önergesi verebilmek imkânına 
haizlerdi ve nitekim de buna göre birçok ar
kadaşlarımız önergelerini vermiş bulunmakta
lar. Binaenaleyh, bu aspiri dâhilinde eğer ar
kadaşlarımız mutlak bu kararı değiştirici ma
hiyette hareket yapalım derlerse, o zaman 

yeni bir Meclis kararı almak mecburiyetinde
yiz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Şimdi bir öner
ge veriyorum. 

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz yok efendim, yerinizden 
kısaca ifade ediniz. 

SALÂHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Ben eski kararın değiştirilmesi hak
kında müzakere açılmasını istemiştim. 

BAŞKAN — Müzakere yok efendim. Sadece 
önerge vereceksiniz, madem kararın değiştiril
mesini istiyorsunuz. 

Sayın Esatoğlu, sizin önergeniz vazıh de
ğil o kadar. Temenni mahiyeti arz ediyor, o 
bakımdan oylamıyorum. Daha vazıh olması ge
rekir. 

Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Avukatlık Kanunu üzerinde değiştirge öner

gelerinin 7 Şubat Cuma gününe kadar veril
mesi ve bu günden sonra verilen önergelerin 
kabul olunmaması hususunun karara bağlanma
sını öneririm. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. Eski karar uyarınca ha
reket edilecektir. 

ivedilik teklifi var. ivediliği oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

AVUKATLIK KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ KISIM 

Avukatlık ve avukat 
Avukatlığın mahiyeti 

Madde 1. — Avukatlık, kamu hizmeti ve 
serbest bir meslektir. 

Avukat, görevini yerine getirmede bağım
sızdır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde deği
şiklik önergesi yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Avukatlığın amacı 
Madde 2. — Avukatlığın amacı, hukukî mü

nasebetlerin düzenlenmesine, her türlü hu
kukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hak
kaniyete uygun olarak çözümlenmesine ve ge
nellikle hukuk kurallarının tam olarak uygu
lanması hususunda yargı organları ve hakem
lerle resmî ve özel kurul ve kurumlara yardım 
etmektir. 

Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübe
lerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlan
masına tahsis eder. 

Adlî merciler ve diğer resmî daireler, avu
katlara görevlerinin yerine getirilmesinde yar
dımcı olmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde de deği
şiklik önergesi yoktur. Maddeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Avukatlık meslekine kabul 

Avukatlığa kabul şartları 
Madde 3. — Avukatlık meslekine kabul edi

lebilmek için; 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Türk hukuk fakültelerinin birinden 

mezun olmak veya yabancı bir memleket hu
kuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hu
kuk fakülteleri programlarına göre noksan ka
lan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, 

c) Avukatlık stajını tamamlıyarak staj bi
tim belgesi almış bulunmak, 

d) Avukatlık sınavını başarmış olmak, 
e) Levhasına yazılmak istenilen baro böl

gesinde ikametgâhı bulunmak, 
f) Bu kanuna göre avukatlığa engel bir 

hali olmamak, gerektir. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde deği
şiklik önergesi verilmemiştir. Maddeyi bu sek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

İstisnalar 
Madde 4. — Adlî ve Askerî Hâkimlik ve 

Savcılıkta, Anayasa Mahkemesi aslî ve geçici 
raportörlüklerinde ve Danıştay dâva daire
leri başkan ve üyelikleriyle başkanun sözcü
lüğü kanun sözcülüğü ve daireler başyar- | 
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dımcılıkları ve yardımcılıklarında veya kuru
luşlarında avukat bulunan bakanlıklar ve 
katma bütçe ile yönetilen genel müdürlükler 
hukuk müşavirliği görevlerinde veyahut üni
versiteye bağlı fakülteler hukuk ilmi dersleri 
profesörlük veya doçentliklerinde -yahut Hâ
kimler Kanununa göre hâkimlik veya Savcı
lık sınıflarından sayılan hizmetlerde en az dört 
yıl süre ile hizmet etmiş olanlar 3 ncü mad
denin (c) ve (d) bendlerinde yazılı kayıtlar
dan vareste tutulurlar. 

Yabancılardan Türk uyruğuna kabul olu
nanlardan yabancı bir hukuk fakültesinden 
mezun olup da geldikleri yerlerde beş yıl 
süre ile mahkemelerin her derecesinde avukat
lık etmiş ve avukatlığı meslek edinmiş bulunan
lar, 3 ncü maddenin (b) bendinde yazılı ol
duğu şekilde Türkiye hukuk fakülteleri prog
ramlarına göre noksan kalan derslerden usu
lüne uygun olarak yapılan sınavı başarı ile 
vererek tasdikname almış ve aynca Türkçeyi 
iyi bilir oldukları da bir. sınavla anlaşılmış bu
lunursa, 3 ncü maddenin (c) ve (d) bendle
rinde yazılı katlardan vareste tutulurlar. Bi
rinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına ya
zılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2) bendle
rinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin 
onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dör
düncü madde bu şekilde düzenlenmiş. Dördün
cü madde üzerinde Sayın Mesut Ozansü, Sa
yın Reşit Ülker... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU ^Nev-
sehir) — Sayın Başkan, konuşmalarımız de
ğiştirge önergelerine uygun mu olacaktır? Eğer 
uygun olacaksa söz ist;yorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Bu arkadaşlarımız önerge vermiş bulun

maktadırlar. Binaenaleyh 4 ncü madde müza
kereye tabi tutulacaktır. Müzakere sonunda 
bu değişiklik önergeleri oya sunulacağı gibi, 
arkadaşlarımız normal müzakere esasına göre 
tekrar değişiklik önergesi verebileceklerdir. 

Buyurunuz Sayın Esatoğlu. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Muhterem arkadaşlarım, müzakeresi
ni yaptığımız Avukatlık Kanununun 4 ncü mad
desinde avukatlığa kabul şartlarında bâzı is
tisnalar görülmektedir. 4 yıl hâkimlik ve sav-
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cılık yapan kimselerin avukatlık meslekine alın
ması için staj şartını da kaldırmaktadır. 
Bu maddenin çerçevesine girmek üzere benim 
bir teklifim var. Yargıtay Başkanlığı, Yargı-
tak üyeliği yapan yüksek hâkimlerin mahke
meler huzurunda cübbe giyerek avukatlık yap
masına karşıyım. Bunun sebeplerini arz edi
yorum : Yargıtay Birinci Başkanlığı, daire 
başkanlığı ve Yargıtay üyeliği gibi yüksek hâ
kimlik sıfatını kazanan insanların, bilâhara 
geri dönerek mahkeme huzurunda avukatlık 
yapmasının mahzurları vardır. 

Birincisi; meslekin onuru bakımından. 
İkincisi; Yargıtay Başkanı, Yargıtay üyesi, 

Yargıtay Başsavcısı olan kimseler, bu yüksek 
mahkemelerde kazandıkları saygı dolayısiyle 
normal avukatlara nazaran rekabetüstü bir 
şahsiyet ve kuvvet kazanmaktadırlar. Bu iti
barla Yargıtay Başkanının, Yargıtay üyesinin 
avukat olması, Yargıtayda dâvası olan, mu
rafaası olan birtakım vatandaşları, onları 
avukat tutmak gibi bir istikamete sevk etmek
tedir. 

Bu sebeplerle, Yargıtayda en yüksek hâ
kimlik payesine ulaşmış insanların, bu sıfatı 
bıraktıktan sonra tekrar mahkemelere gelmesi 
ve sulh mahkemelerinde, icra dairelerinde tek
rar meslekin alfabesinden başlamalarını, ne 
meslekin onuruna, ne de avukatlık meslekinin 
normal olarak bu mesleki ifa edenler arasın
daki rekabet şartlarına uygun görmemekteyim. 

Çalışma hakkı, vatandaşların hizmet hakkı 
muhteremdir. Ancak, bir Yargıtay Birinci 
Başkanının, Daire Başkanının yahut üyelerinin 
emekli olduktan sonra her hangi bir yere hu
kuk müşaviri olması, yazılı mütalâa vermesi 
yahut açtığı bir büroda istişare etmesi normal
dir. Ancak, daha önce içtihatlara, birtakım 
kararlara reyi sebk etmiş insanın hâkim huzu
runa çıkarak avukatlık yapmasını normal gör
memekteyim. Çünkü, Yargıtay Başkanlığından 
ayrılan bir hâkimin bir sulh hâkimi huzuruna 
çıkıp da, «Efendim, Yargıtayın içtihadı böyle 
idi, biz böyle karar vermiştik.» demesi, o genç 
hâkimi bir yerde yanıltmaktadır. Bunun tec
rübelerini görmüşüzdür. Bu sebeplerle, Yargı
tay Başkanlığı ve üyeliği gibi yüksek hâkim
lik sıfatlarını iktisabetmiş kimselerin, tekrar 
cübbe. giyerek mahkeme ve hâkim huzuruna 
çıkmasını önleyici hükümlerin bu dördüncü 

maddeye konulmasını teklif ediyorum ve bu 
hususta bir de önerge takdim edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mesut Ozansü, Cumhu

riyet Halk Partisi Grupu adına, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA MESUT OZANSÜ 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 4 ncü maddenin birinci fıkrasının bir de
ğişiklik önergesiyle aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ediyoruz. Gerekçesi ile 
birlikte önergemiz şöyledir : 

«Komisyon tasarısında, kuruluşlarında avu
kat bulunan bakanlıklar ve katma bütçe ile 
yürütülen genel müdürlüklerde hukuk müşa
virliği görevlerinde bulunanların da staj ve 
imtihandan muaf oldukları kabul edilmekte 
ise de, hukuk müşavirliği görevi idari bir gö
rev ve tamamen bir memuriyet niteliğinde olup 
stajdan beklenilen tatbikî bilgi ve tecrübeleri 
elde etmelerine imkân bulunmamaktadır. Bu 
bakımdan staj yapmıyan bir kimsenin memur 
statüsü içerisinde çalışması istenilen neticeyi 
varmiyeceği kanisiyle 4 ncü maddenin birinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz : 

En az beş yıl süre ile adlî veya askerî hâ
kimlik veya savcılık, Anayasa Mahkemesi aslî 
veya geçici raportörlüğü, Danıştay dâva dai
releri başkan veya üyeleri veya kanunsözcülü-
ğü yardımcıları, Hâkimler Kanununa göre hâ
kimlik ve savcılık sıfatından sayılan görevler
de bulunanlarla üniversiteye bağlı fakülteler
de, hukuk bilimi dersleri profesör ve doçentlik
lerinde görev yapmış olanlar S ncü maddenin 
(G) ve (D) bendlerinde yazılı staj ve imtiha
nından muaftırlar.» 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Naili Erdem, Ada
let Partisi Grupu adına, buyurunuz efendim. 

A. P MECLİS GPTTPU ADINA ALİ NAİLİ 
ERDEM (izmir) — Sayın Başkan, değerli mil-
etveldlleri, müzakeresini yaptığımız Komisyo

nun 4 ncü maddesinin aynı ile muhafaza edilme
si Grupumuzun görüşüdür. 

Kendi adına konuşmada bulunan bir arka
daşım, 4 ncü maddedeki istisnalar kısmı içeri
sinde Yargıtayda, Birinci Daire Reislimi veyahut 
üyeliği yapmış olan şahıslann meslek yıllarım 
hitama erdirdikten sonra avukatlık meslekine 
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intisabetmek suretiyle avukatlık yapması key
fiyetini, mesleğin onuru ile bağdaştıramaz tarz
da bir ifadede bulundular. Böylesine bir ifade
nin hukuk terbiyesiyle uzaktan yakından ilgisi 
yok. Avukat, peşinen haklan ve adaletin bulun
masına hizmet eden kimsedir. Eğer bir Yargı
tay üyesi bulunduğu noktada, vazifesini gördü
ğü sırada hakkın ve adaletin bulunmasına hiz
met etmiş ve mesaisini o istikamete vermiş ise, 
emekli olduktan sonra «Senin mesain kâfidir, ar
tık bu noktada bitsin, bunun meslekin onuru ile 
bağdaşır tarafı yoktur» şeklinde bir beyanın 
mantık zinciri içinde yeri olmasa gerek kanaa
tindeyim. 

Bir ikinci görüşüne de cevapta bulunmak is
terim : Avukatlık müessesesi rekabetin en az 
bulduğu müessesedir. Avukatlık müessesesinde 
ücret, hâldm olan bir unsur değildir. Avukat
lık müessesesinde liyakat, hâkim olan bir unsur
dur; avukatlık müessesesinde bilgi, hâkim olan 
rekabetin unsurlarından birisidir. Meslekinde 
mümeyyiz vasıfları iktisabetmiş ve meslekinde 
hukuka kendisini vakfetmiş olan bir insanın, 
emekli olduktan sonra hak ve adaletin bulun
maması şeklinde kendisini kenara çekmek su
retiyle bir noktai nazara iltifat edilmemesi lâ-
zımgelir, kanaati içindeyiz. 

Bu sebeple, 4 ncü maddenin aynen muhafaza
sında zaruret görmekteyim, arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Salih Yıldız, buyurunuz efendim. 

G. P. GRRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddenin aynen kabulü, kanaatimce uy
gun düşecektir. Esasen daha evvel, yani değişik
liğe uğramıyan şekli ile, bu şahıslara aynı hak
lar tanınmış idi. Ancak, Sayın Esatoğlu'nun -
ki hukukî bilgisi müsellem olan bir arkadaşı
mızdır - Yargıtay Başkanı ve üyeliklerinde bulu
nan şahısların bu vazifeden ayrıldıktan sonra 
dahi avukatlık yapamamaları teklifine karşı hu
kukî cevabımı arz etmek isterim. 

Evvelâ, bu şahısların bir hakkını, yani mü
dafaa hakkını, meslek hakkını tahdidetmiş olu
yoruz ki, bu Anayasaya aykırıdır. Herkes dile
diği şekilde muayyen bir müktesebatı olduktan 
sonra, o vazifeyi deruhte etmek ve icra etmek 
yetkisini haizdir. Ancak bu zatlar, hakikaten I 

bu meslek ve vazifelerden ayrıldıktan sonra avu
katlık yapmak istemiyorlarsa ve avukatlığı ken
di durumlariyle, maddi vo mânevi durumları VG 
her ne ise, haysiyetleriyle bağdajfcıraînıyorlar-
sa, onları da avukatlığa zorlayan hiçbir kuvvet 
yoktur, avukatlık yapmazlar. 

Bu itibarla, maddenin aynen kabulünü istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın İşgüzar, buyurunuz efendim. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen oylarını kullansınlar. 

M. P. GEUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Avukatlık kanunu tasarısının 4 ncü maddesi 
üzerinde, biz de grup olarak görüşlerimizi arz 
ediyorum. 

4 ncü madde iyi bir şekilde kaleme alınmış
tır, 4 ncü maddenin tamamen lehindeyiz. 

Adlî ve askerî hâkimlik yapmış olan zatlar, 
hangi mevkide bulunursa bulunsunlar, gerek 
emekli şeklinde serbest hayata atj İmiş olsunlar, 
gerekse istifa ettikten sonra serbest hayata atıl
mış olsunlar, elbette ki adalet mercilerinde dâ
vaya girme haklarına sahiptirler, Anayasa hü
kümleri bunu âmirdir. 

Kaldı ki, Avukatlık Kanununun 1 nci madde
sinde, avukatlığın kamu hizmeti ve serbest bir 
meslek olduğundan bahsettiğine göre, kamu hiz
meti yapmak, bunun gibi yetişkin insanların ka
mu hizmetinde bulunmasının cemiyet bakımın
dan da faydası vardır. 

Daha önce konuşan bir arkadaşımızın ifade 
eylediği veçhile, bunların muayyen yaştan sonra 
veyahut da muayyen mevkilerden sonra mahke
melerin önüne çıkmasını biz küçümsemiyoruz. 
Çünkü, esasında adliye şerefli insanların yeridir. 
Bir ceza âliminin ifade eylediği gibi; hattâ geç
miş Fransız başbakanlarından bir tanesinin, Baş
bakanlıktan istifa ettikten sonra gazetecilerin 
sorduğu bir suale verdiği cevabı ifade etmek is
terim : «Bundan sonra ne yapacaksınız?» den
diği zaman, «Ben meslekime dönüyorum. Esas 
olan benim meslekimdir, avukatlıktır; oraya şe
refli meslekime dönüyorum.» demiştir. Binaena
leyh, avukatlık esasında şerefli bir meslektir. 

Bu bakımdan, bizim kanaatimiz, bu kanun 
çok iyi bir şekilde tedvin edilmiştir. Diğer hâ-
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kimlerin ve yüksek mevkide bulunan zatın, Yar
gıtay üyelerinin vazife almamalarını, biz Millet 
Partisi olarak yadırgamış durumdayız. 

Yalnız, maddenin bir yerinde yer alan, «Ya
bancılardan Türk uyruğuna kabul olunanlardan, 
yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup da 
geldikleri yerlerde 5 yıl süre ile», denmiştir. Bu 
5 yıl sürenin, diğer hâkimler gibi 4 yıl olarak 
kabul edilmesi hakkaniyete uygun olurdu, daha 
âdil olurdu. Bunun neden 5 yıl olarak kabul 
edildiği hususunun, bilhassa Sayın Komisyon 
üyeleri tarafından açıklanmasında fayda ummak
tayız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 

adına Sayın Nihat Diler, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

4 ncü madde, 3 ncü maddenin istisnaları na
zarı dikkate alınarak tedvin edilmiştir. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, avukatlık 
mesleği, cesaret ve bilgi istiyen bir meslektir. 
Avukatın cesareti ve bilgisidir ki, yüksek mah
kemelerin huzurunda bir hakkı müdafaaya sevk 
eder ve hakkın tahakkukuna vesile olur. 

Bu istisna kılınan kimselerin hemen hepsi, 
bilhassa Yargıtay üyeliğinde bulunmuş olan 
kimseler, hukuk meslekinin en yüksek zirvesine 
ulaşmış kimselerdir. Bunlar avukat olmadıkla
rı takdirde, memleket bünyesinde sosyal bakım-

* dan meydana gelmiş büyük dâvaların içine girip, 
bu dâvalarda mahkemelere ışık tutacak, üstün 
kalitede avukatlar olmıyacaktır. Meslekinin 
içinde yetişmiş kimseler olacaktır M, mahkeme
lere girdikleri zaman, bir hakkın müdafaasın
da mahkemeye itminan edici bilgiler versin ve 
dolayısiyle bir hakkın müdafaasında mahkeme
ye imkân sağlasın. 

Onun için, Yeni Türkiye Partisi olarak biz, 
Yargıtayda görev almış olan kimselerin bu mes
lekten ayrıldıkları zaman, bu vazifede çalışma
larını memnuniyetle karşılıyoruz. Yargıtayda 
görev almış bir kimse avukatlık yaparken de, es
kiden edinmiş olduğu tecrübe ve şerefinin ica
bına göre hareket edecektir. Bundan dolayı 
her hangi bir küçülme bahis mevzuu olmıyacak
tır. 

3 . 2 . 1969 O : 1 
Yeni Türkiye Partisi olarak maddenin lehin-

deyiz ve oylarımızı o şekilde kullanacağız. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı

na Sayın Yunus Koçak, buyurunuz efendim. 
T. i. P. GRUPU ADINA YUNUS KOÇAK 

(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 

Tasarının 4 ncü maddesi, stajdan istisna edi
lecek şahısları ve bu şahısların bulundukları yer
leri göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten, fakülteler
de ders okutan, avukatlık mesleki ile ilgili görev
lerde bulunan kimselerin stajdan istisna edil
mesi gerekir ve bunda isabet vardır. 

Bâzı arkadaşlar, «Yargıtay Başkanlığı ve 
âzalığı yapmış olan kimselerin tekrar mesleke 
dönmelerinde isabet yoktur.» dediler. Bunda bel
ki gerçeğin payı bulunabilir, ama, bir de şu nok
ta var: Bu mevkide bulunan kimseler, ilerde 
avukatlığa dönebileceklerini bilerek avukatlık 
meslekine gerekli itibarı, gerekli itimadı göster
meye, ancak bu şekilde bir madde ile şimdiden 
hazırlanmış olurlar. Onun için maddenin bu şe
kilde tedvinine bendeniz taraftarım. Aslında 
da, bu şahısları her hangi bir surette emekli ol
duktan sonra, her hangi bir meslekten ve bu ara
da hakları olan, tahsilini de yapmış ve emek ver
miş oldukları avukatlık meslekinden istisna et
menin yeri olmasa gerektir. Aslında buna hak
kımız da yoktur, ama hakikaten üzerinde düşü
nülebilir. 

Bir noktaya bendeniz bilhassa temas etmek 
istiyorum : 

Hukuk müşavirliği konusu; arkadaşlar, hu
kuk müşavirliği her zaman avukatlık demek de
ğildir ve hukuk müşavirlerinin her zaman da 
avukatlık meslekini, staj yapmış, bu işe emek 
vermiş insanlar kadar öğrenebildiklerine bende
niz kaani değilim. 

Bilhassa bir noktaya değinmek istiyorum; 
bu, maddenin ikinci fıkrasıdır. Yabancıların 
avukatlık stajından hangi hallerde istisna edile
bileceğini göstermektedir. 

Arkadaşlar burada, «Türkçeyi iyi bilir olduk
ları da bir imtihanla anlaşılmış bulunursa» di
yor. Türkçeyi iyi bilmek çok nispîdir. Bazılarına 
göre, meramını anlatabilecek kadar bilen insan 
Türkçeyi iyi bilir sayılır, bâzılarına göre, siya-
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si ve hukukî bir parçayı okuyup anlıyacak insan
lar iyi bilir sayılır, bazılarına göre, alelumum 
Devlet muamelesini takibedecek kadar bilen in
sanlar iyi bilir sayılır. 

Burada daha tahdidi, yani hukuk meslekini, 
avukatlık meslekini ifa edecek kadar bilir, diye 
bir ilâve hüküm koysak daha isabetli olur. 

Sonra, bunlara da hiç olmazsa Türk usûl hu
kukunu ve mevzuatını öğretmek için, mahkeme
leri usulüne uygun yazılmamış istidalarla oya
lamamak için, bir avukat yanında altı aylık bir 
staj süresi tanımak ve bu staj süresinden sonra 
bunlara avukatlık hakkı vermek daha isabetli 
olur kanısındayım. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, grup
ları ajdına altı arkadaşımız konuşmuş bulun
maktadır. Madde üzerinde görüşmelerin yeter
li olduğuna dair yeterlik önergesi gelmiştir. 
Önergeyi okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerindeki müzakerelerin kifayetini 

arz ederim. 
Ahmet Muıstaf aoğlu 
Erzurum Milletvekili 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Kifayet 
aleyhinde söz tistiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Çetinsoy. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; belki gari
binize gitmiştir, yeterlik önergesi aleyhinde 
konuşan bir avukatın şu Avukatlık kanunu ta
sarısının bir an evvel kanunlaşmasını istiyece-
ği yerde, bu önergenin niçin aleyhinde konu
şuyor, ıdiye. 

Muhterem arkadaşlar; aranıza sekiz aydır 
katıldım. Evvelâ, benden evvel başka oturum
larda feryadeden arkadaşların Ihaklı olduğuna 
inandım. Grup adına konuşan - kendi grupum-
ıdaki arkadaşlarıma da sesleniyorum- arkadaş
ların, grup adına konuşurken bu haklarını 
suiistimal etmemeleri lâzım. Bir madde var; 
üçüncü maddenin istisnası. Bunun hakkında 
grup adına konuşan 'insanların, yıllardan beri 
tecrübesi olan insanların şu kanun tasarısına 
bir katkıda bulunmasına engel olduklarını 
unutmamaları lâzım. 

istifham ediyorum; tümü hakkında konuş
ma istedim, yine bir yeterlik önergesi geldi, 
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grup adına altı kişi konuştuğundan bize sıra 
gelmedi. 

Şahsından balhsetmek kadar ayıp yok, fa
kat şunu temin ederim arkadaşlarım; tam 14 
sene adliyede, çeşitli kademelerinde, zabıt kâ
tipliğinden, hâkimlikten adliye müfettişliğine 
kadar, 10 yıl da avukatlığın her cüzünde, her 
dalında hizmet etmiş, 25 yıllık şu meslekte, şu 
kanun tasarısında asgari şurada konuşanlar ka
dar bilgisi olan bir arkadaşınızım. İstirham 
ediyorum; kanunun biran evvel kanunlaşması
nı ben de istiyorum, ben de ona gayret edece
ğim, ama grup adına konuşan arkadaşlar bi
zim şu kanuna bir tuz katacağımızı hesabederek 
bizlere ide fırsat versinler. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Çetinsoy, kifayetin aley 

hinde misiniz, lehinde misiniz, simidi? (Gü
lüşmeler) 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhindesiniz, yani müzake

re devam etsin, ıdiyorsunuz. 
Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Anlaşılma
dı, yahu.. 

BAŞKAN — Sayın iSolmazer, bir kere «ya
hu» ile konuşmak doğru değil. Kaldı ki, ben 
su anda bu Meclisin Reisi olarak yeterlik öner
gesi kabul edilmediği bir zamanda, edildi, ıdiye 
beyanda bulunacak insan değilim. Rica ede
rim. 

Bir idaha oyluyorum. Yeterlik önergesini 
kabul edenler... Sayın Solmazer siz de sayın, 
lütfen. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayıyo
rum, efendim. 

BAŞKAN — İyi dikkat edin, bakınız. Ka
bul etmiyenler... Yeterlik önergesi kabul edil
miştir. 

Esasen, usule göre oylamaya da itiraz yapa
bilmek için beş kişinin bu itirazı yapması gere
kir, bir kişinin itirazı, kabule şayan değildir. 

Ma^de üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergeleri var. önergeleri okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Avukatlık kanun tasarısının 4 ncü maddesi

ne aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ediyo
rum. 
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«Yargıtay Başkan ve üyeliğinden emekli 
olarak ayrılan hâkimler avukatlık yapamazlar.» 

S. Hakiki Esatoğlu 
Nevşehir Milletvekili 

BAŞKAN — En aykırı teklif bu olduğu 
için onu başa alarak okuttum. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Bıaşfcanlığına 
Değiştirme önergesi: Avukatlık kanunu ta

sarısının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

MaJdlde 4. — En az beş yıl süre ile adlî veya 
askerî hâkimlik veya savcılık, Anaya Mahke
mesi asli veya geçici raportörlüğü, Danıştay 
dâva daireleri başkan ve üyelikleri veya kanun 
sözcülüğü ve yardımcılığı, Hâkimler Kanununa 
göre hâkimlik veya savcılık sınıfından sayılan 
görevlerle üniversiteye bağlı fakülteler hukuk 
bilimi dersleri profesör ve doçentliklerinide gö
rev yapmış olanlar 3 ncü maddenin (c) ve (d) 
bendlerinde yazılı staj ve imtihandan muaftır
lar. 

BAŞKAN — tmza Mustafa Akalın, değil 
mi Sayın Akalın? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Benim önergem 4 ncü maddede bir fıkra
nın çıkarılmasına dairdir. 

BAŞKAN — Bu da 4 ncü maddede bir fık
ranın çıkarılmasına dair. (Gülüşmeler) 

Sayın Akalın, ben önergenizi göndereyim, 
sizin olup olmadığını işaret buyurun. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Önergemi ben biliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, isminizi yazmamış
sınız, lanlaşılmıyor. Yalnız bir 'imza var, size 
aidolduğunu tahmin ediyoruz, onun için söylü
yorum. Bâzı arkadaşlarımız imza atıyor, ismini 
yazmıyor. * 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Değiştirme önergesi : Avukatlık kanun ta

sarısının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmetsini teklif 
ederim. 

Madde 4. — En az beş yıl süre ile adlî veya 
askerî hâkimlik veya savcılık, Anayasa Mah
kemesi asli veya geçici raportörlüğü, Danıştay 

dâva daireleri başkan ve üyehMeri veya ka
nun sözcülüğü ve yardımcılığı, Hâkimler Ka
nununa göre hâkimlik veya savcılik sınıfından 
sayılan görevlerle üniversiteye bağlı fakülteler 
(hukuk bilimi dersleri profesör ve doçentliklerin
de görev yapmış olanlar 3 ncü maddenin (c) 
ve (d) bendlerinde yazılı staj ve imtihandan 
muaftırlar. 

Balıkesir Milletvekili 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Değiştirme önergesi : Avukatlık kanun ta
sarısının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Madde 4. — En az beş yıl süre ile adlî ve
ya askerî hâkimlik veya savcılık, Anayasa 
Mahkemesi asli veya geçici raportörlüğü, Da
nıştay dâva daireleri başkan ve üyelikleri veya 
kanun sözcülüğü ve yardımcılığı, Hâkimler Ka
nununa göre, hâkimlik veya savcılik sınıfından 
sayılan görevlerle üniversiteye bağlı fakülteler 
hukuk bilimi dersleri profesör ve doçentlikle
rinde g'örev yapmış olanlar 3 ncü maddenin (c) 
ve (id) bendlerinde yazılı staj ve imtihandan 
muaftırlar. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Ülker, gerekçesini oku
tursam önergenizi izah yönünde söz vermem. 
Eğer söz alacaksanız gerekçenizi okutmayayım, 
almıyacalksanız, gerekçenizi okutayım. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Gerekçeyi 
okutunuz, efendim. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutayım, peki. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Söz hakkım 
var, ama istemiyorum. 

BAŞKAN — Gerekçe, zaten söz almanın 
doğuş sebebi. 

«Gerekçe : Komisyon tasarısında, kuruluş
larında avukat bulunan bakanlıklar ve katma 
bütçe ile yönetilen genel müdürlükler hukuk 
müşavirliği görevlerinde bulunanların da staj 
ve imtihandan muaf oldukları kabul edilmekte 
ise de, hukuk müşavirliği görevi idari bir gö
revdir, tamamen bir memuriyet niteliğinde 
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olup, stajdan beklenmekte olan tatbikî bilgi ve 
tecrübeleri elde etmelerine imkân, 'bulunmamak
tadır. Staj sırasında stajyer, mahkemelerde 
bulunarak yargıçların gözetim ve denetimi al
tımda ve onların verecekleri görevleri işlemek 
suretiyle tecrübeye sabibolacaklan gibi, avu
kat yanında staj sırasında da avukatlığın ka
nun (hükümlerine göre yürütülmesini bizzat gö
rerek tecrübe edeceklerinden, staj yapmayan 
bir 'kimsenin memur statüsü içinde çalışmaları 
istenilen niteliği elde edemiyeoeklerinden bu 
gibi kimselerin staj görmeleri daha yararlı bu
lunmaktadır. 

Bu sebeplerle maddenin yukarda gösterilen 
şekilde değiştirilmesi meslek ve staj kurulları 
bakımından daha yararlı bulunmaktadır.» 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 4 ncü 
madde üzerinde verilmiş bulunan bütün deği
şiklik önergelerini okutmuş bulunmaktayım. 
Şimdi yine aykırılıkları itibariyle herbiriısini 
ayrı ayrı okutacağım, Yüce Meclisin oyuna 
sunacağım. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karaıbisar) — 
Ben önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akalın önergelerini geri 
istemektedirler, ifadelerine göre önergeleri 
iade edilmiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKÎNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz, Anayasanın haklar ve ödevler bölümün
deki ilkelere aykırıdır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Değişiklik önergesini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Balıkesir Milletvekili Mesut Ozansü'nün 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Önergeyi okutmuş bulunmak

tayız. Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 

GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAlL 
HAKKI TEKlNEL (istanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunu-
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yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, diğer önerge de 
aynı mahiyette mi? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğuna gö
re muameleye koymama imkân yoktur. Değişik
lik önergeleri kabul edilmediğine göre 4 ncü 
maddeyi tasarı metninde yazılı olan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 4 ncü madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Avukatlığa kabulde engeller 
Madde 5. — Aşağıda yazılı durumlardan 

birinin varlığı halinde, avukatlık meslekine ka
bul istemi reddolunur : 

a) Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı 
bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cü
rümden mutlak olarak yahut kasdî bir cürüm
den bir sene veya daha ziyade hapis cezası ile 
hüküm giymek, 

b) Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin ka
rarı sonucunda hâkim, memur yahut avukat 
olma niteliğini kaybetmiş bulunmak, 

c) Avukatlık meslekine yaraşmıyacak tu
tum ve davranışları çerçevesince bilinmiş ol
mak, 

d) Avukatlık mesleki ile birleşemiyen bir 
işle uğraşmak, 

e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak, 
f) iflâs etmiş olup da itibarı iade edilme

miş bulunmak, taksiratlı ve hileli müflisler 
itibarlan iade edilmiş olsa dahi kabul olun
mazlar), 

g) Hakkında haciz vesikası verilmiş olup 
da bunu kaldırmamış bulunmak, 

h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi 
yapmaya engel vücut veya akılca malûl olmak. 

Beş yıldan fazla hapis veya ağır hapis ce
zası ile veya zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma ve dolanlı iflâs suçlarından 
biri ile kesin olarak hüküm giymiş olanlar, af
fa uğramış olsalar da avukatlığa kabul edile
mezler. 

Adayın birinci fıkranın (a) bendinde ya
zılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan ko
vuşturma altında bulunması halinde, avukatlı-

95 — 
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ğa alınma isteği hakkındaki kararın bu kovuş
turmanın sonuna kadar bekletilmesine karar 
verilebilir. Aday hakkında kamu görevlerinden 
yasaklanmayı gerekli kılabilecek bir suçtan 
ötürü kamu dâvası açılmış bulunuyorsa, avu
katlığa kabul isteği yerine getirilmeyip dâva 
sonucunun beklenmesi zorunludur. 

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu 
ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin ge
ri çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklen
meden istek karara bağlanır. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Baroya yazılma istemi 

Madde 6. — Avukatlık sınavını başarmış 
olanlar veya 4 ncü maddedeki şartları haiz bu
lunanlar, başvurdukları yer barosuna ait lev
haya yazılmalarını dilekçe ile istiyebilirler. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Baro yönetim kurulu levhaya 
yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin 
varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerek
çeli olarak karar vermekle ödevlidir. 

Süresi içinde karar verilmediği takdirde, 
adayın avukatlığa kabul istemi reddedilmiş sa
yılır. Bu halde aday bir aylık sürenin bitimin
den itibaren onbeş gün içinde Türkiye Baro
lar Birliğine itiraz edebilir, itiraz üzerine 
8 nci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır. 

BAŞKAN — 7 nci madeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et-
miyenler... 7 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Redde veya kavuşturma sonuna kadar beklen
mesine dair karara itiraz 

Madde 8. — Baro yönetim kurulu, avukat
lığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma 
sonuna kadar 'beklenmesine karar verdiği takdir
de bunun gerekçesini kararında gösterir. <Gere-
çeli karar adaya tebliğ olunur. 

Aday bu karara karşı, tebliğ tarihinden itiba
ren onbeş gün içinde, kararı veren baro vasıtasiy-
le Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro 
tarafından adaya, itiraz tarihini tesbit eden bir 

belge verilir. Bu belge hiçbir vergi, hare ve 
resme tabi değildir. 

Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dos
ya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan son
ra, itirazı kabul veya reddeder. Türkiye Baro
lar Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay için
de bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır. 
Adayın levhaya yazılması hakkındaki baro yö

netim kurulu kararı ile itirazın kaibul veya red
di ıhakındaki Türkiye Barolar Birliği kararları, 
onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren 
bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. 
Bu kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile 
kesinleşir. 

Baro yönetim kurulunun, avukatlığa kabul 
isteminin reddi veya kovuşturma sonuna kadar 
beklemesi hakkındaki kararları, süresi içinde 
itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. 

Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarın
ca verilecek kararları kesin olup, aday ilgili ba
ro ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
bu kararlar aleyhine Danıştaya başvurabilirler. 

Barolar, kesinleşen kararlan derhal yerine 
getirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım 8 nci 
made üzerinde şu ana kadar iki değişiklik öner
gesi verilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh mad
de müzakereye tâbidir. Söz alan arkadaşlar, sa
yın Ülker, sayın Esatoğlu'dur. Buyurunuz sa
yın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; bu madde de özü itibariyle Barolar 
Birliğinin gerçek özgür bir barolar birliği olup 
olmamasının tartışmasının yapılacağı yeri teş
kil etmektedir. Çünkü burada kabul edilen esa
sa göre, avukatlığa müracaat etmiş bir kimse
nin bu isteği reddedildiği takdirde ve diğer hal
lerde Barolar Birliğine itiraz edilecek. Buraya 
kadar olan kısım için söylenecek birşey yok
tur. Normal bir muamele. Fakat Barolar Bir
liği bir karar verdikten sonra bütün Türkiye'
deki baroların temsilcilerinin bulunduğu birlik 
bir karar verdikten sonra, bu 4 ncü fıkrada 
«Adayın levhaya yazılması hakkındaki baro yö
netim kurulu karan ile itirazın kabul veya red
di hakkındaki Türkiye Barolar Birliği kararla
rı onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren 
bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu 
kararlar Adalet Bakanlığının onaylaması ile 
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kesinleşir» denmek suretiyle Barolar Birliğine 
sağ elle verilmektedir, sol el ile alınmaktadır. 
Güya Türkiye'de bir barolar birliği kurulmuş
tur. Evvelâ şunu ifade etmek isterim M, bugün 
Anayasamızın 122 nci maddesi, «Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları kanunla mey
dana 'getirilir ve organları kendileri tarafından 
ve kendi üyeleri arasından seçilir. 

İdare seçilmiş organları, bir yargı mercii ka
rarına dayanmaksızın, geçici veya sürekli ola
rak görevinden uzaklaştırmaz. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri yönetim ve 
işleyişleri demokratik esaslara aykırı olamaz.» 
demektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, getirilen bu 
esas ile; bir taraftan Anayasa ile - kamu kuru
luşu niteliğinden dolayı - bağımsızlık tanınmak
tadır; diğer taraftan onun üzerine Adalet Ba
kanlığının vesayeti getirilmektedir. Şimdi bir 
defa bu Anayasaya aykırıdır. 

5 dakika tahdidi olduğu için daha fazla te
ferruata girmiyeceğim, başka bir noktayı ifade 
etmek istiyorum. 

Şimdi, Barolar Birliği dediğimiz kuruluş na
sıl bir kuruluştur? Ona da zorunlu olarak kısa
ca baktığımız zaman, 114 ncü maddede, «Barolar 
Birliği Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en 
az 15 yıl kıdemi olan üyeleri arasından seçe
cekleri ikişer delege ile kurulur» denmektedir. 

Yani, Barolar Birliğinin Genel Kurulu, daha 
mesleke yeni girmiş meslekdaşları değil, en az 
15 sene hizmet edecek, kıdem almış olacak ve 
ayrıca da kendi barosunun içinden İM kişi ola
rak seçilecek ve bunlar toplanacaklar, araların
dan birliğin yönetim kurulunu seçecekler. 

Takdir buyurursunuz M, demin bir değerli 
arkadaşım ifade ettiler, aramızda eski Yargıtay 
başkanları, daire başkanları, Danıştay başkan
ları, seçkin profesörler, hepsi mevcuttur ve bu 
teşekküller, kuruluşlar yukarıya iki kişi seçer
ken, elbette ki kendi aralarından en seçkin va
sıflıları »eğeceklerdir. Böyle hir... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, vakit meselesi... 
Buyurun. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum. 
Böyle bir Barolar Birliği, meslek için keyfî ha
reket edecek... Bendeniz bunu kabul edemiyo
rum. Ben de böyle daha aşağıdaki bir kurulu
şun, bir baronun idare heyetinde bulundum. 

Oranın ne kadar titiz, ne kadar esaslara düşkün 
olduğunu bizzat yaşamış bir arkadaşınızım. 

Türkiye'de, baroların tarihi eskidir, Türki
ye'nin en eski kuruluşlarındandır. Onun için o 
kadar seçkin insanları getireceğiz ve sonra on
ların verdiği kararı kabul etmiyeceğiz. «Ne ya
palım» diyeceksiniz. Yapılacak şey ortadadır. 
Keyfî karar verilemez, hiçbir müessese Türki'-
yede keyfî karar veremez, bunu Anayasa önle
miştir. 

Adalet Bakanlığına karar tebliğ edilsin, 
teklif ettieimiz gibi, Adalet Bakanlığı bu kararı 
keyfî nitelikte görürse Danıştaya müracaat et
sin. O zaman, hem de, Barolar Birlisinin itibarı 
üzerinde bir şey olur. Barolar Birlği Danıştaya 
müracaat edilecek bir kararı kolay kolay alabi
lir mli arkadaşlar? Hukuktan gelmiş, yıllarca 
onun içinde bulunmuş, süzüle süzüle gelmiş in
sanlar hatır için veya keyif için karar vere
cekler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, buyurunuz. 
Açık oylamada oylarını kulanmıyan arka

daşımız var ise, lütfen oylarını kullansınlar. 

SALAHATTÎN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Muhterem arkadaşlarım, benim arz et
mek istediğim hususlardan birini Sayın Reşit 
Ülker arkadaşımız söylediler. Baroya müracaat 
edip de avukatlığa kabul istemi raddedilen bir 
stajiyerin ve adayın bu isteğinin reddedilmesi 
sonunda kendisine Barolar Birliğine itiraz etmek 
hakkını tanıyoruz. 

Madde, tasanda şöyle : «Türkiye Barolar 
Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde 
bir karar vermezse, itiraz reddedilmiş sayılır.» 

îlk defa, bu ibareyi doğru bulmuyorum. Bu, 
Türkiye Barolar Birliğini hiç iş yapmamaya ve 
temlbeliğe sevk eder. «Barolar Birliği, kendisine 
yapılacak itirazları bir dolapta veya bir mah
zende saiklar, hiçbir dosyayı tetkik etmeden bir 
ay geçirilmek suretiyle karar vermezse itiraz 
reddedilmiş sayılır.» Böyle şey olmaz. 

Hukukta aslolan, bir süre içinde itiraz edil
mediği takdirde o hakkın ve itirazın kabul edil
diği hususudur. Barolar Birliği, itirazı alacak, 
bir ay içinde itirazı incelyecek, eğer itiraz hak-

- sızsa reddedecek, haklıysa kabul edecek, fakat 
dosyayı hiç karıştırmadan bir ay tetkik etmiye-

97 — 



M. Meclisi B : 42 

cek, tetkik etmiyeceği bir itiraz reddedilmiş sa
yılacak. Bu, hukuka ve adalete uygun değildir. 
Maddenin evvelemirde bu yönden tashihi ge
rekir. 

Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden iti
baren bir ay içinde bir karar vermezse itiraz 
reddedilmiş sayılır değil, itiraz kabul edilmiş 
sayılır olması lâzımdır. Birinci nokta bu. 

îkinci nokta; bu tasarıyla Adalet Bakaniyle 
Türkiye Barolar Birliği arasında bir ikilik doğ
maktadır. Biz, yeni kurulacak Türkiye Barolar 
Birliğinin özerk blir müessese kişiliğinde olma
sını savunuyoruz ve bundan dolayı avukatlık 
camiasında Türkiye Barolar Birliğinin kararla
rının keısin olmasını, ayrıca Türkiye Barolar 
Birliğinden çıkan kararların Adalet Bakanlığı
nın tasvibine veya tasdikine muhtacolmamasını 
savunuyoruz. 

Bu bakımdan da Sayın Mesut Ozansü arka
daşımızın verdiği değiştirge önergesi tasarıdan 
daha uygundur, onun kabulü muvafıktır kana
atindeyiz. Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — 8 ncd madde üzerinde başka söz 
istiyen?.. Yok. Olmadığına göre verilmiş bulu
nan değişiklik önergelerini okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Avukatlık kanun tasarısının 8 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrasının ve 6 ncı fıkranın madde 
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

îstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Efendim, Sayın, Ülker, 8 nci 
nînddenin tasarı metninden çıkarılmasını öngö
ren bir önerge vermiş bulunmaktadır, önergeye 
katılıyor musunuz? 

GECÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — Katılmıyoruz 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (îst&nbul) — Efendim, 8 nci 
maddenin tasarı metninden çıkarılması değil 4 
ve 6 ncı fıkraların çıkarılması. 

BAŞKAN— 8 nci maddenin 4 ve 6 ncı fık
ralarının, evet. 

OEÇÎCl KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — Ufak bir iza
hat vermeme müsaade eder misiniz Sayın Baş
kan?.. 
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BAŞKAN — Buyurun, yalnız rica edeyim, 
bu izahatlar müzakereler devamı sırasında olsun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI TEKÎNEL (îstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, görüşmekte olduğu
muz Avukatlık kanun tasarısının münakaşaya 
yol açan tek prensibi Sayın Reşit Ülker'in hu
zurunuza getirmiş olduğu konudur. 

Barolarla, bu kanun tasarısını Komisyonu
muzda müzakere ederken, geniş bir şekilde bir
likte çalışma imkânını bulduk. Oralarda bu araş
tırmaları yaptık. Mesele gayet vazıhtır. Bir kı
sım arkadaşlarımız, bu arada, tasarının genel 
görüşmesi sırasında Sayın Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu ve Sayın Reşit Ülker, Sayın Ozansü 
arkadaşımız Türkiye barolarının ve Barolar Bir
liğinin özerk bir teşekkül olmasını savundular. 

Elimizde Anayasa mevcut. Anayasamızın 
120 nci maddesi özerk kuruluşları tadadı ola^ 
rak zikretmiş. Bunlar üniversitelerdir, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumudur. Halbuki mü
nakaşasını yapmış olduğumuz konu, Anayasanın 
122 noi maddesinde tedvin edilmiş bulunan, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdir. 
Barolar, Etıbba odaları, Esnaf dernekleri, Tica
ret ve Sanayi odaları gibi kuruluşlar bir ka
nunla ve Anayasanın 122 nci maddesine uygun 
olarak teşekkül etmiş olması lâzımgelen kuru
luşlardır. 

Biz, Meclis zabıtlarında bulunmasını temi-
nen, yine bir beş dakikaya sığmak kaydiyle, 
bir daha belki bu münakaşanın açılmasına en
gel olur düşüncesiyle arkadaşımızın önergesine 
paralel olarak, önerge istikametinde Komisyon 
olarak cevaplarımızı zabıtlara dercettiraıek 
mecburiyetindeyiz, 

Şimdi, önergede, itiraz üzerine Türkiye Ba
rolar Birliğinin karar verme süresi, bir aydan 
iki aya çıkarılmakta ve gerekçe olarak adayın 
mutazarrır olması ihtimali ileri sürülmektedir. 

Bu süre, Komisyonumuzda da görüşme ko
nusu olmuş ve sürenin uzatılması yolunda bâzı 
teklifler ileri sürüimüşıse de, itirazın âzami ça
buklukla sonuçlandırılması, adayın menfaati 
icabı olduğundan, ilgili mercii bu hususta dik
katli ve süratli bir çalışmaya sevk etme bakı
mından sürenin bir ay olarak muhafazası mas
lahata uygun bulunmuştur. 
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Kaldı ki, iki aylık hir inceleme süresinin ka-
hul edilmesi halinde incelemeler normal olarak 
İM aya yakın bir zaman alacak ve adayların 
mesleke kabulünde İM aylık bir gecikme nor
mal hale gelecektir. 

Yönetim Kurulunun, fevkalâde hallerde her 
zaman için toplanabilmesi imkânı mevcudoldu-
ğuna göre, bu tip taleplerin terakümü ve ge
cikme ihtimalinin ortaya çıkması durumları, ola
ğan toplantılar dışında fevkalâde toplantılar 
yapılması için bir sebep teşkil edebilecektir. 

Komisyonumuz, önergenin bu noktadan red
di görüşündedir. 

Yine, önergede, tasarının Adalet Bakanlığı
na tanıdığı onaylama hakkının Barolar Birliği
nin kamu kurumu niteliğindeM meslek kurulu
şu olması prensibine aykırılık arz ettiği iddia 
edilmektedir. 

Komisyonumuz bu konuda tamamen aksi gö
rüştedir. Filhakika, Anayasamızın 122 nci mad
desinin gerekçesinde, bu hükmün, kamu kurumu 
niteliğindeki meslekî kuruluşların kendi işlerini 
yerinden idare esaslarına göre görebilmelerini 
ve seçilmiş organlarının da teminata bağlanma
sını sağlamak için mahallî idareler hakkındaki 
hükümlere muvazi bir surette sevk edildiği açık
ça ifade olunmuştur. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, mahallî 
idarelerin merkezî idare ile olan münasebetleri, 
idari vesayet rejimi içinde mütalâa olunmakta
dır. Binaenaleyh, Anayasanın gerekçesindeki 
açık atıf karşısında, merkezî idarenin, kamu ku
rumu niteliğindeM meslek kuruluşları üzerinde 
idari vesayet hakkına sahibolması idare huku
kunun temel prensipleri gereğindendir. Kaldı 
ki, Anayasanın 122 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında, «îdare, seçilmiş organları bir yargı mercii 
kararına dayanmaksızın geçici veya sürekli ola
rak görevden uzaklaştıramaz» denilmek suretiy
le, merkezî idarenin idarî vesayet hakkı açıkça 
kabul edilmiş, fakat bu hakkın kullanılışı bakı
mından bir sınır çizilmesi zaruretine işaret olun
muştur. 

Diğer taraftan, Komisyonumuzun görüşünü 
destekUyen diğer bir husus da; Anayasanın 120 
nci maddesinde, özerk bir kuruluş olan üniver
sitelerin kendileri tarafından seçilen yetMli öğ
retim üyelerinden kurulu organları eliyle yöne
teceği ve aynı zamanda denetliyeceği hükmünün 

sevk edilmesi suretiyle, kendi kendini denetle
me kavramının ancak özerk teşekkül için söz ko
nusu olduğu ve 122 nci maddede buna muvazi 
bir hüküm sevk edilmediğine göre, kamu kuru
mu niteliğindeM meslek kuruluşları baMmm-
dan merkezî idarenin denetleme hakMnın mah
fuz tutulduğu noktasıdır. 

Görüşümüzü açıklama babında, Sayın Prose-
sör Sıddık Sami Onar'm idare Hukukunun Umu
mi Esasları isimli eserinden idari vesayet siste
mini belirten aşağıdaM paragrafın aynen Yük
sek Heyetinize arzında fayda mütalâa etmekte
yiz : • 

«İdari vesayet, merkezî idarenin ademimerke-
ziyet idarelerinin icrai kararlarını ve idari fiil 
ve hareketlerini murakabe etmek ve bu karar
ları bozabilmek salâhiyetidir. İdari vesayet, mer
kez ve ademi merkeziyet idareleri arasında bir 
rabıta tesis etmek ve ademi merkeziyet idarele
rinin karar ye fiilleriyle Devletin birliğini ve 
âmme hizmetlerinin insicamını ihlâl etmelerine 
mâni olmak için kabul edilmiş bir müessesedir. 
Filhakika idarî ademi merkeziyetin en mühim 
mahzuru, Devletin birliğini ve âmme hizmetleri
nin görülmesinde aranılacak insicamı ihlâl ede
bilmesidir. Her idareye tanınan az - çok geniş 
muhtariyet, devletin içinde ve âmme hizmetle
rinde mevcudolması lâzımgelen birliği bozabilir. 
Bu mahzuru önlemek, bu birliği temin edebil
mek için, en büyük âmme ve idare hükmü şahsî 
olan ve âmme kudretini elinde tutan Devletin 
ve onu temsil eden merkezi, ademimerkeziyet 
idareleri üzerinde nâzım vazifesini görebilmesi, 
bu idarelerin üzerinde bir murakabe tesis etme
si ve bu suretle bu idarelerin-gerek Devlet bir
liği ve Devletin temsil ettiği umumi menfaatler
le telif edilemiyecek ve. gerekse mahalli menfa
atlere veya iş icaplarına uygun olmıyacak ka
rarlarına ve hareketlerine mâni olması icabe-
der.» 

Avukatlığın bir kamu hizmeti olması ve Ana
yasanın 122 nci maddesinin, lâfız ve ruhu itiba
riyle, kamu kurumu niteliğindeM meslek kuru
luşlarını mahallî idarelere muvazi bir statü için
de mütalâa etmesi muvacehesinde, merkezî ida
re namına Adalet Bakanlığının, barolar ve Tür
kiye Barolar Birliği üzerinde idari vesayet hak-
Mna sahibolması, gerek Anayasa gerekse idare 
hukuku prensiplerine tamamen uygun bulun
maktadır. 
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Diğer taraftan, baroların ve Türkiye Baro
lar Birliğinin kararlarına karşı Adalet Bakan
lığının Danıştaya başvurması yolundaki öner
gede ileri sürülen görüş, yukarda arz edilen 
mahzurlar dışında ayrıca İdare Hukuku pren
sipleri bakımından şu mahzuru ortaya koy
maktadır ki, Danıştay Kanununa göre özel ve 
tüzel bir kişinin Danıştayda iptal dâvası aça
bilmesi, bir menfaatinin ihlâl edilmiş olması 
şartına bağlıdır. Halbuki, Türkiye Barolar Bir
liğinin, bir avukat adayı hakkında verdiği ka
rar ile Adalet Bakanlığının bir menfaatinin ih
lâl edilmiş olduğu kabili müdafaa bir görüş 
sayılamaz. 

Bu itibarla, Adalet Bakanlığının Danıştay 
nezdinde dâvacılık sıfatının hukukan izahı 
mümkün değildir. Halbuki Adalet Bakanlığının 
kararı aleyhine baroların ve Türkiye Barolar 
Birliğinin Danıştaya başvurması Danıştay Ka
nunu hükümlerine tamamen uygundur. Zira 
bu teşekküller, temsil ettikleri meslekin men
faatinin ihlâl edilmiş olduğu iddialarına mes
net yapabilecek durumdadırlar. 

Doktrin ve uygulamada da bu görüş benim
senmektedir. Nitekim yine Profesör Sıddık Sa
mi Onar'm İdare Hukukunun Umumi Esasları 
adlı kitabında aynen; «İptal dâvası açmak yal
nız hususi şahıslara mahsus bir salâhiyet değil
dir. İdare hükmî şahısları ve bunların organ
ları da kanunun vs hukuk kaidelerinin [kendi
lerine tanıdığı salâhiyetleri ihlâl eden karara 
ve meselâ idari vesayet makamlarının kararları
na karşı iptal dâvası açabilirler. Bizim, Danış
tay içtihatlarına göre, idari vesayet makamla
rının kararlarına karşı ancak vesayete tabi 
idare hükmi şahısları dâva açabilirler» den
mek suretiyle yukarda izahına çalışmış oldu
ğumuz hususları teyidetmektedir. 

Son olarak şu noktanın da belirtilmesinde 
fayda mülâhaza ediyorum : Tasarının 8 nci 
maddesinde Türkiye Barolar Birliği yönetim 
kuruluna tanınmış olan Danıştaya başvurma 
hakkı, bu kurulun tüzel kişiliğe sahip bulun
maması sebebiyle kendine ait bir hak olma
yıp, Türkiye Barolar Birliği adına kullanabi
leceği bir yetkidir. Kurulun admın maddede 
zikredilmiş olması, Türkiye Barolar Birliğine 
ait dâva açma yetkisinin hangi organ ile kul
lanılabileceğini belirtmek gayesine mâtufdur. 

Bu sebeplerle, komisyonumuz, arkadaşları
mızın getirmiş olduğu önergeye katılmamakta
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böyle bir 
kabul karşısında kaldığımız takdirde durum 
ne olacaktır? Türkiye'de tadadi olarak ve ka
nunlarla kurulmuş bulunan bilcümle meslekî 
teşekküllerin yarın, öbür gün Parlâmentomuz
dan aynı gerekçelerle özerk kuruluş oldukla
rını tescil ettirmek için müracaat edeceklerini 
unutmamak lâzımdır. Nelerdir bu teşekküller? 
Bugün Ticaret Odaları vardır, Sanayi Odaları 
vardır. Bunların görmüş oldukları vazifeler 
kanunda gösterilmiştir. Ancak, eğer bunlan da 
bir özerk teşekkül olarak kabul etmek zorun-
luğu hâsıl olursa, o zaman bu devletin idaresi 
zannederim ki, yetkili insanların yani bu Par
lâmentonun elinden çıkmış olur arkadaşlar. 
Kuvveleri dağıtmanın, idaredeki birlik ve be
raberlik bakımından faydası olmadığı gibi, izah 
ettiğim sebepler içerisinde, Anayasanın 120 ve 
122 nci maddeleri muvacehesinde istek hakli 
değildir. 

Benim mâruzâtım bundan ibaret. Arkadaşı
mızın takrirlerine iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, Sa
yın Kesit Ülker arkadaşımızın bir sorusu yar. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul1) — Sayın Komis
yon Başkanı ifade ettiler ki, komisyonumuza 
Baro Başkanları geldiler; İstanbul, Ankara İz
mir Baro Başkanları. Bunlar hangi görüşte idi
ler Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKİ TEKİNEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, biz bir kanunun ivi çıkmasını 
teminen, milletvekilleri arkadaşlarımızın, yi
ne mensuboldukları baroların idare heyetle
riyle temas etmek suretiyle, getirmiş olduk
ları tekliflerle Hükümetimizin getirmiş olduğu 
teklifi birleştirdik ve bu meslekle ilgili olan 
bilcümle barolar, hâkimler, Yargıtay üyeleri, 
Danıştay üyelerine de tabettiğimiz metni gön
dermek suretiyle mütalâa aldık. 

Yine, İçtüzüğün komisyonlara vermiş oldu
ğu bir yetkiye istinaden Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi üç büyük şehirin baro başkanlarının 
ve onların beraberinde getirmiş olduğu yöne
tim kurulu üyelerini, mütehassıs eleman sıfa-
tiyle, tasarının başından sonuna kadar konuş-
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ma sırasında komisyonumuzda hazır bulundur
duk. Mütehassıs elemanların vermiş oldukları 
beyanların Millet Meclisi üyelerini ve komis
yondaki üyeleri bağlayıcılığı hususunun takdi
rini sizlere bırakıyorum. Elbette ki mütehas
sıs elemanların dediği değil, burada milletve
kili hak ve yetkisine sahibolan arkadaşların 
söz hakkı ve oy hakkı vardır. Geniş bir tarzda 
bu münakaşa edilmiştir, istanbul Barosu (Baş
kanı haricolmak üzere diğer arkadaşlar bizim 
mütalâamıza iştirak etmişlerdir. Saygı ile arz 
©derim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz 
efendim, sizin de bir sorunuz vardı. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, 
komisyon başkanı dediler ki; «Anayasanın mad
delerine göre, Adalet Bakanlığına itiraz oldu
ğu zaman bu itiraz Adalet Bakanlığı tarafından 
kesin olarak hükme bağlanır.» 

Halbuki Anayasamızın maddelerine göre 
bütün haklar yargı teminatı altındadır. İtiraz
da bulunan o kimsenin hakkı teslim edilmediği 
takdirde, her hangi bir şekilde bu hakkın yar
gı teminatı altında olduğu nasıl iddia edilebi
lir 

Bu durumlar karşısında, umumi prensipler 
içerisinde Danıştaya itiraz etmek hakkı tanını
yor. 

En üst makam Adalet Bakanlığı mercii ol
duğuna ve oradaki şahsın da bir siyasi yönü 
bulunduğuna göre; (çünkü Bakan siyasidir, 
Adalet Bakanlığı da siyasi bir müessesedir. 
Müessese siyasi ve şahıs da siyasi olunca) yar
gı teminatı lâzım değil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — Anladınız mı efendim soruyu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Anladım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, cevap verin. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (Devamla) — Anayasamı
zın 114 ncü maddesi sarih, idarenin hiçbir ey
lem ve işlemi hiçbir halde yargı mercilerinin 
denetimi dışında bırakılamaz. 

Bu itibarla, Sayın Adalet Bakanının vere
ceği kararlar da denetime tabidir, Danıştaya 
gitmek mümkündür. 
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Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-

tiyen? Yok. Olmadığına göre, önergeyi tekrar 
okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığını beyan 
etti. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 8 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

«Madde 8. — Baro yönetim kurulu avukatlı
ğa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma 
sonuna kadar beklemesine karar verdiği tak
dirde bunun gerekçesini kararında gösterir. 
Gerekçeli karar adaya tebliğ olunur. Aday bu 
karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde, karan veren baro vasıtasiyle Türkiye 
Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tara
fından adaya itiraz tarihini tesbit eden bir bel
ge verilir. Bu belge hiçbir vergi, hare ve res
me tabi değildir. 

Türkiye Barolar Birliği itiraz üzerine dos
ya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan son
ra itirazı kabul veya reddeder. 

Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden 
itibaren 2 ay içinde bir karar vermezse itiraz 
reddedilmiş sayılır. Adayın levhaya yazılması 
hakkındaki karar, Barolar Birliğinin onayı ile 
kesinleşir. 

Baro yönetim kurulunun avukatlığa kabul 
isteminin reddi veya kovuşturma sonuna kadar 
beklenmesi hakkındaki kararları süresi içinde 
itiraz edilmediği takdirde kesinleşir. 

Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 3 ncü 
fıkra uyarınca verilecek kararı kesin olup, 
aday, ilgili baro ve Adalet Bakanlığı bu ka
rarlar aleyhine Danıştaya başvurabilir. Baro
lar, kesinleşen kararı derhal yerine getirmekle 
yükümlüdür.» 

Balıkesir Milletvekili 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine katılıyor 
musunuz efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TBKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmemiştir. 

Başka değişiklik önergesi olmadığına göre. 
8 nci maddeyi tasarı metninde yazılı olan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Avukatlık ruhsatnamesi ve yemin 
Madde 9. — Avukatlık meslekine kabul edi

len adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatna
me verilir. 

Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği 
andan itibaren hüküm ifade eder. 

Aday böylece avukatlığa kabul edildikten 
sonra (Avukat) unvanını kullanmak hakkını 
kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bil
dirilir. 

Ruhsatnameler, Türkiye Barolar Birliği ta
rafından tek tip bastırılır. 

Mesleke kabul edilen avukata ruhsatname 
verilirken, baro yönetim kurulu önünde aşa
ğıdaki şekilde andiçtirilir. 

«Kanuna, ahlâka, meslekin onuruna ve ku
rallarına uygun davranacağıma namusum ve 
vicdanım üzerine andiçerim.» 

Avukatın andiçtirildiği, andın metnini de 
kapsıyan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin 
dosyasında saklanır. Tutanak baro yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte andiçen avukat ta
rafından imzalanır. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Ret kararının bildirilmesi 

Madde 10. — Avukatlık meslekine kabul 
edilmek için baroya başvuran bir adayın bu 
isteminin reddine veya kovuşturma sonuna ka
dar beklemesine dair kararlar kesinleşince, il
gili baro, adayın adını diğer barolara ve Tür
kiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret 
ve bekleme sebepleri ortadan kalkmadıkça, 
hiçbir baro o kimseyi levhasına yazamaz. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Yasak haller 

Avukatlıkla birleşmiyen işler 
Madde 11. — Aylık, ücret, gündelik veya 

kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen 
hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, 
tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile 
bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avu
katlıkla birleşemez. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, açık oylama sıra
sında oyunu Uçullanmıyan arkadaşımız var mı? 
yok. 

Olmadığına göre, 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı 
oy kupasını kaldırınız, muamele bitmiştir. 

Avukatlıkla birleşebilen işler 
Madde 12. — a) Cumhuriyet Senatosu üye

liği, milletvekilliği, il ve belediye meclisi üye
liği, 

b) üniversite, yüksek veya orta öğretim 
profesör, doçent, asistan ve öğretmenliği 

c) Özel hukuk tüzel kişiliğinin hukuk mü
şavirliği ve sürekli avukatlığı ile, bir avukat 
yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık, 

d) Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı 
mercilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her 
hangi, görev veya hizmet, 

e) iktisadi Devlet Teşekkülleri ile müesse
seleri ve iştirakleri hakkındaki 12 Mart 1964 
tarih ve 440 sayılı Kanunda başka bir iş veya 
hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulun
mak şartı ile; bu kanunun kapsamına giren 
teşekkül, müessese ve iştiraklerin ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri dışında kalıp sermayesi 
devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulu
nan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, 
iyeliği, denetçiliği, 

f) Anonim, limited, kooperatif şirketHer ile 
hayrî, ilmî, siyasi kuruluşların yönetim kuru-
ı*ı Vsv»kaT»h£ı. üyeliği ve denetçiliği ve koman
dit şirketlerde komanditer ortaklık, 

g) Hukukî gazete, dergi sahipliği veya 
^unların yayın müdürlüğü, 

11 nci madde hükmü dışındadır. 
Şu kadar ki, bunlardan Cumhuriyet Senato-

v. üveleri ile milletvekilleri ve (e) bendinde gös
terilenler Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, 
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il ve belediyelerin yönetim ve denetimi altında 
bulunan daire ve kurumların, köy tüzelkişilik
lerinin ve sermayesinin yarıdan fazlası Dev
lete ait şirket ve kuruluşların aleyhinde; il vo 
belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulunduk
ları. tüzelkişilerin aleyhindeki dâva ve işleri 
takibetmeleri yasaktır. 

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yan
larında çalıştırdıkları avukatları da kapsar. 

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti 
Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut 
Devlet, il veya belediyelerin yönetim ve dene
timi altındaki daire ve müessese yahut şirket
lerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu 
daire, müessese veya şirketlere ait işlerde avu
katlık edebilir. 

Mahkeme veya yargı mercilerinde bağlı ol
dukları daireyi temsil eden hukuk müşaviri 
veya yardımcıları baroya yazılmak zorunlu-
ğundadırlar. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi okutmuş bulun
maktayım. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri ve 
rilmiştir. Bu sebeple müzakereye tabidir. 

Madde üzerinde söz istiyenler? 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — (e) bendin
de bir hata vardır, «yasaklanmış bulunmak 
şartiyle» diyor. 

BAŞKAN — «Yasaklanmamış» olarak di
van kâtibi arkadaşımız okumuştur. 

Buyurun Sayın Akalın. 

özel idarelerin il ve belediyelerin yönetimi 
ve denetimi altında bulunan daire ve kurum
ların, köy tüzelkişiliklerinin ve sermayesinin 
yarıdan fazlası devlete ait şirket ve kuruluş
ların aleyhinde, il ve belediye meclisi üyele
rinin ve bağlı bulundukları tüzel kişilerin. 
aleyhindeki dâva ve işleri takibetmeleri ya
saktır.» 

Yani avukatlarla birleşebilen işlerin dı
şında kalan bir fıkra bu. Doğrudur. Ta-
kibetmemesi lâzımdır. Ben şu fıkranın ilâ
vesini istiyorum. «Ancak Cumhuriyet Se
natosu üyeleri ile milletvekilleri seçilme
den evvel bir belediye veya köy tüzel kişili
ği aleyhine başka bir belediye veya köy tüzel 
kişiliğinin veya bir şahsın dâvasını almış ve 
takibetmekte ise, dâvayı bitirinciye kadar 
o dâvayı yürütebilir» 

Sebebi; bu gibi olaylar hapimizin başına 
gelmiştir. Almışızdır bir şahsın belediye aleyhi
ne bir dâvasını, devam etmişizdir yıllarca, 
sonuna getirmişizdir, fakat bu arada milletvekili 
veya senatör olarak Parlâmentoya gelmişizdir. 
Şimdi bu benim teklif ettiğim fıkranın olma
ması, halinde ne oluyor? Pişirilmiş olan bu dâ
vayı, inceliğine vakıf olan o avukattan alıp, ta-
kibedemiyeceği cihetle, başka bir avukata ver
mek zorunluğunda kalıyor davacı olan taraf. 

Kaldı ki, bu fıkra belediyenin aleyhine ve
ya o tüzel kişinin aleyhine dâva alınma haline 
münhasır. Belediyenin vekili ise takibedebiliyor, 
tüzel kişinin vekili ise takibedebiliyor. Ama, 
belediyenin karşısında, bu fıkraya göre davacı 
durumunda olan tüzel kişi; belediye olabilir, 
köy olabilir, şahıs olabilir, bunun davacı tara
fın vekâletini artık devam ettirmemesi keyfiye
ti bu maddede derpiş edilen espriye uygun ol
maz. Nitekim yukarda da arz ettiğim gibi, bu 
maddede derpiş edilen hususun, milletvekili ve 
senatörlerin daha ziyade nüfuz ticareti yapma
maları, nüfuz icra etmemeleri maksadına ma
tuf olarak serd edilmiş olduğu anlaşılıyor. 
Halbuki, daha evvel alınmış bir dâva da; mil
letvekili, senatör olmadan evvel alınmış bir 
dâvada artık sonuna da gelmiş veya ortasında 
bulunulan bir dâvada, nüfuz ticareti yapması 
mevzuu değildir. 

Sonra hepimiz yakînen biliyoruz ki, artık 
bu devirde, bu 1961 Anayasasından sonra - İd 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

zamanın kıymetini takdir ederek, 12 nci mad
deyi okumak gibi bir külfete katlanmıyaca-
ğım. Yalnız değiştirge önergesi vermiştim, bu 
önergeyi izah bakımından söz almış bulunu
yorum. Ümidederim M, sayın komisyon, vere. 
ceğimiz izahata göre 12 nci maddenin ikinci 
fıkrasının sonuna, yapılmasını istediğim ilâve
nin kabulüne, taraftan olur ve benim bu en
dişem de giderilmiş olur. 

Muhterem arkadaşlar, 12 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında, yani (g) bendinden sonra «11 nci 
madde hükmü dışındadır» dedikten sonra bir 
fıkra var, bunu 2 nci fıkra olarak sayıyorum. 
Burada der ki, «Şu kadar ki, bunlardan Cum
huriyet Senatosu üyeleri ile milletveküeri ve 
(e) bendinde gösterilen Hazinenin belediye ve 
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bu madde aynen 3499 sayılı Kanunda da var
dır, aynen alınmış - 1961 Anayasasından sonra 
milletvekili veya senatörlerin, yani Parlâmento 
üyelerinin kolay kolay bağımsız hâkimlere kar
şı, bugünkü Yüksek Hâkimler Kurulunun mev-
cudiyeti karşısında, onlara karşı nüfuz icra et
melerine imkân ve ihtimal yok. Bu itibarla nü
fuz icra etmeleri bahis mevzuu olmıyacağı ci
hetle lütfedilsin, bu «Ancak» kelimesi ile baş-
lıyan teklif ettiğim fıkra kabul edilsin., bu tak
dirde o takibedilen dâvanın daha güzel netice
lenmek imkânı hâsıl olur ve bir hak da zayi ol
maz. 

Bu itibarla komisyondan bilhassa istirham 
ediyorum, çünkü bizde komisyon hayır, dedi mi, 
hayır oluyor ekseriya, lütfetsinler bu istirha
mımızı kabul etsinler, hiç olmazsa milletvekili, 
senatör olmadan evvel alınmış, bitmek üzere 
olan dâvalara münhasır olmak üzere, bir ihti-
razi kaydolarak, bu fıkrayı kabul buyursunlar 
ve Yüksek Heyetiniz de önergeme iltifat bu
yurursanız çok yerinde bir davranış olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, buyurunuz 

efendim. 
Arkadaşlarımız konuşmalarını lütfen beşer 

dakika içerisinde bitirsinler, konuşmalarını ona 
göre hazırlasınlar. 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Muhterem arkadaşlar, ben 12 nci mad
denin (g) fıkrasına üç kelimenin eklenmesi ri
casında bulunacağım. Avukatlıkla birleşen iş
ler arasında hukukî gazete, dergi sahipliği veya 
bunların yayın müdürlüğü avukatlıkla birleşe-
biliyor. Hukukî dergi sahipliği, gazete sahipli
ği birleşebiliyor da, siyasi, sosyal, kültürel gaze
te çıkarmak bir avukat için niçin yasaklanıyor, 
bunu anlamak güç. Bir Doğu vilâyetinde siya
set yapan her hangi bir partinin üyesi olan bir 
avukat meslektaşımızın mensubolduğu partinin 
siyasi fikirlerini yayan bir gazete çıkartması 
gayet normal olur. Bir avukat siyaset yapabili
yorsa, sözle, aylemle siyasetin içinde ise, yayın
la da siyasetin dışına itilmesi, anlaşılması güç 
bir durum olur, tutum olur. Bu itibarla bir 
avukatın siyasi, sosyal ve kültürel gazete ve der
gi çıkarmasına da imkân tanımak mecburiyetin
deyiz. 

Bir avukat siyaset yapmaz sanatla meşgul 
olabilir. Nitekim, böyle avukat meslektaşları-
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mız çoktur, şiirle, tiyatro ile meşgul olan avu
katlar vardır, bunlar sanat dergileri çıkarabi
lirler Binaenaleyh, yalnız avukatlıkla birleşen 
işler hukukî gazete ve mecmua müdürlüğü, sa
hipliği değil, mümkünse siyasi, sosyal ve kültü
rel gazete ve dergi çıkartmak ve bunların ya
yın müdürlüğünü yapmak hakkını da avukatla
ra tanımalıyız. Çünkü avukatlar yalnız cübbele-
ri ile Adliyede vatandaşların uğradıkları hak
sızlıkları savunan insanlar değil, çevrelerine 
kültürel yönden, sosyal yönden, siyasi yönden 
de faydalı olan insanlardır. âözffle ve eylemle 
faydalı olan insanların, yayınla faydalı olmala
rını men etmek akla da, mantıka da, aykırıdır. 
Binaenaleyh, bendeniz bu 12 nci maddenin (g) 
fıkrasına «hukukî gazete» deyiminin yanma «si
yasi, sosyal, kültürel gazete ve mecmua» deyi
minin de eklenmesini teklif ediyorum ve bir 
önerge veriyorum. 

Saygıyle arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uyar, buyurunuz efen

dim. 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Sayın Başkan, 

bir konuşma yapmıyacağım. Yalnız (a) bendin
de «il ve belediye meclisi üyeliği» deniliyor. 
«il» den sonra «genel» kelimesinin ilâvesi lâ
zımdır teknik bakımdan. Çünkü il genel meclisi 
üyesidir, il meclisi üyeliği, diye bir şey yoktur. 
ti genel meclisi üyeliği olması lâzımdır. Oraya 
bir «genel» kelimesinin ilâvesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efendim. Onu zannederim 
komisyon dikkat nazarına alır. Hakikaten deyim 
itibariyle, tâbir itibariyle «il meclisi» diye bizim 
hukukî statümüzde bir şey yok, «il meclisi» var. 
Komisyon dikkat nazarına alır her halde. 

Buyurun Sayın Koçak. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, avukatlıkta birleşebilen iş
leri tadadeden 12 nci maddede bendeniz bâzı 
noksanlıklar görmekteyim. Onları arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Ezcümle, 12 nci maddenin (d) fıkrasının 
tedvin şekli bence pek isabetli görülmemekte
dir. «Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mer
cilerinin veya adlî bir dairenin verdiği her han
gi görev veya hizmet,» diyor. 

Arkadaşlar, burada görev veya hizmet deyin
ce, bu görev veya hizmetin elbette geçici oldu-
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ğunu düşünmek lâzım. Fakat maddenin tedvin 
şeklinden birtakım avukatlara yargı mercilerin
ce devamlı böyle görevlerin verilebileceği gibi 
bir mâna çıkmaktadır. Buraya bir «geçici» keli
mesi ilâve etmek, «geçici görev ve hizmet» de
mek lâzım. O zaman isabetli olur ve halk naza
rında da, tatbikatta da maalesef bu gibi düşün
celere hak verdirecek muameleler olmaktadır. 
Bütün hâkim arkadaşları, bütün avukatları her 
türlü şaibeden tenzih ederim. Yalnız birtakım 
avukatların, birtakım hâkimlerle devamlı ola
rak münasebetleri görülmekte, devamlı olarak 
bunlar bilirkişilere, hakemliklere ayrılmakta ve 
böylece gerek mahkemenin, hâkimin şahsı, gerek 
avukatın şahsı, dâvayı takibeden, dâvanın diğer 
tarafı olan insanlarca, meslektaşlarca pek hoş 
karşılanmamaktadır. Bu bakımdan buraya «Ha
kemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercülerinin 
veya adlî dairenin verdiği her hangi yetki, gö
rev ve hizmet» demek isabetli olur kanısında
yım. Geçici komisyonun da asıl amacının bu ol
duğu, maddenin kül halinde mütalâasından an
laşılmaktadır. Bu bakımdan bu hususta verece
ğim önergeye iltifat buyurulmasmı istirham 
ederim. 

Ayrıca bir noktaya daha değinmek istiyo
rum. (g) fıkrasında : «şu kadar ki, Cumhuri
yet Senatosu üyeleri ve milletvekilleri ve (e) 
bendinde gösterilenler Hazinenin belediye ve 
Özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetim ve 
denetimi altında bulunan daire ve kurumların, 
köy tüzel kişiliklerinin ve sermayesinin yarı
dan fazlası Devlete ait şirket ve kuruluşların 
aleyhinde dâva alamazlar» diyor. 

Arkadaşlar, bu fıkranın tedvini de, kanaati
mizce, maddenin tedvinine esas olan espriye ay
kırı düşmektedir. Maddenin tedvininden amaç, 
yani milletvekillerinin ve senatörlerin devlet 
daireleri aleyhine, belediye ve il genel meclisi 
aleyhine dava almaktan alıkonulmasının sebebi, 
milletvekilliği veya senatörlük nüfuzunu, yani 
devletin bir parçasını devletin diğer parçası ile 
çatışır halde olmaktan korumaktır. Fakat bura
da görüyoruz ki, maddenin tedvininde, sermaye
sinin yarısından fazlası devlet tarafından kon-
mamışsa bu gibi şirketlerin, teşekküllerin avu
katlığını, vekâletini deruhte edecektir. Halbu
ki, bu menfaatler de daha büyük menfaatler 
olabilir ve parlömanteri şaibe altında bulundu

rabilir ve halk nazarında lekeliyebilir. O bakım
dan, «sermayesinin yarıdan fazlası» kelimesini 
devletin iştiraki bulunan bütün şirketlere teş
mil etmek ve maddeyi öyle düzeltmek gerektiği 
kanısındayım. Bu hususta yapacağım tekliflere 
iltifat buyurulmasmı istirham ederim. 

Saygılarımla. 
NÎHAT DtLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler; yerinizden 

mi beyan edeceksiniz? Uzun uzun konuşuyorsu
nuz, onun için lütfedin şu kürsüye kadar zah
met buyurun, buradan beyanda bulunun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Efendim, öner
geleri komisyonca rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Diler, Komisyon önerge
leri istiyor, pek de lüzum kalmıyor, ama buyu
run zapta geçsin. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, iki 
nokta üzerinde beyanda bulunacağım. Komis
yon belki nazara alır, çok mühimdir. 

Birincisi, avukatlıkla birleşebilen işlerin (c) 
bendinde, «Bir avukat yazıhanesinde ücret kar
şılığında avukatlık» deniyor M, bu fazlalık olsa 
gerekir. Yani, 11 nci maddenin istisnası olarak 
ifade edilmiş ama o pek anlaşılmıyor ve hukuk 
tekniğine biraz aykırı gibi geliyor. 

İkincisi, yine (g) bendinde «hukuki gazete, 
dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlü
ğü» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarını; yüksek malûmları
nız olduğu üzere, Anadolunun hücra kasabala
rında çıkarılan küçük gazeteler var, bu gazete
lerin neşriyat müdürlüğünü avukatlar fahrî 
olarak yapmaktadırlar. Fahrî olarak bu vazife
yi deruhte eden avukatlardan böyle bir hak alı
nırsa, bu takdirde o dergilerin ve o gazetelerin 
çıkması imkânsız hale gelir. Ya bir lise mezu
nunu bulup getirmek lâzımdır ki, o gazete çı
kabilsin veyahut da o gazete kapanmak mecbu
riyetinde kalacaktır. Onun için «hukuki gazete, 
dergi sahipliği ve bunların yayın müdürlüğü» 
kelimesine, Anadoluda çıkarılan küçük gazete
lerin de ilâve edilmesi bahis mevzuudur. (Trak
ya'da olmaz mı sesleri) Ne ise, yani bütün Tür
kiye'de demek istiyorum tabu. 

BAŞKAN — Söylendi Sayın Diler, söylendi 
bunlar, öyle değil de, Sayın Esatoğlu, daha 
başka söyledi; sosyal siyasi, iktisadi her türlü.. 
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NİHAT DİLER (Devamla) — Bu bakımdan 
komisyondan istirham ediyorum eğer Tböyle bir 
durum hâsıl olursa meselâ küçük bir kasabada 
bir gazete çıkıyor, oranın dört ve dâvalarını te
rennüm ediyor, efkârı umumiyeye aksettiriyor. 
O ıgazete o zaman kapanmak tehlikesi ile karsı 
karşıya kalır. Avukatlık Kanunu gibi mühim 
bir kanunda haki temsil eden hakkın müdafaa
sını yapan bir kanunda böyle bir eksikliğin ol
maması gerekir. Onun için istirhamda bulunuyo
rum, bu hususa (bir vuzuh versinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeleri komisyon 

talebediyor. içtüzük hükmüne göre, komisyon 
şayet verilmiş bulunan lönergeleri isterse, hava
lesi mecburidir. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı; müsaade eder
seniz, şimdi (bu madde düzerinde verilmiş bulu
nan önergeleri komisyon talep etmiştir. Tah
min ediyorum, bu taleplerin ışığı altında mad
deye yeni bir veçhe verecektir komisyon. O 
bakımdan madde, ileride bu müzakere silsile
si içerisinde Meclisçe müzakere edilecektir. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, bir 
soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunu mutlaka kürsü
den söylemek şart değil. Komisyona buyurun, 
komisyonda lâzım gelen sualinizi sorun, öner
genizi verin. Maddenin müzakeresi devam edi
yor efendim. 

13 ncü maddeye geçiyoruz. Bu maddeyi at
lıyoruz. 
Avukatın ıhakim veya savcı ile hısımlık veya 

evlilik münasebeti 
Madde 13. — Bir hâkim veya Cumhuriyet 

Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul 
ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (bu 
derece dâhil) hısımlarından olan avukat, o hâ
kim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dâva 
ve işlerde avukatlık edemez. 

BAŞKAN — Efendim, 13 ncü madde üzerin
de 'bir tek önerge var, sayın Akalın tarafından 
verilmiştir. Okutuyorum. 

Millet Meçlisi 'Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 13 ncü madde

sine bir fıkra eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon 

Mustafa Akalın 

2 nci fıkra: 
Nüfusu 40 binden aşağı şehir ve kasaba

larda birinci fıkrada sözü edilen avukat aynı 
yerdeki diğer mahkemelerde de dâva alar-ır^. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Saym Komisyon, sayın Aka
lın'm önergesine katılmıyor. 

Saym Akalın, çok kısa olmak üzere buyu
run önergenizi izah için. Efendim, 6, 7, 8 ve 9 
ncu oy kupalarına oyunu atmayan arkadaşla
rımız var mı? Yok. 

Bu kupaları kaldırınız, oy verme işlemi bit
miştir. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; önergele
rimi tasarının bütün maddelerini tek tek de-
faatla okuduktan sonra vermiş bulunuyorum. 
Bu itibarla itibar edilmesi yerinde olur. 

13 ncü maddeye ilâvesini istediğim 2 nci 
fıkra büyük şehirler için değil, zaten 1 nci 
fıkrada tasrih etmiş nelerin, nerelerde, kimin, 
nasıl yapılacağı. Teklifimde «Nüfusu 40 hinden 
aşağı şehir ve kasabalarda» diyorum ki, bun
lar küçük yerlerdir. 

Birinci fıkrada sözü edilen avukat aynı ka
saba veya şehirdeki diğer mahkemelerde dahi 
dâva alamaz. Yani durum şu; bir şehirde, ka
sabada, daha doğrusu küçük yerlerde bir hâ
kimin hanımı avukat. Vakıa bir bakımdan, 
onun hakkım önlemek haykaniyete uygun ol
maz, diye bir düşünce hâsıl oluyor, ama küçük 
kasabalarda görüyoruz ki, hepinizin başında
dır, hâkim geliyor hanımı avukatlık yapıyor 
orada. Bilgisi var, yok; tecrübesi az veya çok, 
daha ziyade küçük yerlere gelmiş olduğu için, 
yeni de evlenmiş oluyor. Hukukî bilgisi de yok, 
ama falan hâkimin karısı, filân savcının İka-
rısı olunca, herkes onu bilmiyor, hâkim birşey 
yapacak değil, buna eminiz. Hâkim yine ada
let ile hükmedecek, ama ne var ki, vatandaşta
ki o düşünce falan avukat hâkimin hanımı 

; imiş. Nüfusu 40 binden aşağı olan yerlerde bi-
: rinci fıkrada sayılanların hanımları o mahke-
\ melerde avukatlık yapamasın. Bir parça hak

kına tecavüz ediyoruz gibi oluyor, ama vatan-
] daşm da, diğer avukatların da hakkını koru-
! muş oluyoruz. Bu itibarla önergeme iltifat edil-
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mesi yerinde olur kanaatindeyim. Bunu ifade 
etmek isterim. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın tara

fından verilmiş bulunan önergeye komisyon 
katılmadığını beyan etti, Sayın Akalın önerge
sini anücmelen izah etti. Önergeyi Yüce Heye
tinizin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

13 ncü maddeyi metinde yazılı şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... 13 ncü madde metinde yazılı şekli ile 
kabul edilmiştir. 

Bâzı görevlerden ayrılanların avukatlık 
edememe yasağı 

Madde 14. — Emeklilik ve istifa gibi sebep
lerle görevlerinden ayrılan hâkimler, cumhuri
yet savcıları, Anayasa Mahkemesi asli ve geçi
ci raportörleri, kanun sözcüleri, Danıştay Dâ
va Daireleri 'başyardımcıları ile yardımcıları
nın, hizmet gördükleri mahkeme veya daireler
de, buralardan ayrılmaları tarihinden itibaren 
iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. 

Yukarıki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi 
üyeleri ve Yüksek Mahkemeler hâkimleri hak
kında da uygulanır. 

Devlet, belediye, il, özel idare ve 12 Mart 
1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun kapsamına 
giren teşekkül, müessese ve iştiraklerde çalı
şanlar, buralardan ayrıldıkları tarihten itiba
ren iki yıl geçmeden, 'ayrıldıkları idare aleyhi
ne dâva alamaz ve takipte bulunamazlar. 

BAŞKAN — 14 ncü maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 14 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Dördüncü Kısım 
Staj 

Genel olarak 

Madde 15. — Avukatlık stajı birbuçuk yıl
dır. Staj, bu kısımda yer alan hükümler uya
rınca, ilik altı ayı mahkemelerde ve kalan bir 
yılı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat ya
nında yapılır. 

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairesinde, 
nel suretle yapılacağı yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde yalnız 
Yunus Koçak bir önerge vermiştir. Önergenizi 
okutayım mı Sayın Koçak? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Avukatlık Kanununa ait Geçici Komisyon 

değiştirisinin 15 nci maddesinin aşağıda yazık 
olduğım şekilde değiştirilmesini öneririm. 

Yunus Koçak 
Konya 

Madde 15. — Avukatlık stajı 1,5 yıldır. 
Staj bu kısımda yer alan hükümler uyarınca 
ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan bir yılı da 
en az beş yıl bilfiil avukatlık yapmış olan ve 
müsait yazıhanesi bulunan serbest bir avukat 
yanında yapılır. Stajın hangi mahkeme ve ada
let dairelerinde ne suretle yapılacağı yönetme
likte gösterilir. Yanında staj yapılacak avu
katın tâyini hususunda avukatın ve staj iy erin 
daha önce muvafakatleri göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Katılmıyoruz 
efenldim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Buyurun, Sayın Koçak. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım; 'avukatlık stajı çok basit ve forma
lite kabilimden bir muamele olarak görülebilir, 
amıa avukatı hayata Ihazırlıyan, avukatlık mııes-
lekine faazırlıyan staj müessesesidir. Bu bakıtm-
dan stajın üzeninde durmak gerekir. 

Şöyle de düşünülebilir: Bâzıları derler ki; 
mühendis, 'mektebini bitirince staj yapmaz; dok
tor, mektebini 'bitirince staj yapmaz; ıbinaena-
leyh, Hukuk 'Fakültesi mezunu niçin staja tabi 
tutulur? 

Arkadaşlar, ben aslında Ibu görüşteyim. Avu
katlık madem M, serbest meslektir ve avukat 
imkân nisbetinde (mücadele kabiliyeti, bilgisi 
oranında meslekinde muvaffak olabilir, tutuna-
bilir. Aslında stajın olmamaisı gerekir, ama te
amül olmuş, komisyon 'da 'böyle kabul etmiş. 
Bunun aksini savunmak ve kalbul ettirmekte 
çok güç. O balkımdan ben de önergemde staj »ü-
resini aynen Geçici 'Komisyon değiştirisinde ya
zılı olduğu şekilde verdim. Komisyon değiştiri
sinde deniliyor ki, «En az beş yıl kıdemi olan 
bir avukat yanında yapılır.» 

Sayın arkadaşlarım; beş yıl kıdemi olan öy
le avukatlar vardır ki, birtek dâvaya girmemiş-
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tir, müsait bir yazıhanesi yoktur, avukatlığı 
fahrî bir meslek olarak, baroya kayıtlı bir in
san olarak ve bir ıtitrolarak kullanır; bu 'da 
avukattır. Bizim avukatlık stajımdan amacımız, 
stajiyerü avukatlığa hazırlamaktır. Düşünülebilir 
ki, belki o ıstajiyer de avukatlığı bir titr olarak 
kullanacaktır, o da hiç avukatlık yapmıyacak-
tır. Ama biz işi ciddî olarak, normal alarak staji-
yeri'm müstemirren avukatlık yapacağını kabul 
ederek düzenlemek durumundayız. Böyle olun
ca da, sltaj durumuna, staj süresine, staj şekli
ne, yanımda staj yapılacak avukata niteliğime 
önem vermek mecburilyelti var. Bu bakımdan 
verdiğim önergede, «Beş yıl bilfiil avukatlık 
yapmış ve müsait yazıhanesi bulunan avukat», 
kelimelerini ilâve ettim. O zaman stajdan bekle
nen amaç elde edilebilir. 

Sonra arkadaşlar, bir insanın, her hangi bir 
avukatın tanımadığı bir timsan ile İster istemez 
teşriki mesaide buluntması, onu sltajiyer olarak 
kabule mecbur olması, bir ötajiyerin daha isti
fade edeceğini düşündüğü hir avukat varken, 
baronun tâyin ettiği bir avukatın yanına gitmek 
mecburiyetinde kalması, ibemce her iki taraf için 
de iyi değildir. Bunun için stajı, aynı zamanda 
pisdkolojlik bakımdan da sevilen bir müessese ola
rak devam ettirmek için önergemde, yanında 
staj yapılacak avukat tâyin edilirken, avukatın 
ve staj iyenin muvafakatlerinin daha evvelden 
alınmış olması şıkkını teklif ettim ve «Yanında 
staj yapılacak avukatın ve stajiyerin muvafaka
ti göz önünde tutulur.» dedim. Bu bakımdan 
benlim teklif ettiğim değişiklik, kanaatimce... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen toparlayı
nız. Kaldı ki, sizin konuşmanız tümüne şâmil bir 
konuşma oldu. Halbuki, İçtüzüğün hükmüne gö
re önergenizi mücmelen beyan edeceksiniz. 

YUNUS KOÇAK (((Devamla) — Yalnız staj
dan bahsediyorum, sayın Başkan. 

Bu haklımdan, staj yapılacak avukatın ve staj 
yapacak staj ijyerin muvafakatlerinim düşünül
mesi gerekir ve «B'üfül avukatlık» deyimine de 
itibar etmek gerekir. Bu bakımdan önergeme 
iltifat buyurmanızı temenni öderim.. 

Saygılarımla. 

SALÂHATTlN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Bir önergemiz var, -Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon 'önergeye katılmadı
ğını beyan etti. Sayın Yunus Koçak önergesini 

İçtüzüğe göre mücmelen beyan ieltiti; aslında öy
le olması lâzım. 

Önergeyi Yüce Meclisin, oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmıiy enler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Esatoğlu, madde üzerinde konuşmanız, 
bu önergeyi okutmadan evvel söz almamz müm
kün. Hep bunları ihmal ediyorsunuz. Sonra usu-
li hata içinde bizi bırakıyorsunuz. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Avukatlık Kanununun 15 nci maddesindeki 
staj süresinin birbuçuk yıldan bir yıla indiril
mesini teklif ederim. 

Nevşehir 
Selâhattin Hakkı Esatoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyo
ruz. 

SALÂHATTlN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hep yanlış. Yani Başkanlığı 
berbat ediyorsunuz... Yanlış, bize yardımcı olun, 
usulleri bilelim hep beraber. 

Bir madde hakkında önerge verilmiş ise mad
de müzakereye tabi oluyor. «Söz istiyen var mı» 
diyorum. Olmadığına göre önerge sahibi kim ise 
davet ediyorum. 

Buyurun efendim. 
SALÂHATTlN HAKKI ESATOĞLU (Nev

şehir) — Muhterem arkadaşlarım, tasarının 
15 nci maddesinde avukatlık stajı 1,5 yıl olarak 
kabul ediliyor. Altı ayı avukat yanında ve mü
tebakisi de mahkemede yapılacak. 

Hepimiz avukatlık yaptık, staj yaptık. Bu
gün tatbikatta avukatlık stajının ne halde oldu
ğu, üniversiteyi bitiren bir fakir gencin 1,5 yıl 
hiçbir ücret almadan, hiçbir işte çalışmadan avu
katlık stajı yapmasının güçlüğü belli. Avukat 
yanında yapılan stajlarda genellikle, nezdinde 
çalıştığı avukatın fahrî sekreterliğini yapar. 
Mahkemelerde yapılan stajlarda da, bir avukat 
stajiyerinin bütün ömrü kodidorlar - tabirimi ma
zur görünüz - arşınlamakla geçer. Bu itibarla, 
hukuk mezunu bir gencin mesleke başlıyabilme-
si için, dört yıllık bir hukuk tahsilinden sonra, 
kanuna göre 1,5 fakat aradaki fasılaları, müra-

— 108 — 



M. Meclisi B : 42 3 . 2 . 1969 O : 1 

caat sürelerini, ilân tarihlerini hesabedersek iki 
sene avukatlık stajı yapmasını meslek itibariy
le fazla görmekteyim. Eğer bu 1,5 yıllık süre
de bir avukat staj iyeri gerek yazıhanede, gerek 
mahkemede faydalı bilgiler, faydalı tecrübeler 
edinse, gerçekten bu 1,5 yıl bile az diyebilirim. 
Fakat, gerek mahkeme nezdindeki staj, gerekse 
avukat nezdindeki staj, zaman öldürmekten baş-
ba hiçbir fayda vermemektedir. Bu itibarla, 
genç üniversite mezunlarına daha fazla bir kül
fet yükletmekten sakınmak düşüncesiyle stajın, 
şimdi olduğu gibi, altı ay avukat nezdinde, altı 
ay da mahkemede olmak üzere bir yıl olarak 
muhafazasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Verilen değişiklik önergesine 
komisyon katılmadığını beyan etti. önerge sa
hibi önergesini izah etti. önergeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

15 nci maddeyi, tasarı metninde yazılı şekliy
le, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... 15 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 16 yi okutuyorum. 

Aranacak şartlar 
Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 

(a), (b), (e) ve (f) bendlerinde yazılı şartları 
haiz olanlar ve 5 nci maddede gösterilen engel
leri bulunmıyanlar staj yapacakları yer barosu
na bir dilekçe ile başvururlar. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde değişik
lik önergesi var. Müzakereye tabidir. Buyurun 
Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, 16 ncı madde, Geçici 
Komisyonun kabul ettiği şekilde yüksek iltifatı
nıza mazhar olduğu takdirde, bir haşiv var bu
rada. Onu işaret etmek istiyorum. 

«Bu kanunun 3 ncü maddesinin (a), (b), 
(e), (f) bendlerinde yazılı şartları haiz olan
lar» dedikten sonra, ayrıca «5 nci maddede gös
terilen engelleri bulunmıyanlar» denmiştir. 

Halbuki (f) fıkrası, « engelleri olmıyanlar» 
şeklinde zaten belirtmiş bulunmaktadır. 

3 ncü maddenin (f) fıkrası: «Bu kanuna göre 
avukatlığa engel bir hali olmamak...» demekte
dir. 

5 nci maddede bunlar sayıldığına göre, ayrı
ca 3 ncü maddenin (f) fıkrasını koymak, hem 

de 5 nci maddeyi ayrıca zikretmek bir haşivden 
ibarettir. Kanun tekniği bakımından, Sayın Ko
misyonun bunu nazarı dikkate almasında fayda 
mülâhaza ettik, 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, 16 ncı maddede sayılan hususlar, ka
nunda bulunan avukatlığa engel hallerdir, genel 
olarak. Staja engel hal ise ayrı durumdadır. 
Meselâ 23 ncü maddede «staj kesintisiz olarak 
yapılır» diye bir hüküm var. öyle bir işte bu
lunabilir ki,' stajiyer, bunu kesintisiz yapmasına 
imkân yoktur. Onun için bir teklif yapılmış, o 
teklife, stajın devamlılığına engel işleri de sok
mak lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Ozansü tarafından 
verilen önerge. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, orada 
stajın devamlılığına engel işler, ibaresi de ko
nulduğu takdirde ki, zaten bugünkü uygulama 
da böyledir, staja engel bir hali olanın stajını 
saymazlar, sayılmaz. Onun için tam çıkarmak 
lâzımdır. Yönetmeliği de bu şekilde olur. Bir 
de yönetmeliği olacaktır. 

Söyliyeceklerim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. O bakım
dan verilen değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Mecisi Sayın Başkanlığına 
Değiştirge önergesi 

Avukatlık Kanunu tasarısının 16 ncı madde
sinin aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim. 

Madde 16. — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 
a, b, e ve f bendlerinde yazılı şartları ha
iz olanlardan stajın devamlılığına engel işleri 
ve 5 nci maddede yazılı engelleri bulunmıyanlar 
staj yapacakları yer barosuna bir dilekçe ile baş
vururlar. 

Balıkesir 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Komisyon, bu ilâveya muta-
I zammın bir değişiklik istiyor... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılıyoruz. 

I BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
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Değişiklik önergesini nimdi okunan muhteva-
siyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor ve okunan değişik
lik önergesi, nevama madde mahiyetinde teza
hür ediyor. Bu sebeple maddeyi şimdi okunan 
değişiklik önergesi seklinde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Dilekçeye eklenecek belgeler 
Madde 17. — 16 ncı madde gereğince verile

cek dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler ekle
nir. 

1. Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgele
rin asılları ile onanmış ikişer örneği, 

2. Adayın 3 ncü maddenin (f) ve 5 nci mad
denin (a) bendlerinde yazılı halleri bulunmadı
ğım gösteren bildiri kâğıdı, 

3. Yanında staj göreceği avukatın yazılı 
muvafakati, 

4. Adayın ahlâk durumu hakkında, o baro
ya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş ta
nıtma kâğıdı. 

Bu belgelerin birer örneği Baro Başkanı ta
rafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliği
ne gönderilir. Diğer örnek veya asılları baro
daki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 
3 ncü fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanan
da staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine 
ait belge aranmaz. 

Staj isteminde bulunan tarafından verilen 
bildiri kâğıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde, 
aday hakkında resmî mercilere yalan beyanda 
bulunmak suçundan dolayı cezai kovuşturma 
yapılır. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

istemin ilânı 
Madde 18. — Adayın istemi, yukardaki mad

dede yazılı hususlarla birlikte, istem tarihinden 
itibaren on gün içinde baronun ve adalet daire
sinin uygun bir yerinde onbeş gün süre ile ası
larak ilân olunur. 

Her avukat veya stajiyer yahut diğer ilgili
ler, bu süre içinde, adayın stajiyer listesine ya
zılmasına itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, 
itirazın incelenebilmesi, acık delil veya vakıala
rın gösterilmiş olmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna, sun-':yorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Mairle aynen kabul edilmiştir. 

Rapor 
Madde 19. — Baro Başkanı, istemin ilânın

dan önes, baroya bağlı avukatlardan birini ada
yın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve 
avukatlıkla büieşmiyon bir işle uğraşıp uğraş
madığını arattırarak bir rapor düzenlemek üze
re görevlendirir. 

Görevlendirilen avukat, raporu en geç onbeş 
gdn içinde baroya vermekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum, Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Karar 
Madde 20. — Baro Yönetim Kurulu, itiraz sü

resinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 19 ncu 
maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, 
adayın stajiyer listesine y a s b p yazılmaması 
hakkında gerekçeli bir karar verir. Karar ilgi
liye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de ince
lenmek üzere dosyası ile birlikte o yer Cumhuri
yet savcılığına verilir. 

Bu karar aleyhine baro yönetim kurulu üye
leri karar tarihinden, o yer Cumhuriyet savcısı 
kararın kendisine verildiği, ilgili ise kararın ken
disine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün 
içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebi
lirler, 

Birinci fırkada yazılı süre içinde bir karar 
verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sa
yılır. Bu takdirde, bir aylık sürenin bitiminden 
itibaren onbes gün içinde aday Türkiye Barolar 
Birliğine itiraz edebilir. 

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine ver
diği karar Adalet Bakanlığının onayı ile kesinle-
şir. Adalet Bakanlığının kararı aleyhine stajiyer 
adayı ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku
rulu Danıştaya başvurabilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde değişik
lik önergesi verilmiştir. Bu sebeple müzakereye 
tabi tutuyoruz. 

20 nci madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 

önergeleri var, onları okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Değiştirge önergesi : 
Avukatlık kanunu tasarısının 20 nci maddesi-
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nin son fırkasının aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini teklif ederim. 

«Madde 20. — Son fıkra: Türkiye Barolar 
Birliğinin itiraz üzerine verdiği karar kesindir. 
Bu karar aleyhine Adalet Bakanlığı ve ilgililer 
Danıştaya başvurabilir. 

istanbul 
Eeşit Ülker 

BAŞKAN — Sayın Mesut Ozoansü'nün de 
bir önergesi var. 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Aynı mahi
yette olduğu için önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Siz geri alıyor musunuz, Sayın 
Ülker? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Almıyorum. 
BAŞKAN — Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Başka
nım, biraz evvel arz ettim; 8 nci maddede bir 
prensip meselesi olarak vaz'ettiğimiz konu bu
rada da karşımıza çıkmıştır. Evvelce Meclisi
miz, bizim izahatımıza uygun olarak maddeyi 
kabul ettiğinden, bunun da aynı şekilde kabul 
edilmesini arz ve istirham ederim. Teklife işti
rak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker önergesinde ısrar 
ediyor. Komisyon katılmıyor, önergeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiytnler... önerge kabul edilmemiştir. 

2.0 nci maddeyi tasarı metninde yazılı şekliy
le Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Bu şekliyle kabul edil
miştir. 

Madde 12. Komisyon tarafından değişiklik 
önergeleri istenmiş bulunduğu için, görüşülme
mişti. Komisyon 12 nci maddeyi düzeltmiş, 
değiştirmiş ve şu şekle ifrağ etmiştir, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarımn 12 nci maddesinin (a) bendi ile 

(Şu kadar M) kelimesi ile başlıyan fıkra met
ninde yazılı (il ve belediye meclisi üyeliği) ibare
leri içerisindeki (il) kelimesinin (il Genel Mec
lisi) olarak; ve (g) bendinin (gazete ve dergi 
sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü) şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

t. Hakkı Tekmel 

(«izah etsinler» sesleri.) 
BAŞKAN — Neyi izah etsinler efendim?.. 

önergede izahat yazılı. Benim anlıyabildiğim 
kadarı; «İl Meclisi» yerine «il Genel Meclisi» 
tâbiri konsun bir, (g) fırkasında da «hukkî ga
zete tâbirinden «hukukî» deyimi kalksın, umu
mi olarak «gazete» tâbiri konsun diyor. «Siyasi, 
içtimai, ekonomik, iktisadi, sosyal...» hepsi gir
sin, diyor. 

Şimdi, Komisyon daha önce verilmiş önerge
lere tebaan bu noktaları kabul ediyor. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
ikinci fırkada da aynı kelimeler var. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci fıkrayı da ona 
göre değiştiririz biz. 

Ancak, 12 nci maddede diğer verilmiş bulu
nan önergeler var, onlar hakkında Yüce Mec
lisin bir kararı henüz alınmadı. Bu sebeple ayrı 
ayrı önergeleri okutup Yüce Meclisin oyuna su
nacağım. 

Başkanlığa 
-12 nci maddenin (d) bendine «her hangi bir 

görev ve hizmetten» önce «geçici» kelimesinin 
eklenmesi, 

(g) bendine «sermayesinin yarıdan fazlası» 
kelimelerinin kaldırılarak «Devletin iştiraki 
olan şirket» kelimelerinin eklenmesini öneririm. 

Konya 
Yunus Koçak 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 12 nci maddesi ikinci fıkrasında

ki «köy tüzel kişiliklerinin» kelimesinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Yerimden bir hususu arz edebilir miyim ? 
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BAŞKAN" — Tabiî efendim, hakkınız. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 

Bu beyanım biraz da usul hakkında olacak : 
Önergeler okunduktan sonra izahat vermek 
mümkünse, bu izahat alındıktan sonra önergeye 
katılıp katılmadığı komisyona sorulsa daha doğ
ru olacak. 

Eski kanunda «köy tüzel kişilikleri» diye bir 
tâbir yoktu. Ben bu tâbirin neden kaldırılması 
lâzımgeldiğini kürsüden izah edersem, komisyon 
belki mantıki görebilir. Böyle izah edilmeden 
komisyonun fikrinin alınması biraz mantıksız 
oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, sizin pek mantık
sız gördüğünüz şey İçtüzükte sarahatla hükme 
bağlanmış ve önerge sahibinin bir önergeyi 
mücmelen beyan etme hakkını, ancak komisyo
nun önergeye katılmadığı halde milletvekiline 
hak olarak vermiş. Aslında komisyon sizin öner
genize katılsa sizin izah etmenize artık lüzum 
yok, çünkü katılıyor. Bu bakımdan komisyon 
katılmıyacak önergenize, siz çıkıp mücmelen be
yanda bulunacaksınız, Meclis hakem olacak, 
hakemliğini Meclis kullanacak. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bu usul yanlış. 

BAŞKAN — Beyefendi, içtüzük hükmünü, 
sizin hatırınız için değiştirenleyiz. Bir içtüzük 
değişikliği teklifi getirirsiniz, o maddeyi değiş
tiririz. Lütfen, içtüzüğün o maddesini okuyunuz 
ve ona göre meseleyi halledelim. 

Şimdi Sayın Akalın'm önergesine komisyon 
katılmadığını beyan ediyor, önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum... 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Madde hakkın
da söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Madde hakkında daha evvel ko
nuşuldu Sayın Koçak. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Komisyon yeni 
bir madde getirmiştir, o yeni şekil üzerinde ko
nuşmak istiyorum, önergem reddedildi, konuş
ma hakkım var. 

BAŞKAN — Yeni bir madde şeklinde getir
miyor efendim. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Komisyon ye
ni bir teklif getirdi, o teklifi okuttunuz, oya koy
madınız, o bakımdan madde hakkında konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Sizin bu madde üzerinde konuş
ma hakkınız şu anda yok, anlatayım; şimdi ko

misyon, verilen önergelere göre, kendisi bir öner
ge tanzim etmiş, o önerge üzerinde konuşabilir
siniz. Anlatabiliyor muyum? Önergeyi daha oya 
koymadım, dikkat ederseniz. Komisyonun getir
diği önergeyi henüz oya koymadım, o önergeyi 
en son oya koyacağım, dikkat edin. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — O önerge üze
rinde söz istiyorum, lütfen söz hakkımı mahfuz 
tutun. 

BAŞKAN — O zaman önergenin sırasını bek
leyin. Başkan ne yaptığını biliyor. 

Sayın Akalın'in önergesine komisyon katıl
madı, önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabull edil
memiştir. 

Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğlu ile Sayın 
Mustafa Uyar'm vermiş olduğu önergeler Ko
misyonca tekabbül edilmiş. O bakımdan okuta
yım mı?. Siz önergenizde bu gazete meselesinde, 
siyasi sosyal, kültürel deyimlerinin ilâvesini isti
yorsunuz, Komisyon ise «hukukî» deyimini kal
dırmakla gazetenin sosyal da, iktisadi de, içtimai 
de, kültürel de olabileceğini beyan etmek istiyor, 
öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ISMAlL 
HAKKI TEKtNEL (istanbul) — Evet, şu şe
kilde..., 

MESUT OZANSÜ (Balıkesir) — Benim 
önergem okunsun. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergenizi za
ten okutacağım. 

Şimdi bir önerge daha var, 12 nci madde 
üzerine Sayın Mustafa Akalın tarafından ve 
rilmiş, onu okutacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 12 nci madde

sinin 2 nci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

İlâve edilecek cümle : 
«Ancak Cumhuriyet Senatosu üyeleriyle 

milletvekilleri seçilmeden evvel bir belediye v-
ya köy tüzelkişiliği aleyhine başka bir be
lediye veya köy tüzelkişiliğinin dâvasını al
mış ve takibetmekte ise dâvayı bitirinceye ka
dar o dâvayı yürütebilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanlbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum.. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Sayın Mustafa Akalm'ın vermiş olduğu baş
ka bir önerge var, onu okutuyurum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, <bu önergemi geri alıyorum . 

BAŞKAN — Sayın Akalın geri aldığını be
yan ediyor, o bakımdan okutmaya lüzum gör
müyorum. 

Sayın Ozansü tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Avukatlık kanunu tasarısının 12 nci mad

desinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini teklif ederim. 

Madde 12 fıkra (e) - iktisadi Devlet Teşek-
leriyle müesseselerinin ve iştirakleri hakkındaki 
12 Mart 1964 tarih ve 440 savılı Kanunda 
başka bir iş veya hizmetle uğraşmaları ya
saklanmış bulunmak şartiyle bu kanunun kap
samına giren teşekkül, müessese ve iştiraklerin 
ve iktisadi Devlet Teşekülleri dışında kalıp 
sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişile
rine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu 
başkanlığı, üyeliği, denetçiliği.» 

Balıkesir 
Mesut Ozansü 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Efendim, «ya
saklanmış» kelimesinin «yasaklanmamış» şek
linde düzeltilmesini istemektedir; Ibiz bunu ta-
lebetmiştik esasen; iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — İştirak ediyorsunuz ve Divan 
Kâtibi arkadaşımız da «yasaklanmamış» şeklin
de okumuştur, doğrusu da bu olacaktır. Bu 
şekilde düzelteceğiz. Bunu ayrıca oya koymıya 
lüzum yok. Çünkü hem Komisyon tekabbül 
ediyor, hem de bir değişiklik, talb hatası olarak 
kaJbul ediyor. 

Komisyon tarafından verilmiş bulunan yeni 
değişiklik önergesini tekrar okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 12 nci maddesinin (a) bendi ile 

«şu kadar ki» kelimesi ile ıbaşlıyan fıkra met-
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ninde yazılı «il ve belediye meclisi üyeliği» 
ibareleri içerisindeki «il» kelimesinin «il ge
nel meclisi» olarak ve (g) bendinin «gazete ve 
dergi sahipliği veya bunların yayın müdür
lüğü» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
İstanlbul 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, Komisyon 
iki fıkrada bu şekilde değişikliği derpiş eden 
bir önerge hazırlamış; bu önergenin aleyhinde 
mi konuşacaksınız? 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Madde üzerinde müzakereyi bitirdik şimdi 

önergelerin üzerinde müzakereler yapıyoruz as
lında. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Komisyonun kabul 
ettiği değiştirge önergeleri, aslında maddenin 
kasdettiği espride, temel anlayışda bir deği
şiklik yapmamaktadır. Bu maddenin temel 
esprisi; Devlet hizmeti gören, âmme hizmeti 
gören kişilerin, hele bunlar nüfuz icra ede
cek mevkide iseler Devlete ait veya Devlet işti
raklerine ait dâvaları alarak bir baskı aracı ha
line gelmelerini önlemek, maddenin esprisi ve da
ha evvelki kanundaki karşılığı bu. Fakat Geçici 
Komisyonun değiştirişinde bu espri, kanaatim
ce, biraz ortadan kaldırılmak istenmiş. 

Demin de arz ettim, ezcümle 12 nci mad
dede «Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı 
mercilerinin veya adlî dairenin verdiği her 
hangi bir görev veya hizmet» demiş. Yani 
yargı merciinin verdiği her hangi bir görev 
ve hizmeti avukat göremiyecek. Maddeye göre 
görebilir. Halbuki görmemesi lâzım. Görev 
devamlı olabilir, geçici olabilir, burada bir ay
rım yok. 

Arkadaşlar, meslekte devamlı olarak uğ
raşanlar burada benim arz etmeye çalıştığım 
konunun yabancısı değildirler. 

Maalesef söylemek lâzım, yeri gelince her 
şeyi konuşmak lâzım ve konuşacağız, birtakım 
işler vardır ki, birtakım kimselerle, birta
kım avukatlarla, herkesi tenzih ederim ama, 
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her şeyi bilerek ona göre kanun yapmak lâ
zım, içli dışlıdırlar ve bu içli dışlı .olmak, bir
takım insanlara menfaat sağladığı gibi, birta
kım insanlara zarar getirebilir ve genellikle 
adalet organları üzerine şüphe, gölge düşürebi
lir. 

BAŞKAN — Sayın Yunus Koçak, bir nok
tayı zatıâlinize işaret etmek isterim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Sizin vermiş olduğunuz deği

şiklik önergesini Komisyon incelemiş, kabule 
şayan görmemiş. Okuttum, Yüce Meclisin de 
oyuna arz ettim; Yüce Meclis de sizin önerge-
genizi kabule şayan görmedi. Bitti o mesele. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Efendim, 
ben de Komisyonun önergesi üzerinde konuşu
yorum; daha kanunlaşmadı o. 

BAŞKAN — Tamam efendim, anlatıyo
rum. 

Komisyonun önergesi tahsisen (c) fıkrasına 
münhasır , diğer noktalar üzerinde Komis
yon değişikliği öngören hir fikir söylememiş-
(c) fıkrasında da yalnızca «hukukî gazete» 
tââibirinin «hukukî» sini çıkararak «gazete» tâ
biri olarak bırakmış. Bütün mesele, değişikli
ğin öne sürdüğü husus 'bu. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, arz etmek istediklerimin sonuna gelmiş 
bulunuyorum. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum; 
çok önemlidir ve kaaniim ki, yarın bu nokta 
sık sık bu Meclisi rahatsız ve meşgul ede
cektir. Sermayesinin yarıdan fazla hissesi Dev
lete aidolan şirketlerde, şirketlerin aleyhine 
avukatlar dâva takibedemiyecek, fakat ser
mayesinin yarısından azı Devlete aidolan şir
ketler aleyhine avukatlar dâva alacak. 

Arkadaşlar bu, gerek iktisadi Devlet Te
selsüllerini, gerek avukatlık meslekini pek çok 
sıkıntıya düşürebilecektir ve maalesef iktidara 
mensnbolan insanların veya iktidarın veya 
Devlet dairesindeki müdürün, umum müdü
rün... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfedin; mesele 
sizin konuşmanıza mâni olmak değil, burada, 
bu kürsüde usulü mutlak surette yerine getir
mek. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş 
kan, usulde böyle benim bildiğim. 

BAŞKAN — Hiç de böyle değil, efendim. 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Şimdiye 

kadar hep böyle oldu. 
BAŞKAN — Zatıâlinizin bu hususta ver

miş olduğu önergeyi Meclis redetti, bitti o 
iş. Şimdi Komisyon (c) fıkrasının değişikli
ğini kabul ediyorum, diyor. Bakalım gelen 
metni, yani «hukukî gazete» tâbirinin yerine 
münhasıran «Gazete» tâbirini Meclis kabul 
edecek mi etmiyecek mi, mesele bu. 

Usulü mü burada konuşuyoruz? 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, zatıâliniz Komisyon değiştirişini okudu
nuz. Komisyon değiştirişi, yeni bir tedvin 
tarzı ve şu elimizdeki tasarının dışında bir 
madde olmaktadır. Binaaleyh, ben bu yeni 
madde üzerinde konuşabilirim, çünkü önerge
ler var ve yeni madde gelmiştir. 

BAŞKAN — Yeni madde değil, Komisyon 
bir değişiklik önergesi veriyor, önerge kabul 
edildiği takdirde madde değişecektir veya 
maddenin bir fıkrasını değişecektir. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözlerim bundan ibarettir. Tescil etmiş 
olmak için söylemiş bulunuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Daha önce de söylediniz bun
ları, daha önce söylediniz, madde müzakere edi
lirken. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyonunun ver
miş olduğu önerge iki hususu kapsamakta
dır. Birinci husus : 12 nci maddede «İl meclisi» 
yazılı, Türkiye'de teşkilâtta il meclisi olma
dığı için «il genel meclisi» olarak düzeltilsin, 
diyor. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Stajın başlangıcı 

ikinci husus : 12 nsi maddenin (c) fıkrasın
da Komisyon «Hukukî gazete, dergi sahipliği 
veya bunların yayın müdürlüğü» tâbirini düzel
tiyor. «Hukukî gazete» yerine «Gazete» tâbi
rini âm ve şâmil mânasiyle bırakıyorum diyor. 
Bu hususu Yüce Meclisin oyuna „unuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi, şimdi yapmış olduğumuz bu 
değişiklik şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 

__ H4 _ 
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edenler... Kabul etmiyenler... 12 nci madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Avukatlık stajı listeye yazıl
ma ile başlar. İtiraz yazılmayı durdurur. 

BAŞKAN — 21 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Yanında staj yapılacak avukat 

Madde 22. — Avukat yanında staja başlıya-
bilecekleri Cumhuriyet savcılığınca baroya bil
direnler, evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve 
muvafakatini aldıkları avukat yanında staja 
başlarlar. 

Baro başkanının isteği veya ilgililerin baş
vurması, üzerine, baro yönetim kurulu, stajın 
dilekçede gösterilenden başka bir avukat ya
nında yapılmasına karar verebilir. 

17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı bel
geyi almak imkânını bulamıyan adayların hangi 
avukat yanında staj göreceğini baro başkanı 
tâyin eder. 

Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hal
lerde stajiyeri kabul zorunluğundadır. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Stajın yapılması ve stajiyerin ödevleri 

Madde 233. — Staj kesintisiz olarak yapı
lır. Stajiyerin haklı sebeplere dayanarak de
vam edemediği günler, engelin kalkmasından 
sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, 
mahkeme stajı sırasında adalet komisyonu, 
avukat yanındaki staj sırasında ise- baro 
yönetim kurulunca tamalattırılır. Baro başkanı, 
haklı engeller halinde stajiyerlere, stajın avu
kat yanında geçen kısmında 30 günden fazla 
olmamak üzere izin verebilir. 

Stajiyer, staj süresi içinde duruşmalara 
avukatla birlikte, girmek, staj konferansları
na devam etmek, baro yönetim kurulu ve ya
nında çalıştığı avukat tarafından verilen işleri 
yapmak, dâva evrakını düzenlemek ve yönetme
likte gösterilecek diğer ödevleri yerine getir
mekle yükümlüdür. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

3 . 2 . 1969 O : 1 
Staj raporları 

Madde 24. — Staj, Adalet Komisyonunun, 
baronun ve yanında çalışılan avukatın göze
timi altında yapılır. 

Stajiyer hakkında, yanında staj gördüğü 
hâkimler, Cumhuriyet savcıları tarafından, 
staj durumu, meslekî ilgisi ve ahlâki duru
munu belirten bir belge verilir. 

Yanında staj görülen avukat tarafından, 
ilk altı ayın bitiminde ve staj süresinin sonun
da da kesin olarak, staj durumu ve adayın 
meslekî ilgisi ile ahlâki durumunu da kapsıyan 
birer rapor verilir. 

BAŞKAN — 24 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Staj süresinin uzatılması 
Madde 25. — Baro yönetim kurulu, staj hak

kındaki kesin rapor üzerine, staj bitim belge
sinin verilmesine veya staj süresinin altı ay 
uzatılmasına karar verir. 

Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Stajiyerlerin vekâlet alması 
Madde 26. — Stajiyerler, avukat yanında 

staja başladıktan üç ay sonra, avukatın ya
zılı muvafakati ile ve onun gözetimi altında 
icra tetkik mercii hâkimlikleri ile sulh mahkeme
lerinde ve icra ilfâs dairelerinde görülen dâva 
ve işlerde vekâlet alabilirler. 

Stajiyerlerin bu yetkisi, 31 nci maddenin 
ikinci fıkrası gereğince son sınavda da ba
san gösterememesi veya aynı maddenin 
son fıkrasında yazılı süreyi basan göstereme
den geçirmesi halinde sone erer. 

BAŞKAN — 26 nci maddeyi Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Stajiyerlere barolarca yapılacak yardım 

Madde 27. — Stajiyerlere barolarca yârdım 
yapılabilir. Bu yardımın şekil ve şartları Tür
kiye Barolar Birliğince belirtilir. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ KISM 

Avukatlık sınavı 

Genel olarak 

Madde 28. — Avukatlık sınavı Türkiye Ba
rolar Birliğinde yapılır. Staj bitim belgesi al
mamış olanlar sınava kabul edilmezler. 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kaibul edilmiştir. 

Sınav kurulu 
Madde 29. — Sınav kurulu, biri hukuk, 

diğeri ceza dairelerinden olmak üzere iki Yar
gıtay Daire Başkanı ve üç avukattan kuru
lur. Yargıtay daire 'başkanlarından kıdem
lisi kurula başkanlık eder. 

Kurulun görev süresi iki yıldır. Yeni kurul 
seçilinceye kadar eski kurulun görevi devam 
eder. üyelerin engeli halinde, başkan, o üye
nin mensübolduğu kurumca seçilmiş bulunan 
yedek üyelerle noksanı tamamlar. Başkanın 
engeli halinde, görevleri, kurula katılan kı
demli Yargıtay daire başkanı tarafından ye
rine getirilir. 

Sınav kurulu üyelerine her sınav için öde
necek ücretlerin miktarı ile ödeme şekilleri 
Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunca 
tesbit edilerek : Türkiye Barolar Birliği bütçe
sinden ödenir. 

BAŞKAN — 29 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Sınav kuruluna üye seçimi 

Madde 30. — Sınav kuruluna katılacak olan; 

a) iki asil ve iki yedek üye Yargıtay Bü
yük Genel Kurulu tarafından hukuk ve ceza 
daireleri başkanları arasından, 

b) Üç asili ve üç yedek üye Türkiye Barolar 
Birliğince, en az onbeş yıl fiilen avukatlık 
yapmış olanlar arasından, seçilir. 

(a) 'bendindeki seçimin sonucu Yargıtay 
Başkanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği
ne bildirilir. 

BAŞKAN — 30 ncu maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynen kaibul edilmiştir. 

Sınava gireceklerin tesbiti 

Madde 31. — Sınava girecek adayları, sta-
jiyer listesine yazılı oldukları Tbaronun yönetim 
kurulu tesbit eder ve kendilerine sınava giriş 
belgesi verir. 

Avukatlık sınavında beş defa başarısızlığa 
uğrayan aday bir daha sınava giremez. 

Aday staj bitim belgesinin verildiği tarihten 
itibaren iki yıl içinde sınava giriş haklarının ta
mamını kullanmak zorundadır. 

BAŞKAN — 31 nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Sınavın şekli ve konuları 
Madde 32. — Sınav her yıl beş dafa ya

pılır. Sınav tarihleri, bir yılın imkân nisbe-
tinde beş eşit kısma öt>ölünmesi suretiyle tes
bit edilir. 

Sınavın amacı, adayın hukuk tatbikatı 
yönünden, hukuk prensiplerini ve mevzuat hü
kümlerini olaylara uygulıyabilme yeterliğini 
değerlendirmektir. 

Sınav yazılı olarak yapılır. Ancak, adayın 
yeterli olmadığına karar verilebilmesi için, ya
zılı sınavdan sonra yapılacak mülakat so
nunda da aynı kanıya varılması gereklidir. 

Sınav tarihlerinin tesbiti ve duyurulması, 
sınavın yapılış şekli ile konuları yönetmelikte 
gösterilir. 

BAŞKAN — 32. nci maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kaJbul edilmiştir. 

Sınav sonuçları 

Madde 33. — Sınav kurulu, her aday için 
ayrı ayrı ve üçer nüsha olarak düzenliyeceği 
belgelerde sınav sonuçlarını açıklar ve bu 
belgelerden birer nüshalarını alıkoyarak diğer 
ikişer nüshayı Türkiye Barolar Birliğine gön
derir. Belgelerde adayın aldığı notlar göste
rilir ve başarı sağlayıp sağlıyamadığı ayrıca 
belirtilir. 

Türkiye Barolar Birliği, sınav kurulundan 
aldığı belgelerden bir nüshasını derhal ilgili 
baroya gönderir. 

BAŞKAN — 33 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 
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ALTINCI KISIM 

Avukatın hak ve ödevleri 

Genel olarak 

Madde 34. — Avukatlar, yüklendikleri gö
revleri, bu görevin kutsallığına yakışır bir 
şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine 
getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği 
saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket 
etmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 34 ncü maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Arsa Ofisi kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 255 millet
vekili katılmıştır. 241 kabul, 6 ret, 8 çekinser 
oy çıkmıştır. Bu şekliyle kanun tasarısı Mecli
simizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkın
da 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarının yapılan açık oylamasına 181 milletve
kili katılmıştır. 179 kabul, 1 ret ve 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Tasan, çoğunluk sağlanamadığı cihet
le gelecek birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşinıî 
Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış olan Kül
tür Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının yapılan açık oy
lamasına 176 milletvekili katılmıştır. 173 ka
bul, 1 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı ço
ğunluk sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim 
tekrar açık oya sunulacaktır. 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaş
ması» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
169 milletvekili katılmıştır. 166 kabul, 1 ret, 2 
çekinser oy çıkmıştır. Tasan, çoğunluk sağlana
madığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti arasında hudut olaylannın önlen
mesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak
kında Anlaşma» ile bu anlaşmanın ekleri olan 
«Türk - Bulgar karma hudut komisyonlarında
ki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlannın ve 
bu heyet başkanları daimî ikâmet yerlerinin tes
biti hakkında (1) numaralı Protokol» ve 
«Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işa
retlerinin muhafazası, bakımı, onanmı ve yeni
lenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı pro
tokol» ün onaylanmasına dair kanun tasansınm 
yapılan açık oylamasına 164 milletvekili katıl
mıştır. 163 kabul, 1 ret oyu çıkmıştır. Çoğunluk 
sağlanamadığı cihetle oylama gelecek birleşim 
tekrar edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet kontro
lünün uygulanması hususunda anlaşma ve işbu 
anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği ara
sında teati edilen mektupların onaylanmasına 
dair kanun tasansınm yapılan açık oylamasına 
139 milletvekili katılmıştır. 128 kabul, 9 ret, 2 
çekinser oy çıkmıştır. Çoğunluk sağlanamadığı 
cihetle tasan gelecek birleşim açık oya sunula
caktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustur
ya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Gü
venlik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansınm ya
pılan açık oylamasına 132 arkadaşımız katılmış
tır. 130 kabul, 2 çekinser oy çıkmıştır. Tasan, 
çoğunluk sağlanamadığı cihetle gelecek birleşim 
tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi 
Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansınm yapılan açık oylaması
na 129 arkadaşımız katılmıştır. 127 kabul, 2 çe
kinser oy çıkmıştır. Tasan, çoğunluk sağlana
madığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son 
protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki 
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anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının yapılan açık oylama
sına 128 milletvekili katılmıştır. 126 kabul, 2 
çekinser oy çıkmıştır. Tasarı, çoğunluğu sağla
namadığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık 
oya sunulacaktır. 

Sayın Ulusay, temenni takririnizi oya suna-
mıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 Şubat günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 20,10 

- 118 — 
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Arsa Ofisi kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
.Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bagcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Brgüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanla 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 255 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 8 

Oya katılmıy anlar : 189 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ahmöt Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaçj 
Cihat Bilgehan 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLÜ' 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mietin Cizreli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldogan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 

Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANB 
Necati Akagün 
Sabahattin Spvacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat. 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kıı ti ay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
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Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyiiboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
il hami. Sancar 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Meiımet Yardımcı 

İZMtR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
İhsan Güi'san 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetim 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli ozan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Arif Hikmot Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinç er 
M. Ziyacddin İzerdem 
îhsan Kabadayı 
M. Necati Kalay-
cıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 
Tjûtfi Evliya oğlu, 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemi r T ü/. ü; ı 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivan oğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
ismail San göz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan. 
Yaşar A kal 
Mel âh at Gedik 
Süreyya Ulu çay 
Bahattin Uzun oğlu 
ŞeVki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 

Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğluı 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğltı 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Konan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğiu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

BOLU 
Hasan Özcan 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ahmet Tahtakılıç 

KASTAMONU 
I. Hakkı Yıl anlı oğlu 

KONYA 
Nazif Kurucu 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
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[Çekinser] 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
ıvemal Sarıibra,himoğlu 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
•Nazım Bayıüıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

A İRİ. 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren . 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
tlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
îsmet Sezgin 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce. 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

M AR AŞ 
Kamalı Bayazıt 

[Oya fattılmty anlar] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(I.) 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK. 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
ilam i Tezkan 

BURDUK 
Fethi Çeli'kbaş 

BURSA 
Bari as Küntay 
1 b rahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tükel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 
Nejdct Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Tlüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE! 
İlhami Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçıek 

ERZURUM 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (I.) 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Boşu ter 
Âli Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

TSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
ismail Çataioğlu 

TEABZON 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

Celâl Kılıç 
İSTANBUL 

Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı (I.) 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Fuad Sirmen 
Aydın Yalçın (I.) 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Cemal Hakkı Selek 
Le'bit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

j—
(•

 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Gürer 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
ismet Kapısız 
Vefa Tanır 
Sait Sına Tücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyf i Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldi2 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şens©y 

[Açık i 

An/kara 
istanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

RlZB 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç. (B.) 

- Osman Şalıinoğlu 
SllRT 

Misbah Ongan 
Âdil Yaşa (I. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SIVA S 
Orhan Kabibay 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

iyelik] 

1 
2 
1 

r-i 

1 

îlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahımet Şener 
Osman Turan 

URFA 
Necmettin Cevheri 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Miislih Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 

Yekûn 

. < < • . 
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Tanmda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin1 

Ahmet Topaloğlu • 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Murat Öner 

AĞRI 
AbdülMri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 181 

Kabul edenler : 179 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 263 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

'Cihat Bilgehatn 
Fennî Isliımyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlıı 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DlYARBAKrR 
Metin Cvzreli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfa gil 

EDİRNE 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
ilhamı Sancar 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan -
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalay
cı oğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğiu 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıl 
Vcysi KadıoğJu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet üzsoy 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Nııraanoğlıı 

, NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Sera fettin Paker 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyascttin- Duman 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
İlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğkı 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

Hasan Ünlü 
URFA 

Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftü oğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddeden] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlıı 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bay illi oğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Uhıbahşji 

[ÇekinserJ 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

[Oya katılmty anlar] 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 

7 Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 

Recai Ergüdcr 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Kmin Paksüt 
ti yas Seçkin 
F Turgut Toker (B.) 
Masan Tüi'kay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılma7 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 

Hasan Fehmi Boztcpe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
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Ahmet İhsan Kırımlı I 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Keımal Demir I 
Hasan Özcaıı 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay ı 
İbrahim Öktem 
O. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
İhsanı 1\)mbuş 
x\hmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLÎ 
Fuat Avcı i 
Muzaffer Karan .. 

« i 

Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
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I Recai İskendcroğlu I 
EDİRNE 

I Ahmet Bilgin 
I İlhami Ertem (B.) 
] Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
I Nurettin Ardıçoğlu 
I Ömer Eken 
I Kemal Satır 

ERZİNCAN 
I N,afiz Giray 
I Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
I Turhan Bilgin 
I Cevat Önder 
I Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
I Mehmet İsmet Aııgı 
I Şevket Asbu/.oğlu 
i Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
I Ali İhsan Göğüs (I.) 

Hüseyin İncioğlu 
I Mahmut Uygur 
I Süleyman Ünlü 
I Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter I 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettiıı Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu! 

I Ali Köymcn 
GÜMÜŞANE 

I Necati Akagün 
I Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
I Ali Karahan 

HATAY 
• Sabahattin Adalı 

Abdullah Çilli 
I Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
I irfan Aksu 
I Tahsin Argun 
I Süleyman Demirci 
I (Başbakan) | 
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İÇEL I 
Mazhar Arıkan 
Burhan Boızdoğan (İ.) 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit J 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh (İ.) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar I 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Fuad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (1. ) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel l 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç ı 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay | 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
(î.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsımail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğl/u 
Hüseyin Yaycıoğlu 
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MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
S ey fi Güneş/tan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalıp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 

Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Allican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Mııslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattiıı Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa (1. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

1 
2 
1 
1 
1 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 

-

Yekûn 

..*... \>a<i ..«.. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Krallığı arasında imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Güiek 
Ali Kareı 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 
Kemal Ziys öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytag 
Cihat Bilgehan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 176 

Kabul edenler : 173 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 268 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Fennî îslimyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BITLI3 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
I. Halikı Boyaeıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Abdüllâtif Ensarioğhı 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinejek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necatı Güven 
Ahmet Muıstafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başa* 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yallıya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mıırsaloğlıı 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Settar İksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinler 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalay-
cııoğlu 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sultan 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Eaşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıl lıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

Enver Kaplan 
II. Ahmet özsoy 

MUĞLA 
'Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıl'dız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZH 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlıı 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 

Rıza Kuas 
Emin Pafesüt 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Tokcr (B.) 
Hasan Türk ay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

Ömer Usta 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
URFA 

Halil Balkıs 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karabaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Aıhmet İhsan Kırımlı 
(D 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

[Redde 

KON 
Nazif Kuru 

[Çekinst 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

[Oya katilm 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 

[Reddeden] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

[Oya kattlmıyanlar] 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
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BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırhaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgulı (T>.) 
Ahmet Tür-kel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tank Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

İlhamı Ertemi (B.) 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (t.) 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Ma«zhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 

Celâl Kılıç 
İSTANBUL 

Çecin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç, (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Urkanlı (1.) 
Mustafa Eıtuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 

" Fnad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (i'.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adnlaıı 
Osman Zeki Efcoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Güaıüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KAMS 
Abbas Ali Çetin 

I Turgut Göl o 
Celâl Nuri Koç 

| Âdil Kurtel 
Osman Yeltokin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 

i Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğiu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KlliSKHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 
Sait Sina Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûl.fi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
îsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermi-n Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

OEDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Bodur 
Raif Aybar 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
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Nuri Bayar 
Kadri Eroğam 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Bahattiın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SîtRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa (î. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
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Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebıioğılu 
Orhan öztrak 

TOKAT! 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

[Açık üyelikler] 

Anikara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

1 
2 
1 
1 
1 

Ali Rıza Uzuner 
TUNCELİ 

Hasan ıJnlü 
URFA 

Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. E-kmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

Yekûn 

- m 
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20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cum
huriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 169 

Kabul edenler : 166 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 275 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Botfdoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yüeekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Alı Celâlcttin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Kemal Ziya Öztürk 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Fennî Tslimyeli 
Mesut Ozansü 

Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Ak ay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazımi Özoğul 

ELÂZ1Ö 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi öıztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Yahya Kanlbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mııhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sancar 
I. Hakkı Tekinel 

Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dimçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
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Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 
Nah it Yenişehirlioğkı 

M AR AŞ 
Kam alî Bayazıt 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Ö/dağ 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

NİĞDE 
Y^ şar An baş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ilamdi Mağden 
Sadi Pehlivauoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar A kal 
Mel aha I, Gedik 
Süreyya Uhıcay 
Baha İtin [îzunoğlu 

SİİRT 
IEüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
(riyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
11 yas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavda roğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Haindi Orhon 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Reddeden] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[(} eltin s erler] 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

KAYSERİ 
Vehmi Cumalıoğlu 

[Oya katîlmıyanlar] 

Kasım Küfre vi 
AMASYA 

Ahmet, Denıiray 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas \ 
Emin Paksüt 
11 yas Seçkin 
II. Turgut Toker (B.) 

riasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTA LYA 
Hüseyin Avni Alcın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boz tepe 
Raf ot Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

Hasan Ünlü 
URFA 

Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğiu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizam oğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal: Doğan Sungun 

Nahit Menteşe (B.) 
Reşat Özarda 
M. Kemali Yılmaz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(D 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

, BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

.Cemal Yavuz 
BlTLlS 

Zarife Koçak 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
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Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmcn 
Mehmet Turgut (P>.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yağır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akeaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdct Yücer 

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf A'zizıoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskendcroğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıeoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeythıoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (1.) 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmen 
Kudret, Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğkı 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akaıgün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
İsmail Çatal oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
O i'han Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Er kanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orlıon 
Fııad Sirmen 
Ahmet Tahta kıl iç 
Aydın Yalçın (I.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efcoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman -Yeltekin 

KASTAMONU _ 
A. Muzaffer Akdoğaıılı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARLLİ 

Hasan Tahsin Uzun 
KIRŞEHİR 

Memdııh Erdemir 
Mehmet Güvcı* 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
I jüt fi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (13.) 
ismet Kapısız 
Fakih Öz fakili 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
II i m m e t E r d o ğ m u ş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Vefik Pirinçeioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
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Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RIZK 
Erol Yılmaz Ak çal 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa (I. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Ccvad Odyakmaz 
M. Kemal Paiaoğlu 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebıioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

1 
2 
1 
1 
1 

Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Halil Balkıs 
Bchice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kirıyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

Yekûn 

«•a» 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bugaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Aralık 
1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ara
sında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» ile 
bu anlaşmanın ekleri oİân «Türk-Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet 
bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) numa
ralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, ona
rımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanmasına dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 164 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 0 

Oya katıl »uyanlar : 380 
Acık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Buzdoğanoğlu 
Kemal Çctinsoy 
Kasım Gülck 
Ali Karcı 
Ahmet T opal oğlu 
Tahir Yüeekök 

ADİYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

ismet Sezgin 
BALIKESİR 

ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Fennî İslimyeli 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücctürk 

BİLECİK 
Şadı Bin ay 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyuce 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kovni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Pcrinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet .Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ilhami Sancar 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
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Âdil ToközMi 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinç er 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önde** 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğhı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
AH ihsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yeııişelıirıioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâımil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağdon 
Sadi Pchlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Şerafettin Pak er 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koral tan 

TEKİRDAĞ 
IIyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

[Çekinser] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Oya katılmıyanlar] 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Ahmet Dcmiray 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcı oğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetin er 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüdor 
H. Turgut Toker (B. 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
İlyas Seçkin 
I. Sıtkı Hatipoğloı 

Hasan Türkay 
Alparslan Türk eş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ata öv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 

Hamdi Orhon 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslin Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(I.) 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğiu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 
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BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Bari as Küntay 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKİRİ 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tıombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdct Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci (1.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
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Ömer Eken 
Samet Güldüğün 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettm Karaca 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (1.) 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmen 
ibrahim Etem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Ka'rahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Oü'li 
Talât KÖseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman D e mir el 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhanı Bozdoğan (İ.) 
İsmail Çataloğlu 
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Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı (I.) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Fuad Sirmcn 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (I.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalaıı 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpah 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğhı 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
İsmet Kapısız 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlru 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
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İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneğtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Ncrmin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Ekrem A M can 

_ Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Musl'ihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahin oğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa (1. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

1 Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Oevad Odyakmaz 
M. Kemal Paiaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türk ay 

TEKİRDAĞ 
Halil Baş ol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğhı 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 

[Çehinserler] 

Ankara 
İstanbul 
Mardin 
Malatya 
Samsun 

1 
2 
1 
1 
1 

Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuncr 

URFA 
Halil Balkıs 
Benice Hatko (Boran, 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan . Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Oetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansı arasında emniyet kontrolunun uygulanması hususunda Anlaşma ve işbu anlaşma ile ilgili 
olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasında teati edilen 

mektupların onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atakıy 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Caht Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüefttürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 305 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gür s oy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şe fik inan 
Refet Sezjgin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Arslan Topçuba§ı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocaik 
Naşit Sarıca 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

IZMÎH 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erden 
ihsan Gürsan 
Sottar Iksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Mehmet Ategoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan . 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğiu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Turan Şahin 
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MUŞ 
Kâımil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

AYDIN 

Re§at Özarda 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilliğil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşâ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik'Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Hüsamettin ıKöran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 

Feyzi Kalfagil 

HATAY 

Yahya Kanbolat 

İÇEL 

C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 

Reşit Ülker 

[Çekinserler] 

NEVŞEHİR 
Hakkı Esatoğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

[Oya kahlmtyanlar] 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.> 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türk ay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(t) 
Süreyya Koç 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN, 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görenta. 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

KONYA 
Yunus Koçak 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
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ibrahim Öktem 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat Özel 

DİYARBAKIR 
Yusuz Azizoğlu 
Metin Ckreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
İlhamı Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
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Nihat Pasinli 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
(1.) 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıbıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜM ÜŞ A NE 
Necati Akag'ihı 
Ali İhsan Oelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

- HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan (I.) 
ismail Çataloğlu 
Kadir çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun A ren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 

3 . 2 . 1969 O : 1 

Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun (t.) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
tsımail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sıofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Ön ol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 

Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı (I.) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfi Orhon 
ilhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (I.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşıpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
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Rifat Baykal 
Seyfi Günegjtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Izızet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özahp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Ya§a (İ. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karalıan 

[Açık 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Yekûn 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihal, Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pal'aoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karacrkek 
İrfan Solınazer 

TRABZON 
A. İhsan Biriııcioğlu 
Ahmet Cebi 
Sclâhattin Güven 
Ahmet Şener 

üyelikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

6 

Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenaa Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Bellice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmcl Çetin er 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal güvenlik 
hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANTALYA 
Hasan Akçaoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Meylüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 132 

Kabul edenler : 130 
Reddedenler : 0 

Çekimserler : 2 
Oya katılraıyanlar : 312 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbfif'.h 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
(Vmal Külâhlı 
Ka,;;un Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

CORUM 
Hilmi incesulu 
Arslaıı Topçubayı 

DENtZLt 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenol 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIIÎ 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
I'Yyzi Kalfngil 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedmıoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Baçar 
Ertuğrul Gazı Sakarya 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 

Settar Iksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Muzaffet Şaımiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Ari i! Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkaıı 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin tzerdem 
M. Necati Kalaycuoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Rai E Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağdcn 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topal oğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emro 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 

RÎZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
II. Turgut Toker (B.̂ i 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

TEKİRDAĞ 
tlyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Ilaeıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Hüsamettin Koran 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkaıı 

Ramazan Tekeli 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN • 
Mehmet Emin Erdinç 

Muslih Görenta-ş 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Ök'tem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmıeıt Türfeel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

[ÇeJcınserler] 

[Oya katilmıyanlar] 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
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Zafer Nihat Özel 
DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizrcli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Rv cai tskendcroğiu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
îlhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sam et Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Soyfi öiztür'k (B.) 
Aziz Zeyli tıoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (İ.) 
Hüseyin Incioğlıı 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

Ali İhsan Çelikkan 
HAKKÂRİ 

Ali Karahan 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köse oğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan (I.) 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin A İtan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı (I.) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Gürpınar 
Muhiddin Güven 
Abdıırrahman Şeref Lâç 
Orhan Scyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalcın (İ.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Döşemeci 

Osman Zeki Efeoğlu 
Afif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm, 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kur tel 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumal ıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayıuau 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 
(î.) 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdem ir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 

Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet üzsoy 
Ve fik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycı oğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Ay soy 
lîifat Baykal 
Seyfi Güneşttan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
î-zzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tckinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özaljp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 
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ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gülcy 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şe raf ettin Paker 

SAMSUN 
Ali Fuat Alican 
Yaşar A kal 
Kâmran Evliya oğlu 
Ilyas Kılıç 

Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahin oğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Ya§a (î. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasulı Nazif Arşları 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palmoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

[Açilt il 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT1 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan ^Birincioğlıı 
Ahmet Cebi 
SeJâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
ömer Usta 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behicc Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 

yetikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

• VAN 
Kinyas Kartal 
M Salih Yıldı? 1VX. KJCfcim.1 J_ JJAIJ.J& 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Koclamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Eeevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu '(©.) 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Kırallıgı Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 
12 Haziran 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğhı 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oel âlettin Topala 
Kâzını Ulusoy 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yüoetürk 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

Üye sayın : 450 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 315 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhh 
Kasım inadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 
Refet Sozgin 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf .Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlıı 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Parinli 
Adnan Şenyurt 
îsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başa* 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GÜMÜŞANE 
Sabri özean San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğlu 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

"Nahit Yenişehirlioğhı 
MARAŞ 

Kem alî Ba yazıt 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkân 
Hamdi Mağden 

RÎZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 
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SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dillifçil 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Telkin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 

Tevfik Koraltan 
TEKİRDAĞ 

Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ham di Orhon 

URFA 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

[Çekinserler] 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya kahlmıyanlar] 

Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zülıtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Boana 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
(I.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk ÇVıkıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelik baş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrcttin Oanga 
Bari as Küntay 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamo£lu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

ibrahim Ö'ktem 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mehmet Turgut (13.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI! 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Tlıidai O rai 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M'ötin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

— 148 — 



M. Meclisi B : 42 3 . 2 . 1969 O : 1 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
îlhami Ertem (ıB.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs (I.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

* GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜŞÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali îhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 

Reşat Mıırsaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Boızdoğan (I.) 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
M. Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
ilhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (t.) 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç • 
Âdil Kurtel 
Osman Yel<tekim 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.; 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
thsam Kabadayı 
ismet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seydt Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat üülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (I. Ü ) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 
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RlZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaın 
Musli'hittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzıınoğlu 
ŞeVki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 

Mishah Ongan 
Âdil Yaşa (1. Ü.) 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

[Açık üj 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

Orhan öztrak 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. Ilışan Birincıoğlu 
Ahmet Çehi 
Selâhattitv Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

/elikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
'Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Telan Müftüoğlu 
(13.) 

Yekûn 
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Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son Protokolü ves bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
M. Kemal Çetinsoy 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalan 

'Osman Attilâ 
AĞRİ 

Abdülbâri Akdoğan 
AMASYA 

Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım Ulus oy 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç» 
Cihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 
Hehmet Zeki Yücetürk 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 

Oemal Külâhlı 

Üye saym : 450 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 316 
Açık Üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUH 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 
Atıf ıŞohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GÜŞÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERÎ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğhı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kefimalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erbin 
Hamdi Mağden 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
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SAKARYA 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Süreyya Uluçay 

SÎNOP 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Gryasettin Duman 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet T'opaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Cojkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 

Tevfik Koraltan 
TEKİRDAĞ 

tlyaa Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. 'Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTAIYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (jB.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasııoğlu 

Cihat Turgut 
BİLECİK 

Sadi Binay 
Ismaü Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut CB.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç; 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sumgun-

Nurettin Ok ((Bşk. V.> 
ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinç^k 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

[Çekin serler] 

NEVŞEHİR j TUNCELİ 
S. Hakkı Esatoğlu | Hasan Ünlü 

[Oya katilmıy anlar] 
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Necati Güven 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Oztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs (1.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşiıt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necatî Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğhı 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ssleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan (t.) 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Sadrettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Fernıh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı (t.) 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Gürpınar 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
İlhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın (t.) 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Löbit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Osman Yelıtekim 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsili Uzun 
(t) 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
FaMh özf akih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş, 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 

Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Oıalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
İl yas Kılıç 
Salâhattin Kılıç (B.) 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 
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Şevki Yücel 
SIÎET 

Abdülhalim Ara» 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa (I. Ü.) 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 

Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URPA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

1 
2 
1 
1 
1 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğ'u 
(B.) 

Yekûn 

» « « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCİ BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1969 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon rapora (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahiımoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakik özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraatı kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 1 9 . 3 . 1968] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması halikın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/3G5) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6 ;10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12^ 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ 
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi • 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 



Sayısı : 170 c 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . .12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Muştafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye eczasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(.1/244) (S. vSayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . .12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 neü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha
niden doğma .1.317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nım tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydm Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Alt an'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 
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15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve îsltanbul Mil
letvekili llhami iSancar'ın, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurukınaun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarih/i : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 , 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül-
mesino dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi :13 . 1 .1969] 

19. — Mardin 'Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Kartına, 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta? 
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 



Kararın Genel Kurulda göraşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; lOumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana 
Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu ta
sarısının Cumhuriyet (Senatosunca değiştirilen 
ve Millet Meclisince benimsenıniyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri (Millet Meclisi 1/398; Cum
huriyet 'Senatosu 1/873) (S. Sayısı : 441 'e 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 1 . 1969) 

23. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/386; ıCumhuriyet 'Senatosu 1/904) (S. Sa
yısı : 701 ıe 1 nci 'ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 1 . 1969) 

24. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve 
bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklere dair Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu. (Millet Mec
lisi 1/557 ; Cumhuriyet Senatosu .1/936) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 749 ve elci; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1198) (Dağıtma tarihi : 
31 . 1 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 

3 -
I ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . ]968] 

X 2. — Devlet Opera re Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi O&man Saiın 

I Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operacı ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından sc-
çiUn. 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 o 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 3. — 5441 «aydı Devlet Tiyatrosu kuru
luğu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmeğinle, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
re Malîye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından aeçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. —• Serbett malî müşavirlik: kanunu tasa-
riii ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu G içici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat ÖK-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Terfik İmci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 19C8] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 

I üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 



(2/561.) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X (S. —• Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) | Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçiri Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. -— Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adale!;, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 19G8] 

11. — Corum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet flören bölge ziraat okulları mc-
V.IÜIU personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi haklımda kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyon hırından 8 er üyrc seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
"Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/11) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanumı teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Nuraanoğlu'nun, 2490 
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I sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu G-eçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşletti ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta-

I sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozam bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tari^ 
hi : 20 . 2 . 1968] 

18. •—• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

X 20. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili Ilışan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 



Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

21. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 22. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 23. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11.1968) 

X 24. — Toprak ve su Kaynaklarını Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

25. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

26. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 
Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

5 -
• X 28. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 

Gelir Vergisi Kanfununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 29. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

30. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 705 ve 
705 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1968) 

X 31. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politefcnik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

32. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuın 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair KajTUinun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 

! Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964. 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585} (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 

35. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
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eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 36. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Başkan vekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 12 . 1968) 

38. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12 . 1968) 

39. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
1 1 . 12 . 1968) 

40. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Alcçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/45G) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 . 1968) 

41. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 

değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

42. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

43. —• Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

44. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı v Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı ; 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

45. — Devlet Güzel Sanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanibul Milletvekili Mu-
hiddin Clüven ve 10 arkaldaşmm, Güz«l Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

46. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Mski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Miiboecel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) ('S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

47. — Zonguldak Milletvekili Kemal Do
ğan Sungun ve 34 arkadaşının, Silâhlı Kuvvet
lerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve 
mühendis subaylara tazminat verilmesi hak-
kında kanun teklifi ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (2/496) (S. Sayısı : 760) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968] 

X 48. — Tarımda asgari ücret tesbiti usul
leri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının, uygun bulundu-



ğnna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve 
Çalışma komisyonları raporları (1/412) (S. 
Sayısı : 761) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1968] 

X 49. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, îşçi Yardımlaşma Kurumu 
(İYAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

50. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

51. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün Krallığı arasında imzalanmış olan 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/531) (S. 
Sayısı : 780) (Dağıtma tarihi: 23 . 1 . 1969) 

X 53. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Se
negal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nııı onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/544) (S. Sa
yısı : 781) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının 
önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin ba
kımı hakkında anlaşma» ile bu anlaşmanın ek
leri olan «Türk Bulgar Karma Hudut komis
yonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısım-
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larımn ve bu heyet başkanları daimî ikamet yer
lerinin tesbiti hakkında (1) numaralı Proto
kol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarı
mı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) 
numaralı protokol» ün onaylanmasına dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/484) (;S. Sa
yısı : 779) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1969) 

55. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili tsımail Hakkı Yıldı-
rım'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Mil
letlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında em
niyet kontrolünün uygulanması hususunda an
laşma ve işlbu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında teati edilen mektupların 
onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/584) (S. Sayısı : 782) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 57. — fVakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı (mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek nıaddeüerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair ikanun tasarısı ve Maliye ve IPlân 
komisyonlarından ıseçilen '5 er üyeden (kurulu 
Geçici (Komisyon ıraporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 58.'— ̂ Emniyet [Sandığı Ikanunu tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

X '59. \—Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Sosyal güvenlik hakkındaki anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Çalışma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/530) (S. Sayısı : 786) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 1 . 1969) 

X 60, — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Ara-
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bistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında ıkanun tasarısı ve Ulaştırma ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/543) (S. Sayısı : 
787) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

X 61. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile ıson Iprotokolü (ve bunlara bağlı Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasında-
ıki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştır
ma komisyonları raporları. (1/545) (S. Sayısı: 
788) (Dağıtma tarihi: 29 . 1 . 1969) 

62. — Anayasa (nizamını, millî (güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta
rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Öztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'm, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanıma göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 
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Ankara Üniversitesi kuruluş kadrolar ı hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince 
benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri 

(M. Meclisi 1/398; C. Senatosu 1/873) 

<Not Cumhuriyet Senatosu 8. Sayısı : 1104) 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/398 

Karar No. : 2 

Karma Komisyonu raporu 

16 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkındaki (52!3'9 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fakültesi 
Kuruluş ka/driolara kanunu taisarası Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca tasarının 3 ncü ma'ddesinide yapılan 
»değişikliği uygun görmüş ve değişen ımaddeyi aynen kalbul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Başkanlığa sunulur. 

'Başkan 
'Traibzon Senatörü 

Ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Niğde Milletvekili 

H. Özalp 

Kâtip 
Bitlis Senatörü 
O. Kürümoğlu 

Üye 
Ankara Senatörü 

Y. Köker 

Üye 
Ankara Milletvekili 

O. Eren 
İmzada bulunamadı 

Üye 
lataribul Milletvekili 

M. Güven 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
kanunu tasarısı 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Adana Ziraat Fakültesin
de sürekli olarak görev alan 
öğretim üyesi, öğretim görev
lisi, uzman ve asistanlarla 493>6 
sayılı Üniversiteler Kanunu
nun 115 sayılı Kanunla değişik 
02 nci maddesi gereğince geçi
ci olarak görevlendirilen öğre
tim üyeleri ve • yardımcılarına 
'bu görevi aylar itibariyle mun
tazaman ve fiilen yaptıklar] sü
rece her ay bütün istihkakla
rından ayrı olarak aşağıda gös
terilen oranlarda mahrumiyet 
ödeneği verilir. 

a) Profesörlere 1 nci dere
ce brüt maaşın yüzde ellisi, 

b) Öğretim görevlisi ve do
çentlerden 3 ncü dereceye ve
ya daha az olanlara 3 ncü dere
ce brüt maaşın yüzde ellisi, 
3 ncü dereceden daha yüksek 
olanlara 'almakta oldukları 
brüt maaşın yüzde ellisi, 

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve da
ha az oi ani ara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde ellisi, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları brüt maaşın 
yüzde ellisi ödenir. 

B) Bu üniversitelerde ge
çici olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 
nci maddesinde kabul edilen 
geçici görev yevmiyesi veril
mez. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
Kanunu 

MADDİ] 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Adana Ziraat Fakültesin
de sürekli olarak görev alan öğ
retim üyesi, öğretim görevlisi, 
uzman ve asistanlarla 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 62 
nci maddesi gereğince geçici 
lolarak görevlendirilen öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına bu 
görevi aylar itibariyle munta
zaman ve fiilen yaptıkları süre
ce her ay bütün istihkakların
dan ayrı olarak aşağıda göste
rilen oranlarda ödenek veri
lir 

a) Profesörler 1 nci brüt 
maaşın yüzde yüzü, 

b) Öğretim görevlisi ve do
çentlerin 3 ncü dereceye ve
ya daha az olanlara 3 ncü de
rece brüt maaşın yüzde yüzü, 
3 ncü dereceden daha yüksek 
olanlara almakta oldukları ma
aşın yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları maaşın yüzde 
yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçi
ci olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 42 nci 
maddesinde kabul edilen geçici 
görev yevmiyesi verilmez. 

Karma Komisyonun kabul 
ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayı
lı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları 
Kanunu 

MADDE 3. — A) Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açı
lan Adana Ziraat Fakültesinde 
sürekli olarak görev alan öğre
tim üyesi, öğretim görevlisi, uz
man ve asistanlarla 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 62 nci 
maddesi gereğince geçici olarak 
görevlendirilen öğretim üyele
ri ve yardımcılarına bu görevi 
aylar itibariyle muntazaman ve 
fiilen yaptıkları sürece her ay 
bütün istihkaklarından ayrı ola
rak aşağıda gösterilen oranlar
da ödenek verilir. 

a) Profesörler 1 nci brüt 
maaşın yüzde yüzü, 

b) Öğretim görevlisi ve do
çentlerin 3 ncü dereceye veya 
daha az olanlara 3 ncü 'derece 
brüt maaşın yüzde yüzü, 3 ncü 
dereceden daha yüksek olanla
ra almakta oldukları maaşın 
yüzde yüzü, 

c) Uzmanlar ile asistanlar
dan maaşı 7 nci derece ve daha 
az olanlara, 7 nci derece brüt 
maaşın yüzde yüzü, 7 nci dere
ceden daha yukarı olanlara al
makta oldukları maaşın yüzde -
yüzü ödenir. 

B) Bu üniversitelerde geçi
ci olarak görevlendirilenlere 
10 Şubat 1954 tarihli 6245 sayı
lı Harcırah Kanununun 42 nci 
maddesinde kabul edilen geçici 
görev yevmiyesi verilmez. 

M. Meclisi (!S. Sayısı : 441 e 3 ncü ek) 
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Ankara thıiversitesi Kuruluş kadroları hakkın
daki 5299 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat Fa

kültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunea kabul edilen ınadlde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesin]erimiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 441 e 3 ncü ek) 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı :" 701 e I nciek 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fedaratif Halk Cumhu-
r iye t ince M il lîle ş t ir i İmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 

Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/386; 
C. Senatosu 1/904) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9177 1/904 

14 . 12 . 1968 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20 . 6 .1968 gün ve 4624 sayılı yazmış : 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu

nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının, Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi işler Komisyonunca kabul edilen metni, Genel Kurulun 12 . 12 . 1968 tarihli 
13 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy metiıc esi : 125 

Kabul 
İlet 
Çekinser 

115 
6 
4 

Millet Meclisi. 
Geçici Komisyonu 

Esas No. 1/386 
Karar No. 1 

Geçici Komisyonıu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

16 . 1 . 1969 

T.ürlk vatamıdaşl arına lai'dolup Yugoslav Federatif Halk Ouımihuriiyeıtıifliıc«e (miLlîle§itliriİ!mJİ§ bulunan 
.mail, bak ve tmıenfaaltlerin tasfiyesi hakkında kanun tasarısı, ilgilli Ibalfeaınlıik (temsilcilerinin 'iştira-
ikiyle Ko'mdısycvnuırnuzda tetkik ve ımüzakene edildi. 

Vıaikıa, Millet Meclisince Ifeabul 'edilen metindeki 29 . 12 . 1945 taırilhllii Yugoslav Federatif 
Halk Cumhuriyetinim kuruluşu tarihine uymamaktadır. 

Aıncıaık, Cumhuriyet Senatosu (tarafından kabul ıedilen 29 . 11 . 1945 ıtarlilhi ide vakıalara uy-
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nua^^Eydaın,- Craımhf ı%;eft Seıımtosunun (kararııun bânıiınsenmemesine Kom4şyouumuzca karar ve
rildi; 

Yüksıelk Baglkainilığa ura olunur. 

G ç̂dci 'Kamfeyon Başlbanı 
l^rjLİr , 

% % $ 
Gıfyesuıı^ 

E:Küiçoğkı 

Sözcü 
Bu$âpr,r 

F+fttâasfei-* 
Muğla 

T. Şahin 

Kâtip 
T&Stâsk 
H. Bn$u 

Ankara-, 
Kr Yılym, 

Siyas 
T.Türkay 

Millet Meclisinin Kabul ettiği 
metin 

Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cum-
huriyetince miUUeştirihmş bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin 

tasfiyesi hakkında Kanun 
Genel hüküyûer 

MADDE 1. — Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyeti ta
rafından mal, hak ve menfaat
lerin devletleştiril'en ve diğer 
tahdidi tedbirlere tabi tutulan 
Türk vatandaşlarının alacakla
rına karşılık alınan tazminat; 
bu kanunda yazılı esaslar dâhi
linde tes'bit ve takdir olunarak 
hak sahiplerine ödenir. 

Tazminattan istifade edemiyecek 
olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşa
ğıdaki fıkralara uyanlar 5597 
ve 7050 saydı kanunlarla tas
dik olunan tazminat anlaşmala-
larından istifade edemezler 

a) Yugoslavyatâa Federatif 
Hajk,. Cuttnljuriy©:tin|n, ku^uklu-
ğuv29.. 12 , 1945ttafj^inden .ön
ce mal, hak ve menfaatleri Yu-
gos fe , ^ ı r alljğj^amamnda ,• Ag-
rar ve Kolonizasyon kanunla-

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Gum-
huriyetince millîleştirümiş bu
lunan mal, hak ve menfaatlerin 

tasfiyesi hakkında Kanun 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyeti ta
rafından mal, hak ve menfaat
lerin devletleştiril'en ve diğer 
tahdidi tedbirlere tabi tutulan 
Türk vatandaşlarının alacakla
rına karşılık alman tazminat; 
bu kanunda yazılı esaslar dâhi
linde tesbit ve takdir olunarak 
ha'k sahiplerine ödenir. 

Tazminatımı tis$fad$;fçLeın.iy#,çek 
olanlar 

MADDE 3. — Durumları aşa
ğıdaki fıkralara uyanlar 5597 
ve 7050 sayılı kanunlarla tas
dik olunan tazminat anlaşmak
larından istifade ^edemezlej' 

a) Yugoslavya'da Federatif 
Halk,; Cumhuriyetimin ^kuruldur 
ğu 29,;. 1 1 , 1945 tasrihinden i>m 
ce mal, hak ve menfiaatjeri^Yu
goslav. Krall ığı zamanında* Ag-
rar ve Kolcmia&syon kanunla-

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonun Genel 

Kurula tavsayeferi 

Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Fedaratif Halk Cumhu-
riyetince millîleştirümiş bulu
nan mal, hak v& menfaatlerin 

tasfiyesi hakkında Kanun 
Genel hükümler 

MADDE 1. — Benimsenme
miştir. 

Tazminattan istifade edecek 
olanlar 

MADE 2. — KeöiiDelşmiştir. 

Tazminattan istifade edemiyecek 
olanlar 

MADDE 3. 
mistir. 

— Benimseııme-

M. Meclisi (S. Sayısı : 701 e 1 nci ek) 
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Miltet: Meclisinin kabul ettiği 
metin 

rina göre millüeştirikniş olan
lar. 

b) İkinci Dünya Sayasında 
malları zarar gördüğü gerek
çesi ile tazminat veriknesini is-
tiyenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihin
den sonra Türk vatandaşlığına 
kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden 
sonra şahısların birbirleri aley
hine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları Sebebiyle 'mah
kemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 'tatihiııde henüz 
neticelenmemiş olan ihtilâflar 
sonunda Türk vatandaşları le
hine verilen ilâmlara 'müste
nit mal, hak ve menfaat sar 

hipleri, 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

rina göre millîleştirilmiş olan
lar. 

b) İkinci Dünya Savaşında 
malları zarar gördüğü gerek
çesi ile tazminat verilmesini is-
tiyenler, 

c) 13 Temmuz 1956 tarihin
den sonra Türk vatandaşlığına 
kabul edilenler, 

d) 6 Nisan 1941 tarihinden 
sonra şahısların birbirleri aley
hine tapu senetlerine itiraz 
etmiş olmaları sebebiyle 'mah
kemelere intikal eden ve 
13 . 7 . 1956 tarihinde henüz 
neticelenmemiş olan ihtilâflar 
sonunda Türk vatandaşları le
hine verilen ilâmlara müste
nit mal, hak ve menfaat sa
hipleri, 

Millet Meclisi Geçici Korniş: 
yonunun G-anel.. Kurula 

tavsiyeleri 

Hak sahiplerinin vermekle yü
kümlü olduğu belgeler 

MADDE 4. — KesMıeşnıiştir. 

Takdir ve tevzi komisyonu 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

Komisyonca tutulacak defterler 

MADDE 6. — Kedıüeşmiştir. 

Hakkı düşüren sebepler 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

Tazminat olarak dağıtılacak 
para 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

Kıymet takdirine ait esaslar 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

Tazminatın ödeme şekli 

MADDE 10. — Kesinleşmiş
tir. 

M. Meclisi (S. Sayısı. : 701 e 1 nci e'k> 
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(Millet Meclisinin Kalbııl ettiği 
metin 

Cumıhuriyet Senatosunun kalbul 
ettiği metin 

Millet Meclisi Geçici Komis
yonunun Genel Kurula 

tavsiyeleri 

Önceden ödeme 

MADDE 11. — Kesini esmiş
tir. 

Cezai hükümler 

MADDE 12. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 13. — Kesinleşmiş
tir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiş
tir. 

(lEÇlCÎ MADDE — Keısin-
leşniişıtir. 

MADDE 15. — Kesin lemis
tir. 

MADDE ]6. — Kesinleşmiş
tir 

» • < ı » ( ı » m a 

M. Meclisi (S. Sayısı : 701 e 1 nci ek) 



Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Tarım ve Çalışma komisyonları raporları (1 /412) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 8 . 1967 
Tetkik Dairesi 

SdAji : 71 - 556/5448 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 7 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısının gerekçesi 

Bu sözleşme, üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1951 Haziran ayında 
Cenevre'de yaptığı 34 ncü Milletlerarası Çalışma Konferansında kabul edilmiş ve bu tarihe ka
dar teşkilâtın üyesi bulunan aşağıdaki 23 memleket tarafından onaylanmıştır. 

'Cezayir, Avusturya, Brezilya, Seylân, Kostarika, Küba, Çekoslavakya, Fransa, Çaban, Fede
ral Almanya, Guatinıala, Altım Sahili, Meksika, Fas, Holânda, Yemi Zelanda, Peru, Filipin, 
Senegal, 'Siera Leon, Tunus, İngiltere ve Urugay. 

Diğer taraftan, üyesi bukmduğumıuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Avrupa konseyince, 
sözleşmeyi henüz onaylamamış olan üye memleketlere onu en yakım bir zamanda onaylamaları 
tavsiye edilmiş bulunmaktadır. 

(Sözleşme, onu onaylıyan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına üye memleketlerin, tarımda çalı
şan işçilerim asgari ücretlerinin tesbiti maksadiyle bir sistem kurmalarını ve bu sistemin han
gi işyerleri, işler ve şahıs zümreleri hakkında uygulanacağını tâyinde yetkili işveren ve işçi 
teşekküllerine de danışmalarını; asgarî ücretlerin, belirli bâzı şartlarla kısmen aynî olarak öde
nebileceğini; asgari ücret tesbit mekanizmasına işveren ve işçilerin eşitlik esası üzerinden katıl
maları gerektiğini; tesbit edilen asgari ücret hadlerinden ilgili işveren ve işçilerin haberdar 
edilmelerini; bu gibi ücretlere riayetin ilgili taraflar için mecburi olmasını; riayeti sağlamak 
için gerekli kontrol ve teftişlerin yapılmasını; ve riayetsizlik halinde işçinin mahkeme yoluyla 
hakkımı arama imkânına sahip bulunmasını öngörmektedir. 

Sözleşmenin yukarda özetlenen esas hükümlerinin, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ve 
tatbikatımızla karşılaştırılmak suretiyle yapılan incelenmesi sonucunda, bu hükümlerin sözü edi
len mevzuat ve tatbikatımızla ahenktar bulunduğu görülmüştür. 

761 
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Gerçekten, 3008 sayılı İş Kamununum değiştirilen 32 nci maddesi ve bu maddeye dayanıla
rak çıkarılan yönetmelik, ekonomik ve sosyal zaruretler dolayısiyle Çalışma Bakanlığınca lü
zum görülecek yerlerde ve işlerde işçi ücretlerinin, en aşağı hadlerinin, işçi ve işveren temsilci
lerinin de eşit oy hakkiyle katılmaları suretiyle kurulan mahallî asgari ücret tesbit komisyonla
rı tarafından tesbit edileceğini ve bu usulü tarım işlerinde çalışanların asgari ücretleri hakkın
da da uygulamaya Çalışma Bakanlığının yetkili olduğunu belirtmiş bulunmaktadır. 'Tatbikatta 
hangi işyerleri ve işlerde asgari ücretlerin tesbit edileceğini tâyinde, işçilerin yaptıkları teklif
ler de dikkate alınmakta olduğu gibi, yeni toplu sözleşme düzeni içinde, işçi teşekküllerinin as
gari ücretleri toplu sözleşmelerle tesbit yoluna gitmeleri, hattâ, bu yoldan mahallî komisyonlar
la tesbit edilen asgari hadlerden daha yüksek ücretler tesbit etmeleri de mümkündür. (Yönet
meliğin 4 ncü maddesi sözleşmenin, asgari ücretlerin kısmen aynî olarak ödenmesine müsaade 
eden 2 nci maddesi âmir bir hüküm olmayıp, ihtiyaridir. Bu itibarla Sözleşmenin onaylanmasına 
engel değildir. 

(Keza, yukarda sözü edilen asgari ücret yönetmeliğinin 4 ncü maddesi tesbit edilen asgari 
ücretten daha az ücret ödenmesini yasaklamış vo 11 nci maddesi, tesbit edilen asgari ücret 
hadlerinin ilânı suretiyle bunların ilgililere duyurulmasını öngörmüştür. Tesbit edilen hadlere 
riayeti sağlamak için gerekli murakabe ve riayetsizlik halinde ilgili işçinin dâva yoluyla ko
runması, genel iş teftişi sistemi içinde mütalâa edilmiştir. 

Yukarda izahattan da anlaşılacağı üzere, mevzuat ve tatbikatımızın sözleşme hükümleriyle 
tam bir mutabakat halinde bulunduğundan, sözleşmenin Hükümetimizce de onaylanması uygun 
görülmüştür. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Kamisyonu 
Esas No. : 1/412 

Karar No. : 8 
30 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Tarımda asgari ücret teisbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair olan bu kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de açıkça belirtildiği üzere tarımda 
çalışan işçilerin asgari ücretlerinin tesbiti maksadiyle hazırlanmış bulunan sözleşme prensip iti
bariyle komisyonumuzca da uygun görülerek sözleşmemin tasdikine dair olaın tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İzmir 

8. İksel 
Bursa 

ö. Öztürkmen 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
§. Osma 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 
Giresun 

K. Bosüter 
İmzada bulunamadı 

Konya 
S. F. Önder 

Sivas 
S. Kurtbek 

Aydın 
Y. Menderes 

İstanbul 
F. Sirmen 

Manlisa 
E. Akça 

Urfa 
B. Boran 

Bursa 
N. Gürsoy 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Ordu 
F. C. Erkin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 761) 
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Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu 
Esas No: 1/412 

Karar No: 2 

14 .12 .1968 

Yüksek Başkanlığa 

Tarımda asgari ücret teshiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tüimü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de açıkça belirtildiği üzere tarımda çalı
şan işçilerin asgari ücretlerinin tesbiti maksadiylc hazırlanmış bulunan 'Sözleşme prensip itibariyle 
Komisyonumuzca da uygun görülerek sözleşmenin tasdikine dair olan tasarı aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

Manas 
Hacı Ahımet Özsoy 

tmızada bulunamadı 

Sözcü 
Balıkesir 

M. Zeki Yücetürk 

•Kastamonu 
/. Hakkı Yılanhoğlu 

Maraş 
Hüseyin Yaycıoğlu 

îımzaidıa buluıianıadı 

Kâtip 
Çorum 

Ahmet Uysal 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Malatya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

Trabzon 
Ahmet Şener 

Adana 
T ahir Yücekök 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Sakarya 
Şeraf ettin Poker 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 

Esas No: 1/412 
Karar No: 5 

Çalışma Komisyonunun raporu 

18 .12 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Tanımda asgari ücret tesbiti usulleri hakkında 99 siayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylamniasıınııı uygun hulumduğuna dair olan kamın tasarısı, Dışişleri ve Tanım komisyonları rapor
ları ile birlikte Komisyonumuza havale olunmakla, lil'gili Daklanlık temsilcileri de hazır olduM'an hal
de tetkik ve müzakere olumdu : 

Kanun tasarısının tümü. üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, taısarı gerekçesinde sözleşmenin 
onaylanması bakımından ileri sürülen hususları, 931 sayılı İş Kanununun 33 neü maddesiyle bu mad
deye göre çıkarılan yönetmeliğin daha geniş olarak kapsadığı görüldüğünden, iş 'bu. sö'zleşme 
prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun görülerek sözleşmenin tasdikine mütedair olıan kanun 
tasarısı, aynen kabul edilmiştir. 
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G'enel Kuralım 'tasvibine ara edilmıek üzere Yükto'k Başkanlığa sunulur. 

Çalığına Korniısyonu Ba;şlkanı 
İstanbul 

Kaya Özdemir 

Anıklara 
Hıza Kuas 

SÖKCÜ 
İzmir 

Muzaffer Döşemeci 

fiııraa 
Kasım Önadım 

İzmit' 
Hüsamettin Gümüşpala 

Kâtip 
Mars 

Sevinç Düşünsel 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

İzmir 
Enver Turgut 

Adıyaımıam 
M. Arif Atalay 

istanbul 
Osman Nuri Ulusoy 

HÜKÜMET TASARISI 

Tarımda asgari {ücret tesbiti usulleri hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1951 yılında Cenevre'de yaptığı 34 ncü Ge
nel Konferansında kabul edilmiş olan, «Tarımda asgari ücret tesTbiti usulleri IhaManda 99 sayılı 
Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakan t 
H. Atabeyli 

Diışişlleııi Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Tliiöaııet Balkana 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Balkanı 
£'. Bilgehan 

Devlet Bakamı 
S. T. Müftüoglu 

Millî Savunuma Bakamı 
A, Topaloğlu 

Millî Eğitilin Bakamı 
/. Ertem 

Sağ. ve Sos. Y. Balkanı (Mm. vo Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Tekin 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

ıSanayi Bakanı 
M. Turgut 

26 . 7 . 1967 
Dovlet Bakamı 

K. Ocak 

İbişleri Bakamı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakamı 
O. Alp 

Tamımı Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Tunizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskam Bakanı V. 
İV. Kiirşat S. Öztürk 

Köy İşleri Bakamı 
T. Toker 
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TARIMDA ASGARÎ ÜCRET TESBİTÎ USULLERİ HAKKINDA 99 SAYILI SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edilerek 
orada 6 Haziran 1951 de 34 ncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransı toplantı gündeminin sekizinci maddesini teşkil eden tarımda asgari ücret tesbit usulleri me
selesine dair tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar 
verdikten sonra, bin dokuzyüz ellibh" yılı Haziran ayının işbu yirmisekizinci günü, Tarımda 
Asgari Ücret Tesbit Usulleri Hakkında 1951 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi 
kabul eder : 

Madde — 1. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onaylıyan her üyesi tarımsal işyerleriyle 
tarımla ilgili işlerde çalıştırılan işçilerin asgari ücret hadlerinin tesbiti mümkün kılacak münasip 
usuller 'koymayı veya bu gibi usulleri muhafaza eylemeyi taahhüdeder. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye eğer varsa, ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil ka
biliyetini haiz teşekküllerine danıştıktan sonra, bundan evvelki fıkrada derpiş olunan asgari ücret 
tesbit usullerinin hangi işyerleri, işler ve şahıs zümreleri hakkında uygulanacağını tâyinde ser
besttir. 

3. Yetkili makam, tâbi oldukları çalışma şartları dolayısiyle haklarında bu Sözleşme hüküm
lerinin hepsinin veya bir kısmının uygulanması mümkün olmıyan çiftçinin çalıştırdığı kendi aile 
fertleri gibi şahıs zümrelerini bu gibi hükümlerin uygulanmasından hariç tutabilir. 

Madde — 2. 

1. Asgari ücretlerin kısmen aynı olarak ödenmesi arzuya şayan ve teamülden olduğu hallerde, 
snillî mevzuat, toplu sözleşmeler veya hakem kararları bu şekilde tediyeye müsaade edebilir. 

2. Asgari ücretlerin kısmen aynı olarak ödenmesine müsaade olunduğu hallerde : 

(a) Bu gibi aynî yardımların işçinin ve ailesi fertlerinin şahsen kullanma ve faydalanmalarına 
elverişli bulunmasını; ve 

(b) Bu gibi aynî yardımlara takdir edilen değerin âdil ve mâkul olmasını sağlamak üzere mü
nasip tedbirler alınmalıdır. 

Madde — 3. 

1. Bu* Sözleşmeyi onaylıyan her üye, aşağıdaki fıkralarda öngörülen şartlar mahfuz kalmak 
kaydiyle, asgari ücret tesbit usulleriyle bu usullerin uygulanmasında takibolunacak yolları tâyin
de serbesttir. 

2. Bu hususta bir karar vermeden önce, eğer varsa, ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil 
kabiliyetini haiz teşekkülleriyle ve meslek veya vazifeleri dolayısiyle bu hususta bilhassa ehliyet 
sahibi olup kendilerine danışılması yetkili makamca faydalı görülen sair şahıslarla etraflıca ihzari 
bir danışmada bulunulacaktır. 

3. ilgili işveren ve işçiler millî mevzuatın tesbit edebileceği tarz ve ölçüde fakat her halde 
tam bir eşitlik esası üzerinden asgari ücret tesbit usullerinin uygulanmasına iştirak edecekler veya 
bu hususta kendilerine danışılacak veya fikirlerini ifade etme hakkını haiz olacaklardır. 

4. Tesbit edilen asgari ücret hadlerine ilgili işveren ve işçilerin riayeti mecburi olacak ve bu 
hadler indirilemiyec ektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 761) 
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5. Yetkili makam, bedenî veya fikrî kabiliyetleri mahdudolan işçilerin çalıştırılması imkân
larının azalmasını önlemek maksadiyle, ieabettiği takdirde, münferit hallerde, asgari ücret hadle
rinde istisnalara müsaade edebilir. 

Madde — 4. 

1. Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye, ilgili işveren ve işçilerin yürürlükte olan asgari ücret: 
hadlerinden haberdar edilmesini ve ba hadlerin uygulandığı hallerde bu hadlerden daha az ücret 
ödenmemesini sağlamak için gereken tedbirleri alacaktır, bu tedbirler, ilgili memleketin tarımında' 
cari şartlar bakımından gerekli ve bu şartlara en uygun olan bütün kontrol, teftiş ve cezai mü
eyyide tedbirlerini ihtiva edecektir. 

2. Hakkında asgari hadler uygulanan ve kendisine bu hadlerden az ücret ödenmiş bulunan bir 
işçi, millî mevzuatın tesbit edeceği mühlet zarfında, mahkeme yoluyle veya sair münasip-
bir yoldan kendisine eksik ödenen meblâğın tutarını geri almak hakkını haiz olacaktır. 

Madde — 15. 

Bu sözleşmeyi onaylıyan her üye, her yıl Milletlerarası Çalışma Bürosuna, asgari ücret tesbit 
usullerinin tatbik şekillerini ve tatbikattan alman neticeleri belirten genel bir ekspoze gönderecek 
ve bu ekspozede, şümul içine giren işleri ve işçilerin takribi sayısını, tesbit edilen asgari ücret 
hadlerini ve eğer varsa, asgari hadlerle ilgili olarak kabul edilmiş olan önemli diğer tedbirleri 
özet halinde belirtecektir. 

Madde — 16. 

Bu sözleşmenin resmî onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Börosu Genel Müdürüne gön
derilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde — 17. 

1. Bu Sözleşme ancak onaylama belgeleri genel müdürü tarafından tescil edilmiş olan Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi genel müdür tarafından tescil edildiği tarihten 
oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra bu Sözleşme, onu onaylıyan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği ta
rihten oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 18. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı statüsünün 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan beyanlar şu hususları belirtecek
tir : 

a) İlgili üyenin, Sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taah-
hüdettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinin değişiklikler yapılarak uygulanacağını taahhüdettiği ülkeler ve bu 
değişiklikelerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Sözleşmenin uygulanamıyacağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygulanamamağının* 
sebepleri; 

d) Haklarındaki kararın vaziyetin daha etraflıca tetkikine kadar mahfuz tuttuğu ülkeler. 
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2. Bu maddeninin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde sözü edilen taahhütler onayla

manın ayrılmaz kısımları sayılacak ve onaylama kuvvetini haiz olacaktır. 

3. Her üye bu maddenin 1 nci fıkrasının (b), (c) ve (d)1 bendleri gereğince daha evvel yap
mış olduğu beyanda mevcut ihtiyari kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyanla 
vezgeçebilecektir. 

4. Her üye, 10 ncu madde hükümlerine uygun olarak bu sözleşmenin feshedilebileceği dev
reler zarfında genel müdüre, daha evvelki her hangi bir beyanın hükümlerini başka her hangi bir 
bakımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki halihazır vaziyeti bildiren yeni bir beyan göndere
bilecektir. 

Madde — 19. 
1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları gereğince 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlar Sözleşme hükümlerinin ilgili 
ülkede değişikliklerle mi yoksa değişiklik yapılmadan mı uygulanacağını belirtecektir; beyan, 
-Sözleşme hükümlerinin değişiklikler kaydiyle uygulanacağını bildirdiği zaman bu değişikliklerin 
nelerden ibaret olduğunu açık olarak gösterecektir. 

2. İlgili üye, üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen, deği
şikliğe başvurma hakkında daha sonraki bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebilir. 

3. İlgili üye, üyeler veya milletlerarası makam, 10 ncu madde hükümlerine uygun olarak 
ou Sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında genel müdüre daha evvelki bir beyanın hü
kümlerini başka bir bakımdan değiştiren ve Sözleşmenin uygulanması bakımından halihazır vazi
yeti bildiren yeni bir beyan gönderebilir. 

Madde — 20. 

1. Sözleşmeyi onaylıyan her üye onu ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir 
•devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Genel Müdürün tescil edeceği bir belge ile feshedebilir. 
Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da onu, bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetme 
ihtiyarını kullanmıyan her üye yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bun
dan sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde fes
hedebilecektir. 

Madde — 11. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Milletleraralsı Çalışma Teşkilâtı üyeleri 
tarafından kendisine bildirilen bütün onaylama, beyan ve fesihlerin tescil olunduğunu Teş
kilâtın bütün üyelerine tebliğ edecektir. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onaylama belgesinin tescil olun
duğunu Teşkilât üyelerine bildirirken, bu Sözleşmienin yürürlüğe gireceği tarih hakkında 
Teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir. 

Madde — 12. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukarıdaki maddelere uygun olarak tescil 
etmiş olduğu bütün onaylama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasmın 102 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine ulaştırılacaktır. 
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Madde — 13. 

'Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her seferinde, bu Söz
leşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu genel konferansa sunacak ve onun tamamen veya 
kısmen ıdeğiştinilmesli meselesinin (konferans gündemine alınıp alınmaması hususunu iıncoliyecektir. 

Madde — 14. 

1. Konferansın bu •Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul' 
etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksini öngörmediği takdirde : 

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması keyfiyeti, yukarıdaki 
10 ncu madde nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olarak kayıt 
ve şartiyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir, 

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üyelerin* 
onaylanmasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2, Bu Sözleşme onu onaylayıp da tadil edici Sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyel<er içini 
her halde şimdiki şekil ve muhtevasiylc muteber olmakta devam edecektir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında 
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı 
hakkında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar 
Karma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve 
kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin 
tesbiti hakkında (1) numaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu 
üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve 
yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün 
onaylanmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve 

Dışişleri komisyonları raporları (1 /484) 

T. G. 
Başbakanlık 24 . 2 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1434 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA. 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 17 . 2 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan» Türkiye Cumhu
riyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut 
işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hu
dut Komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî 
ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) Numaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki 
hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) Numara
lı Protokol» ün onaylanmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türk - Bulgar hududunda, sınırda insan ve hayvanların geçmesü, yaralama ve katil gibi hudutta 
sükûnu bozan olaylar öteden beri vukubulmakta idi. Ancak iki memleket arasında bu gibi olayla
rın önlenmesi veya zuhuru halinde (mahallinde acilen halli, keza hasara uğrıyan ve kaybolan hudut 
lisaretlerinin bakımı ve yerlerine yerleştirilmesi hakkında bâr Anlaşma şimdiye kadar mevcut 
değildir. 
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Türk - Bulgar hududunda zuhur'edebilecek hudut olaylarının önlenmesi tedbirlerini öngören 

ve vukuu halinde bunların acilen ve mahallinde hailini ve hudut işaretlerimin bakım işlerini dü-
zenliyen bir anlaşmanın iki memleket arasında akdine iki tarafça lüzum görülerek, Bulgaristan 
Dışişleri Bakanının 16 - 21 Ağustos 1966 tarihleri iarasında memleketimize vâki ziyaretleri müna
sebetiyle yapılan likili görüşmeler sırasında, muhtelif konular meyanında, projesi tarafımızdan 
evvelcıe tevdi edilmiiş olan Türkiye - Bulgaristan Hudut Anlaşması da bahis konusu, edilmiş ve 
her iki memleket arasındaki hudut bülgesinde vukuu muhtemel alayların önlenmesi ve halli hu
susunda bir anlaşma akdi için iki taraf uzmanıları nm en kısa zamanda meseleyi müzakere etmeleni 
hususunda mutabakata varılmıştı. 

Dışişleri Bakanı, tanzim olunacak Anlaşmayı Hükümetlimiz adıoıa imzalaması hususunda 
22 Ağustos 1966 tarihli ve 6/6951 sayılı Bakan1 ar Kurulu karan ile yetkili kılınmıştır. 

17 Mayıs - 19 Haziran 1967 tarihleri arasında Sofya'da toplanan Türk ve Bulgar heyetlerimin 
yaptıkları çalışmalar neticesinde hazırlanan: 

1. «Türkiye Cumhuniyetii ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Hudut Olaylarının ön
lenmesi! ve Halli ile Hudut İbaretlerinim. Bakımı hakkında Anılaşma» 

2. «Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonla rmdaki Heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının 
ve bu heyet başkanları daıimî ikamet yerlerinin üeısbiti hakkında (1) Numaralı Protokol 
(Ek : 1)» 

3. «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilen
mesi ile kontrolü hakkımda (2) Numaralı Proto'kol (Ek : 2)» 

Hükümetlimiz adına Dışişleri Bakanı Sayın Ih^an Sabni Çağlayangil ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti adıma Ankara'deki Bulgaristan Büyükelçisi Ekselans Stefan Petrov tarafından 28 Ara-
liik 1967 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 10 . 4 . 1968 
Esas No. : 1/484 
Karar No. : 28 

Yüksek Başkanlığa 

'Türkiye Cumhuriyeti {Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
28 Aralık 1967 tarihimde Ankara 1da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında hudut 'olaylarının önlenmesi ve halli ile llıudut işaretlerinin 'bakımı hakkında 
Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki heyet
lerin faaliyet bölge ve (kısımlarının ve -bu heyet (başkanları daimî İkamet yerlerinin te'sibiti hak
kında (1) numaralı Protokol» ve Türk - Bulgaı 'hududu üzerindeki 'hudut işaretlerinin muha
fazası, Ibalkıımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokolün onay
lanmasına dair lolan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık teimsilcil erimin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Tlümü üzerinde yapılan müzakere Sonunda gerekçede de sarahaten Ibelirtildiği üzere, Türk -
Bulgar hududundaki hudut hâdiselerini 'zaman, nda halletmek, vukuu muhtemel olanları önle
mek, (hudut işaretlerinin (bakımını temin ve hu isler (için teşkil olunan Karma Komisyon çalış
malarını tanzim etmek gayesiyle yapılan Anlaşmanın onaylanmasına dair olan talsıarı, Komisyo
numuzca da müspet ımütalâa olunarak aynen k<vbul edilmiştir. 
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Mevzuun lüzum ve 'ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi temenndye §ayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Millî 'Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

(Başkan 
Sakarya 

K. Eroğan 

Kâtip 
Kare 

C. N. Koç 

Ankara 
Z. Pehlivanlı 

Muş 
K. Aytaç 

Bagkanvekiri 
Samsun 

M. Gedik 

Adana 
A. Bozdoğanoğlu 

Esfcişebir 
§. Asbuzoğlu 

Ordu 
R. Ayha/r 

Trabzon 
H. Orhon 

Bu Rapor Sözcüsü 
Hatay 

Ş. Mursaloğlu 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Kastamonu 
A. Ş. Bohça 

Tokat 
0. Saraç 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No: 1/484 
Karar No: 17 

Yüksek Başkanlığa 

30 .9 . 1968 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Ara
lık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında hudut olaylarının önlenme»! ve halli ile hudut işaretlerinin bakimi hakkında Anlaşma» 
ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faali
yet bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamfet yerlerinin tesbiti hakkında (1) nu
maralı Protokol» ve Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarı
mı, ve yenilenmesi ile 'kontrolü hakkında (2) numaralı Protokolün onaylanmasına dair olan kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve «müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra prensibolarak kabul edilmiş ve maddelerin tet
kikine geçilmiştir. Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca uygun mütalâa olu
narak tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
tamir Erzurum Antalya Bursa 

M. Ali Aytaş Nihat Pasinli Hasan Akçalıoğlu Mustafa Tayyar 

İçel 
İsmail Çataloğlu 

tsftanbül Kırklareli 
Hüseyin Ataman Mehmet Atagün 

Rizö 
İsmail Sarıgöz 

Kırklareli 
Orhan Türkkan 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/484 
Karar -No. : 16 

20 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 

28 Aralık 3 967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cum
huriyeti arasında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı'hakkında Anlaş
ma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonlarındaki heyetlerin 
faaliyet bölge ve .kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tcsbiti hakkında (l) 
numaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut isfaretlerinin muhafazası, bakımı, 
onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol;»ün onaylanmasına dair kanun 
tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

el Kurulda görüşülmek 

Başkan 
İzmir 

S. İksel 

Aydın 
Y. Menderes 

Manisa. 
E. Akça 

üzere Yüksel 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Bursa, 
N. Gür soy 

k 

F 

Ba; 

ü: 
. C. 

i kanlığa saygı ile sunulur. 

i'du 
Erkin 

Ankara 
R. Er güder 

Siva,s 
$. Kurtbek 

Ankara 
İ. R. Aksal 

Konya 
S. F. Önder 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Nr Erim. 

İmzada bulunamadı 
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r , , HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Arahk 1967 
tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında 
hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkında Anlaşma» ile bu Anlaş
manın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut k omisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısım
larının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hakkında (1) numaralı Protokol-» ve 
«Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi 
ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hak
kında Anlaşma» ile bu Anlaşmanın ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonlarındaki 
heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî ikamet yerlerinin tesbiti hak
kında (1) numaralı Protokol» ve «Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafa
zası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hakkında (2) numaralı Protokol» ün onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
17 . 2 . 1968 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
H. Dincer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
İV. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
2\ Toker 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA HUDUT 
OLAYLARININ ÖNLENMESİ VE HALLİ İLE HUDUT İŞARETLERİNİN BAKIMI 

HAKKINDA ANLAŞMA 

Türkiye Chımhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk üuımihuriyeti Hükümeti, iki memleket 
arasındaki dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerini dalha dja 'geliştirmek ımakisıadiyle hudut olayla
rının önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı haklkmda ıbu Anlaşmayı akdetmeye karar 
vermişler ve aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Taraflar yürürlükteki anlaşmalarla tesbit edilmiş bulunan Türk - Bulgar hududunda her türlü 
hudut alaylarının önlenmesi ve süratle halli ile hudut işaretlerinin bakımı için gerekli bütün tedbir
leri alacaklardır. 

Madde — % 

Bu Arilaşınanın konusu olan hudut olayları tabirinden hudut civarında vukulbulam aşağıdaki 
olaylar anlaşılır : 

a. Karşı taraf istikametinde ateş edilmesi. 
;b. Hududu usulsüz olarak geçmek veya geçmemek suretiyle şahıslar tararfimdan işlenen, hu

dutta nizam ve sükûnu Ibozan ve karşı tarafa zarar veren aşağıdaki suçlar : 
(1) Katil, yaralama ve diğer tecavüzî fiiller. 
('2) Hırsızlık ve kaça'kçılık. 
(3) Yanığın çıkararak. 
(4) Karma hudut komisyonlanmea tesfbit edilecek diğer suçlar. 
c. insanların (kasden veya yanlışlıkla), hayvanların ve taşıt araçlarının hukludu usulsüz geç

meleri. 
d. Her ıbir memleketin hava sahasının uçaklarla ve diğer hava vasıtaları ile ihlâl edilmesi. 
e. Hudut işaretlerinin yerlerinin değiştirilmesi, hiasara uğratılması veya tahribi. 
f. Karşı tarafıin muvalfaıkati olmadan, huduıt nehirlerinde 'talveg hattının değiştirilmesine sebe-

foölacak tesislerin inşası... 
ıg. Hudut nehirlerinde geceleri halik avcılığı. 
ıh. Hayvanların hudut hattına 50 metreden daha yaJkm mesafede nıezaretçisiz bırakılması. 
i. Karşı taraf topraklarımın fotoğrafının çekilmesi ve özel aydınlatma vasıtaları ile kasden ay

dınlatılması. 
j . Resmî temaslar dışında Ihufdudun iki tarafında bulunan şahısların konuşmaları ve işaretleş-

'Hieleri, 'birbirlerini her 'hangi [bir şekilde tehdit veya tahkir etmeleri. 
ik. Yukarda »gıösterilen hususlara ilâveten Karma Hudut komisyonlarınca hudut olayı olarak 

nitelenen diğer olaylar. 

Madde — 3. 

Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili kararlar ve tedbirler almak üzere aşağıdaki karma hudut 
komisyonları kurulur : 

a. Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu, 
b. Türk - Bul/gar Bölge Karma Hudut Komisyonları, 
c. Türk - Bullgar Kısım Karma Hudut Komisyonları, 
Bu komisyonların kararlarını uygulıyacak hudut makamları anlaşmanın mütaakıp madde

lerinde ve (1) ve (2) numaralı ek protokollerde açıklanmıştır. 
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Madde : 4 

Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu her iki taraftan altışar temsilcinin iştiraki 
ile kurulur. 

Bu komisyonun görevleri şunlardır, 
a. jBu Anlaşma hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını takibeder. 
b. Türk - Bulgar Bölge Karma Hudut Komisyonları tarafından halledilememiş meseleleri in-

v çeler ve gerekli kararları alır. 
c. Anlaşmanın uygulanmasındaki aksaklıkları ve hudut olaylarını inceler ve gerekli kararları 

alır. 
d,. Komisyondaki her iki heyet, kararlaştırılan hususları kendi iç hukuklarına 'göre yetkili 

yercilerine tasvibedilmek ve uygulanmak üzere teklif eder. 
e. Üzerinde mutabakate tvarılamıyan meseleleri halledilmek üzere diplomatik kanala intikal 

ettirir. 
Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu (toplantıları sıra ile Ankara ve (Sofya 'dia ol

mak üzere yılda bir defa yapılır. 
Toplantının İyeni, izamamı, gündemi ile heyet üyelerinin isimleri ve (görevleri (taraflar amasın

da yazışma sunetiyle 'en az bir ay önceden bildiridir. 
Taraflardan (birinin 'isteği die Tünk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu 'olağanüstü 

toplantılar da yapabilir. Olağanüstü (toplantılar toplantıyı teklif uedeın 'tarafm topraklarımda yapı
lır. 'Olağanüstü toplantıyı teklif eden taraf bu teklifi ile birlikte (toplantının yer, zaman vte günde
mini de karşı tarafa bildirir. Davet edilen taraf bu davete önümıkün olan len kısa 'zamanda <oevap verir. 

Bâzı (meseleler /taraflar /arasında yazışma suretiyle de halledilir. 

MADDE — 5. 

Türk - (Bulgar (Bölge Karma Hudut Komisyonları ifki tarafın layttıı seviyedöki yetkili hudut ma
kamlarından teşekkül teder. 

Türkiye fOumhuriyetiınde hudut valileri ve B uilgaristam Halk \Oujmihuriyeltiinde (bölge karma hu
dut komisyonlarındaki heyet başkanları yetkili hudut |malkamlıarı lolârak kendi (bölgelerinde 
Anlaşma hükümlerimi ve Türk - Bulgar Merkezî Kanma (Hudut (Komisyonu ile kendi bölge Kar
ma Hudut Komisyonu kararlarını uygularlar. 

Tünk - Bulgar (Bölge Karıma Hudut Komisyonu iki taraf heyetleri Ibir bıaşkaln, üç müşavir 
(üye), 'bir ısekneter ve bir tercümandan teşekkül eder. 

Bölge karma hudut komisyonlarımın 'görevleri şunlardır 
a. Kendi Iböigeleırinde 'bu 'Anlaşma hükümlerinin, 'Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komis

yonu kanarları ile kendi kanarlarının doğru bir şekilde uygulanmasını ta'kibederler. 
• b. Kanma Ikısım Ihudut ikomisyonılarımın kıendilenine intikal ettirdiği (meseleleri (ineeleirler ve 

kanara (bağlarlar. 
e. Hudut olaylarımın imgelenmesinde ve hallinde ıgerekirse iki ıtarafm ımutabakati ile tanıkları 

dinlerler ve yeninde tahkikat yaparlar. 
d. Hudut lişandtleninin imuhafaza, bakıim, onarım :vıe yenileme işlerini plânlar ve kontrol ederler. 
e. Olağan toplantılanda .geçmiş devre içinde Anlaşma tatbikatından doğan meseleleri, hudut 

makamlarımın (ilişkilerindeki lalksaklıklan ve kendilerime intikal (ettirilen hudut olaylarını inceler 
ve karara bağlarlar. Hudut faaliyetlerinin ıslahı için ıgereken tedbirleri alırlar. 

f. Olağanüstü toplantılanda gündemdeki meseleleri inceler ve kara bağlarlar. 
g. Halledemedikleri veya kendi yetkileri dışında gördükleri meseleleri Türk - Bulgar Mer

kezî (Kanma (Huduıt Komisyonuma intikal ettirirler. 
Bölge (Kanma (Hudut Komisyonları altı layda bir sıra Mıe her Ski tarafım topraklarında toplanır

lar. Ayrıca taraflardan birinin isteği halinde olağanüstü toplantılar ida yaparlar. Olağanüstü 'toplan-
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tiyi isteyen taraf bu 'isteğini (karşı taraf heyett başkanına yazılı olarak bildirir ve (gündemini, 
yerini ve zamanını açıklar. Böyle bir toplantı teklifi oturumdan >en ıaz üç gün evvel karşı taraf 
hudut makam!arıma tevdi edilmiş olmalı ve karşı taraf hudut (makamlarınca bu teklif, davetin 
alınmasından itibaren kırksekiz saat içinde cevaplandlrılmalıdır. 'Toplantıların daha kısa zamanda 
yapılması ıgereken hallerde bu süreler tarafların mutabakatlına göre kısaltılabilir. 

Müşterek toplantıları gerektirmeyen hudut meseleleri iki taraf heyet başkanları arasında 
yazışma suretiyle halledilir. 

MADDE — 6. 

'Türk - Bulgar Kısım Karma Hudut Komisyonları iki tarafın aynı seviyedeki yetkili hudut ma
kamlarından teşekkül eder. Türkiye Cumhuriyetinde hudut kaymakamları, Bulgaristan Halk 
Cumhuriyetinde Türk - Bulgar kısım karma hudut komisyonlarındaki heyet başkanları yetkili hu
dut makamları olarak, Anlaşma hükümlerim, daha yüksek seviyedeki karma hudut komisyonları 
kararlarını ve kendi komisyon kararlarını kısımlarında uygularlar. 

Türk - Bulgar Kısım Karma Hudut Komisyonlarındaki iki tar^f heyetleri bir başkan, iki mü
şavir (üye) bir sekreter ve bir tercümandan teşekkül eder. 

Bu kısımlarda vukubulan hudut olayları genel olarak önce Kısım Karma Hudut Komisyonla
rınca incelenir. 

Kısım Karma Hudut Komisyonlarının görevleri şunlardır: 
a. Anlaşma hükümlerinin, daha yüksek seviyedeki karma hudut komisyonları kararlarının 

ve kendi kararlarının doğru bir şekilde uygulanmasını takibederler. 
b. Kendi kısımlarında vukubulan hudut olaylarını veya meselelerini inceler ve karara bağlar

lar. Gerekirse, iki tarafın mutabakatı ile tanıkları dinlerler ve yerinde tahkikat yaparlar. 
c. Halledemedikleri veya yetkileri dışında gördükleri meseleleri Bölge Karma Hudut Ko

misyonlarına intikal ettirirler. 
d. Hudut olayları sonucu meydana gelen zarar ve ziyanı tesbit ederler. Bu zararların öden

mesi diplomatik yoldan yapılır. 
e. Tahkikat sonuna kadar maddi delillerin muhafazası için hudut makamları tarafından alına

cak tedbirleri tesbit ederler. Komisyon kararları alınıncaya kadar tarafların hudut (makamları bu 
delillerin muhafazasını sağlarlar. 

f. Bu Anlaşma hükümlerine göre insan, hayvan, taşıt aracı ve eşyayı teslim eder ve teslim 
alırlar. 

g. Hudut işaretlerinin muhafaza, bakım ve onarımı ile ilgili işleri düzenlerler. 
h. Olağan toplantılarda geçmiş devre içinde ve kendi kısımlarında Anlaşma tatbikatından do

ğan meseleleri, hudut makamları ilişkilerindeki aksaklıkları ve hudut olaylarını inceler ve karara 
bağlarlar. 

Hudut faaliyetlerinin ıslahı ve hudut olaylarının önlenmesi için gereken tedbirleri alırlar. 
Kısım Karma Hudut Komisyonları üç ayda bir sıra ile her iki tarafın topraklarında toplanır

lar. 
Hudut olaylarının zuhuru ve taraflardan birinin daveti ile olağanüstü toplantılar da yaparlar. 

Olağanüstü toplantıyı istiyen taraf bu isteğini karşı taraf heyet başkanına yazılı olarak bildirir 
ve toplantının gündemini, yerini ve zamanını açıklar. Toplantı teklifi toplantıdan en az kırksekiz 
saat evvel karşı tarafa tevdi edilmiş olmalıdır. Karşı taraf heyet başkanınca bu teklif alındığından 
itibaren 24 saat içinde cevaplandlrılmalıdır. Toplantıların daha kısa zamanda yapılması gereken 
hallerde bu süreler tarafların mutabakati ile kısaltılabilir, 

Müşterek toplantıyı gerektirmiyen hudut meseleleri iki taraf heyet başkanları arasında yazış
ma suretiyle halledilir. 
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Madde — 7 

Lüzumu ve tarafların karşılıklı mutabakati halinde karma hudut komisyonlarının çalışmalarına 
eşit sayıda eksper katılır. Eksperlerin branş ve adedi gündemle birlikte'bildirilir. 

Madde — 8 
Hudut görevlileri aşağıdaki görevleri yaparlar : 
a. Bu Anlaşma hükümlerinin ve karma hudut komisyonları kararlarının uygulanmasında kendi

lerine tevdi 'edilen görevleri yaparlar. 
'b. Vukubulan hudut olaylarından kendi hudut makamlarını vaktinde haberdar ederler. 
e. Karma hudut komisyonları heyet başkanları arasında teati edilen mektupları teslim ederler 

vo teslim 'alırlar. 
d. Bâzı hallerde, karma komisyon heyet balkanlarının talimatına göre insan, hayvan, taşıt 

aracı ve eşyayı teslim ederler ve teslim alırlar. 

Madde — 9 

Çeşitli hudut olaylarının önlenmesi ve halli ile ilgili olarak her iki tarafça dikkate alınacak 
hususlar şunlardır : 

a. Mermilerin diğer taraf arazisine düşmesine sebep olabilecek atışlar yapılamaz. 
Hudut yakınında avcılık toplu bir şekilde ve ilgili hudut makamlarının kontrolü altında yapılır. 

Bu hususta karşı taraf hudut makamlarına önceden bilgi verilir. 
!b'. Şahısların silâhlı veya silâhsız olarak yanlışlıkla hududu geçtikleri tespit edildiği takdirde, 

tarafların hudut makamları gecikmeksizin bunları iade ederler. İade bir protokol ile yapılır. 
c. Taraflar kendilerine ait hava vasıtalarının hududu nizamsız olarak geçmelerini önlemek için 

gerekli tedbirleri alırlar. 
Hava vasıtalarının hudut hattına 5 kilometreden daha yakın mesafede uçmalarına müsaade edil

mez. Bununla beraber yangm, su baskını, deprem gibi zaruri hallerde karşı tarafa haber vermek ve 
yerden 1 000 metre irtifaı geçmemek şartı ile uçakların hudut hattına kadar yaklaşmalarına mü
saade edilir. 

Tarım ve harita ihtiyaçları için kullanılacak uçaklar tarafından hududa 5 kilometreden daha 
yakın mesafede yapılacak uçuşların şartları, iki taraf arasında diplomatik yolla tesbit edilir. Bu 
uçakların günlük uçuşları için tarafların hudut makamları karşılıklı olarak birbirlerine haber ve
rirler. 

Kötü hava şartları yüzünden veya elde olmıyan teknik sebeplerle karşı taraf hudut bölgesine 
paraşütle atlıyan veya mecburi iniş yapan uçak personeline memleketlerine dönmeleri için her türlü 
yardım yapılır ve kolaylıklar gösterilir. 

d. Taraflar huduttan kanunsuz olarak mal ve hayvanların geçirilmemesi için gerekli tedbir
leri alırlar. 

Ele geçirilen kaçak mallar ilgili tarafın mevzuatına göre işleme tabi tutulur. 
Kanunsuz fiillerle huduttan geçirilmiş olan mallar veya etşya tarafların kendi iç mevzuatına gö

re ve ilgili ıkarma hudut komisyonu kararı ile en kısa zamanda diğer taraf hudut makamlarına 
iade olunur.^ 

Tabiî âfetler sonucu karşı tarafa geçmiş olan mal ve eşya ilgili karma hudut komisyonu kararı 
ile ve en kısa zamanda karşı taraf hudut makamlarına iade edilir. 

e. Huduttan diğer tarafa geçen hayvanlar ilgili karma hudut komisyonu kararma göre sahip
lerine teslim edilmek üzere en kısa zamanda diğer tarafın hudut makamlarına iade olunur. 

Hududu geçmekte olan hayvanlar görüldüklerinde derhal ve her hangi bir işleme lüzum kalma
dan geldikleri taraf arazisine sürülür. 

f. Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının ve bitkilere zarar veren hastalık ve parazitlerin zu
huru halinde hudut makamları, taraflar arasında yürülükte olan anlaşmalara göre hareket ederler. 
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Madde — 10. 

Yürürlükteki anlaşmalara göre tesbit edilmiş bulunan, Türk - Bulgar hududundaki hudut işa
retlerinin muhafazası, bakımı, onarımı, yenilenmesi ve kontroluna taraflar gerekli itinayı gösterecek
lerdir. Bu işler Anlaşmaya ek (2) numaralı Protokole göre yapılır. 

Madde — 11. 

Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonu Heyet Başkanlarının faaliyet bölgeleri ve kısımları ile 
daimî ikâmet yerleri bu Anlaşmaya ek (1) numaralı Protokolde gösterilmiştir. 

Madde — 12. 

Türk - Bulgar Karma Hudut Komisyonlarının toplantılarında alınan kararlar bir protokol ile 
tesbit edilir. Protokoller aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Bulgarca üçer nüsha halinde 
hazırlanır ve iki heyet Başkanınca imzalanır. Protokollerin birer nüshası taraflar arasında teati olu
nur. Diğer iki nüshadan birisi muhafaza edilir ve diğeri üst makamlara gönderilir. Her hangi bir 
meselenin tetkiki sırasında görüş ayrılığı meydana gelirse, her iki tarafın görüşleri protokollere kay
dedilir. 

Taraflar 'arasında insan, hayvan, taşıt aracı ve eşyanın teslim edilmesi ve teslim alınması sırasın
da Türkçe ve Bulgarca olmak üzere (3) ve (4) numaralı örneklere uygun matbu protokoller ikişer 
suret halinde hazırlanır. Birer nüshası imzayı mütaakıp taraflar arasında teati olunur. 

Taraflardan birinin yapılan davete gelmemesi halinde, tek taraflı bir tutanak düzenlenir ve bu 
tutanak karşı tarafa gönderilir. 

Madde — 13. 

Bu Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi maksadiyle yapılacak hudut geçişleri aşağıdaki esas
lar dâhilinde olacaktır : 

a. Türk - Bulgar Merkezî IKarma Hudut Komisyonu üyeleri hududu pasaportla geçerler. 
b. Bölge ve kısım karma hudut komisyonlarındaki iki taraf heyet mensupları bir numaralı ör

neğe uygun hudut geçiş belgeleri ile hududu geçerler. Bu belgeler sadece bu maksatla hududu geçmek 
için kullanılır ve bir yıl için muteberdir. 

c. Uzmanlar, bilirkişiler ve tanıklar için hudut geçiş belgeleri (2) numaralı örneğe göre tanzim 
edilir. Bu belgeler üzerinde yazılı süreler için geçerlidir. 

d. Huduttan geçiş Türk - Bulgar bölge karma hudut komisyonlarınca tesbit edilen hudut 
geçiş noktalarında yapılır. 

e. Hudut geçme günü ve saati en az 24 saat önce karşı taraf hudut makamlarına bildirilir. Ge
çiş notlarına karşı taraf hudut makamı bir temsilci gönderir. 

i. Üniformalı şahıslar komisyon toplantılarına resmî kiyafetleriyle katılabilirler. 
g. Taraflar kendi topraklarına gelen karma hudut komisyonları heyet mensuplarınla ikâmet 

yeri ve taşıt aracı temini ve kendi hudut makamları ile haberleşmeleri hususunda kolaylık gösterir 
ve yardımlarda bulunurlar. 

Madde — 14. 

Taraflar bu Anlaşma hükümlerini hududun muhafazası ile görevli makamlarına ve hudut civarın
daki halka duyuracaklar ve Anlaşmaya tam olaralv riayetle tatbikatının sağlanması hususunda gerekli 
tedbirleri alacaklardır. 
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•Madde — 15. 

Taraflar kendi hudut heyetlerinin diğer taraf topraklarındaki çalışmaları sırasında gereken mas
rafları kendileri karşılarlar. 

MJadıde — 16. 

;Bu Anlaşma onaylama belgelerinin teatisi tarihinden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madd« — 17. 

Bu Anlaşmanın geçerlik süresi beş yıldır. Taraflardan biri Anlaşma müddetinin sona ermesinden 
en az altı ay önce onu feshetmek veya değiştirmek isteğini diğer tarafa bildirmediği takdirde Anlaş
ma mütaakıp beş yıllık süreler için kendiliğinden uzatılntış sayılır. 

Madde — 18. 

Bu Anlaşma her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe ve Bulgarca ikişe'r nüsha ha
linde tanzim «dikmiş. ve ^Ankara'da 28 . 12 . 1967 tarihlinde imzalanırnıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti 'adına Hükümeti adına 

Ek - 1 

Türk - Bulgar Karma Hudut komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge ve kısımlarının ve bu he
yet başkanları daimî ikamet yerlerinin teabiti haMnnda (1) numaralı Protokol 

1. Bu Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi faaliyetlerinde kolaylık sağlamak maksadiyle 
Türk - Bulgar hududu Doğudan - Batıya doğru beş kısımdan ibaret olan iki bölgeye aşağıdaki şekilde 
ayrılmıştır : ; 

A Bölgesi : 
Karadeniz'de Rezve deresi mıansalbın&an 190 (dâhil) numaralı hudut taşına kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu bölgede uygulıyan hudut makamları şunlardır : 
Türkiye Cumhuriyetinde : Kırklareli Valisi. 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde Bölge Karma Hudıuıt Komisyonu Bulgar Heyeti Başkamı 

- Malko Tırnova -

B Bölgesi : 
190 numaralı hudut taşından Meriç nehrinde Kavak Adası üzerindeki Türk - Bulgar - Yunan 

müşterek hudut taşına (dâhil) kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu bölgede uygulıyan hudut makamları şunlardır : 
Türkiye Cumhuriyetinde : Edirne Valisi 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde : Bölge Karma Hudut Komisyonu Bulgar Heyeti Başkanı 

- Elhovo -
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2. Bölgeler aşağıdaki kısımlara bölünmüştür : 
A Bölgesi : 
1 ;nıunıaralı kısım : 
Karadeniz'de Rczve Deresi mansabmdan (1) numaralı (dâhil) hudut taşma kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu kısımda uygulıyaıı hudut makamları şunlardır : 
Türkiye Cumhuriyetinde : Demirköy Kaymakamı. 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde : Kısım Karma Hudut Komisyonu Bulgar Heyeti Başkanı 

- Malko Tırnova -
2 Numaralı kısım : 
1 Numaralı hudut taşından 92 (ıdâhil) numaralı hudut taşma kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu kısımda, uygulıyaıı hudut makamları şunlardır : 
Türkiye Cumhuriyetinde : Kırklareli Vali Muavini. 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde : Kısım Karma Hudut Komisyonu Bulgar Heyeti Başkanı 

- Malko Tırnova -
3 Numaralı kısım : 
92 numaralı hudut taşından 190 (dâhil) numaralı hudut taşma kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu kısımda uygulıyaıı hudut makamları şunlardır : 
Türkiye Cumhuriyetinde : Kofçağız Kaymakamı. 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde : Kısım Karma Hudut Komisyonu Bulgar Heyeti Başkanı 

- Kalaya -
B Bölgesi : 
1 numaralı Ikısım : 
190 numaralı hudut taşımdan 280 (dâhil) numaralı hudut taşma kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu kısımda uygulıyaıı hudut makamları şunlardır .-
Türkiye Cumhuriyetinde : Lalapaşa Kaymakamı. 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde : Kısım Karma Hudut Komisyonu Bulgar Heyeti Başkanı 

- Elhovo -
2 numaralı kısım : 
280 numaralı hudut taşından Meriç Nehrinde Kavak Adasındaki Türk - Bulgar - Yunan müşte

rek hudut taşma kadar. 
Bu Anlaşma hükümlerini bu kısımda uygulıyan hudut miakamları şunlardır : 
Türkiye Cumhuriyetinde : Edirne Vali Muavini. 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetinde : Kısım Karma Hudut Komisyonu Bulgar Heyeti Başkanı 

- Svilengrad -
3. Türk - Bulgar bölge ve kısım karma hudut komisyonlarının toplantı yerleri her iki Taraf he

yet Başaknlarmm karşılıklı mutabakatı ile tesbit edilir. 
4. Türk - Bulgar bölge karma hudut komisyonları ilk toplantılarında huduttan geçiş yerleri 

ile mektup teatisi noktaları ve usullerini tesbit ederler. 
Bu Protokol Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkçe ve Bulgarca olmak üzere ikişer nüsha 

halinde tanzim edilmiştir ve hor biri ide aynı derecede muteberdir. 
Bu Protokol Ankara'da 28 . 12 . 1967 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına, 

M. Meclisi • (S. Sayısı : 779) 



— 13 — 

• " ' Ek : 2 

Türk - Bulgar hududu üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, onarımı ve yenilenmesi 
ile kontrolü hakkında 

(2) numaralı Protokol 

Taraflar hudut oyalrınm önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin bakımı hakkındaki Anlaşma
nın 10 ncu maddesine uygun olarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

1. Bu Anlaşmada adı geçen hudut işaretleri tâbirinden şunlar anlaşılır ; 
Hudut taşları ve röperleri, demir putreller, nehirlerde hudut çizgisi tesbit eden röperler, taş ve 

toprak öbekler ve hudut sapan izi. 
2. Tek numaralı hudut taşları ve röperlerinin onarımı, bakımı ve yenilenmesi işleri Türkiye 

Cumhuriyeti hudut makamları tarafından, çift numaralı olanların da Bulgaristan Halk Cumhu
riyeti hudut makamları tarafından yapılır. 

Tek numaralı hudut taşlarından çift numaralı hudut taşlarına kadar hudut sapan izinin kazıl
ması, yardımcı taş ve toprak öbekleri inşası, hudut şeridinin temizlenmesi ile ilgili işler Türkiye 
Cumhuriyeti hudut makamları tarafından yapılır. Aynı işler çift numaralı hudut taşlarından tek 
numaralı hudut taşlarına kadar Bulgaristan Halk Cumhuriyeti hudut makamları tarafından yapı
lır. 

Hudut nehirlerindeki hudut hattını belirten hudut işaretlerinin bakımı, onarımı ve yenilen
mesi, bu hudut işaretleri Taraflardan hangisinin toprağında inşa edilmiş ise o Tarafın hudut ma
kamlarınca yapılır. 

3. Hudut işaretlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi işleri için diğer Taraf hudut makam
ları haberdar edilir. Bu işler iki Tarafın hudut makamları temsilcileri huzurunda yapılır. 

Her iki Taraf hudut makamları hudut işaretlerinde meydana gelen tahribatın tesbiti şeklinin 
ve derecesinin tâyini ile bunların bakımı, onarımı veya yenilenmesi için gerekli işleri müştereken 
tanzim edecekleri ikişer nüsha Protokol ile tesbit ederler. 

Hasara ıığrıyan hudut işaretleri, hasarın tesbit tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde onarı-
lır veya yenilenir. Yapılan iş için müştereken ikişer nüsha Protokol tanzim edilir. 

4. Hudut işaretlerinin boyutları, tipleri, renkleri ve bunların yapımında ve onarımında kulla
nılacak malzemenin niteliği yürürlükte bulunan protokollerle tesbit edilmiştir. 

Bu hususlardaki değişiklikler Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu kararı ile ya
pılabilir. 

5. Yıkılmış, tahribedilmiş veya kaybolmuş hudut işaretlerinin tam yerlerine dikilmesi uzman
lar tarafından gerekli teknik vasıtalarla yapılır. 

6. Hudut hattı arazi üzerinde 30 santim genişlik ve derinlikte kazılmış hudut sapan izi ile 
gösterilir. , 

Ormanla kaplı yerlerde hudut hattının iki tarafındaki ağaçlar kesilmek suretiyle beşer metre 
genişliğinde bir hudut şeridi açılır. 

Lüzum görülen yerlerde karşılıklı mutabakat ile hudut hattını daha bariz bir şekilde göstermek 
için hudut taşları arasına yardımcı işaretler konabilir. 

7. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan hududunun birleşme noktası olan Kavak adası üzerin
deki müşterek hudut taşının bakımı, onarımı ve yenilenmesi işleri bu üç devletin hudut makam
ları huzurunda yapılır. 

Bu gibi hallerde Yunanistan Kırallığı hudut makamları buluşmayı istiyen Tarafça davet edi
lir. 
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8. Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu hudut işaretlerinin bakımı, onarımı ve 
yenilenmesi ile muhafaza ve kontroluna ve bu işlerde uygulanacak teknik protokollerin hazırlan
masına dair prensip kararları alır. 

9. Bölge Karma Hudut komisyonları hudut işaretlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi ile 
muhafazası işlerini plânlar ve kontrol eder. Bu işler için gerekli teknik ekiplerin kurulmasına ait 
kararlar alır. 

10. Kısım Karma Hudut komisyonları, kendi kısımlarındaki hudut işaretlerinin muhafazası, 
bakımı ve onarımı işlerini düzenler ve bunlara ait kararlar alırlar. Alman bu kararlar Tarafların 
hudut makamlarınca yerine getirilir. 

11. Bütün hudut işaretleri üç yılda bir karma teknik bir ekip tarafından kontrol edilir. 
Bu işler Türk - Bulgar Merkezî Karma Hudut Komisyonu tarafından düzenlenir ve Haziran, 

Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır. 
12. Taraflar bakım, onarım ve yenileme işleri kendilerine verilmiş bulunan hudut işaretlerinin 

bu masraflarını kendileri karşılarlar. 
13. Hudut işaretlerinin üç yılda bir periodik kontrolü ve hudut şeridinin açılması faaliyetine 

1968 yılından itibaren başlanacaktır. 
Bu Protokol Anlaşmanın bölünmez bir parçasıdır. Türkçe ve Bulgarca olmak üzere ikişer nüs

ha halinde tanzim edilmiştir ve her biri de aynı derecede muteberdir. 
Bu Protokol Ankara'da 28 . 12 . 1967 tarihinde imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti 'adına Hükümeti adına 

örnek : 1 

Karma Hudut komisyonları görevlilerine ait hudut geçiş belgesi 

Adı ve soyadı 
Balba aldı Fotoğraf 
Doğum yeri • • 3X4 Om. 
Doğum, tarihi ıBu belgede kimliği gösterilen şahsa Karma 
Görevli olduğu hudut komisyonu Hudut Komisyonu çalışmalarına katılması 

maksadiyle belirtilen noktalardan hududu 
Geçiş noktası geçme müsaadesi verilmiştir. 
Geçerlik süresi 

Bölge Kanmıa Hu'dut Kjorniısyonu Bölge Karoma Hudut Komisyonu 
Bulgar Heyetli Başkanı Türk Heydtii Başkanı 

(Imaa ve1 mühür) (îîmizıa vo mühür) 

NOT : Bu belgenin ebadı 18X12 Cm. dır. 
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örnek : 2 

Karma Huduit komisyonları faaliyetlerine katılacak uzmanlar bilirkişiler ve tanıklara ait sınır 
geçiş belgesi 

Adı ve soydı — — — 
Baıba aidi .Fotoğraf 
Doğun} yeri — — — — — 3X4 Om. 
Doğum tarihi — • — — Bu belgede 'kimliği vo geçiş maksadı yazılı 
Geçiş m,aksadı , şah<sa Karana Huduit Komisyonu *araf heyet 
Geçjiş nokt'aisı •—'• '• balkanlarının talimatına göre belirtilen nok-

—-, : : — »tadan mnırı ıgeçmle müsaadesi verilmiştir. 
Geçerlik «üresi 

iBölge Kanmıa Hudut Komıiısyonu Bölge Kanma Hudut Kotrmisıytonu 
Buljgar Heyetti Başkanı Türk Eeyefö Başkanı 

(tmjza ve ım/ühfür) (îmıaa ve mıüftıür) 

NOT : Bu belgenin ebadı 18X12 Cm. dir. 

Örnek : 3 

Hududu usulsüz geçen şahısların iadesi için protokol 

iade edilen şahsın : 
Adı ve soyadı 
Baba adı 
Doğum yeri ve tarihi — 
Hududu geçtiği yer ve zaman 
Üzerinde bulunan eşya 
îade yeri 
taıde zamanı 
Tarafların istekleri 

Hududu usulsüz geçmiş olan yukarda kimliği yazılı şahıs, aşağıda isim ve imzaları bulunan 
yeHk|M hudut görevlilerinim huzununda iaide edilmiştir. 

Teslim alaîı Teslim eden 

/Görevi/. /Görevi/ 

/Adı ve soyadı/ /Adı ve soyadı/ 

/İmzası/ /imzası/ 

Not : Bu protokol Türkçe ve Bulgarca olmak üzere iki nüsha halinde tanzim olunur ve imzayı 
mütaakıp bir nüshası taraflar arasında teati edilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 779) 
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Örnek : 4 
t 

Usulsüz olarak huduttan geçirilen malların veya hayvanların iadesi için protokol 

Olay yer i •— 
Olay zamanı '• •—• ' 
Hududu nasıl geçtiği ' 
Malın cinısli ve 'adedi : : : • — •—— 
İade yar i — • • 
t aide zamanı — • •—• 
Tarafların ıist ekleri < • 

Hududu usulsüz goçiriiılmıiş (veya geçmiş) olan yulkarda eiım ve ımikifcaın yazıl]ı ımıal, hayvan aşa
ğıda isim ve imzaları bulıunan yetkili hudut ıgörıevlileninin huzurumda liaıdo edilmiştir. 

Teslim alan Teslim eden 

/Görevi/ /Görevi/ 

/Adı ve soyadı/ /Adı ve soyadı/ 

/ imzası / /îm,zası/ 

Not : Bu protokol Türkçe ve Bulgarca olmak üzere iki nüsha halinde tanzim olunur ve tasdiki 
mütaakıp bir nüshası taraflar arasında teati edilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 779) 
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örnek : 5 
T.C. 

Numaralı kısıım. 
Kanma Hudut Kıomıisyonıu 

Türk Heyetli 

Heyet foaşşlkaınları arasında teati edilen mektuplara 'a'it zimmet idetfiteri 

1 Geüdiği 
yer 

GJJdecjeği 
yer 

MJektubun 
numarası 

Teslim 
moiktası 

Teslim 
taınM 

1 İmza, Unvan 
adı ve soyadı 

Teslim 
eden 

Teslim 1 
alan 

I 

• • ı ^ M — I • 

M. Meclisi (S. Sayısı : 779) 





Dönem : 2 
Toplantı 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında 
imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri 
komisyonları raporları ( î / 5 3 1 ) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 6 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 734/4269 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 6 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün 
Kırallığı arasında imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki Kültür Anlaşması ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Devletlerarasındaki dostlukların kültür alanındaki mübadelelerle kuvvetlendiril meşinin bü
yük önem arz e'ttiğini göz önünde 'tutain Hükümetimiz dost Haşimî Ürdün Kırallığı lile kültürel 
ilişkileri geliştinrneye karar Yermiş 'bulunmakta din Bu pıaksatla Haşimî Ürdün Kırallığı ile 
memleketimiz arasında kültürel münasebetlere ahdî mahiyet verm'ek üzere Amman*da 25 Şubat 
1968 tarihinde bir Kültür Anlaşması imzalanmıştır. \ 

Anlaşma ımabiyeti itibariyle bugüne ıkadar Hükümetimizin diğer devletler ile akdetmiş lo'ldu-
ğu Kültür Anlaşmalarının benzeridir. 

Anlaşmada, {karşılıklı olmak üzene, ilim adamı ve öğrenci değişimi, iki ülkeyi ilgilendiren 'bilgi 
ve yayınların mümkün 'okluğu mabette doğruluğunun (sağlanması, iki memleket vatandaşlarının 
birbirinin eğitim müesseselerinden faydalanmaları, diplomaların eşitliği sorununun incelenmesi, 
üniversite ve yüksek okullar öğrencilerinin diğer 'memleket öğrtetim müesseselerinde öğııenimleri-
nc devam edebilmelerini veya araştırmalarda bulunabilmelerini sağlıyan burtslar verilmesi, kar
şılıklı olarak kültür enstitüleri ve kültür merkezleri kurulması hususları öngörülmiektedir. 

Haşimî Ürdün Kırallığı ile memleketimiz arasındaki kültürel temaıslarm bundan böyle daha 
çok gelişmesine yardıim edecek olan 'bu Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

780 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 2 . 10 . 1968 
Esas No : 1/531 
Karar No : 41 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlığımız tarafından Komisyonumuza havale edilen Türkiye Cumttıuriyeti ile Haşilmî Ür

dün Kırallığı arasında imzalanımılş ıolan Kültür Anlatmasının onaylanmasının uy/gun ıbulunduğu
na Idaıir kanun tasarısı Millî Eğitim ve Dışişleri baikanlıklan temsilcilerinin iştirakiyle totikik ve 
müzakere1 edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da 'benimsenerek ta
sarının aynen kaJbul edilmesine karar verilmiştir 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Çanakkale 

A. N. Akay 

Adana 
M. Bozdoğan 

Çorum 
/ / . İncesulu 

(Bu Rapor1 Sözcüsü 
îstanlbul 

M. Yardımcı 

Afyon Karahıisar 
0. Attilâ 

Erzurum 
İV. Diler 

Manisa Uşalk 
İV. Ağaoğlu F. Uğraşız 

Adana 
II. Aksay 

Aydın 
M. K. Yıilınaz 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
A. §. Bohça 

oğlu 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 20 . 1 . 1969 
Esas No : 1/531 
Karar No : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşiimî Ürdün Kırallığı arasında 'imzalanmış olan Kültür 
Anlaşlmasmm onaylanmasının uygun Ibulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcileri
nin iştirakleriyle tetkıik ve müzakere ddildi. 

Tasarının gercik'çesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı ay
nen kalbul edilmiştir. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
izmir 

S. tksel 

Ankara 
. B. Aksal 

Kooaeli 
N. Erim 

F. 
Ordu 
C. Erkin 

Sözcü 
Çanakikale 
M. Baykan 

Aydın 
Y. Menderes 

Konya 
S. F . Önder 

imzada bulunamadı 

8. 
Sivas 
Kurthek 

Anıkıara 
R. Er güder 

Bursa 
N. Gür soy 

Manisa 
E. Akça 

M. Meclisi (S. 'Sayısı : 780) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kıralhğı arasında imzalanmış alan Kültür An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında 25 Şubat 1968 
tarihinde imzalanmış olan ilişik Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Dışişleri Bakanı 

/. 8. Çağlayangil 
Ticaret Bakanı 

A, Türkel 
Ulaştırma Bakam 

S. Bilgiç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

• . i r v 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Balkanı 
1. Ertem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

1 . 6 . 1968 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında Kültür Anlaşması 

Dostane bir işbirliği ve mübadele yolıiyle, eğitim, kültürel, ilmî ve haberleşme faaliyetlerinin 
yekdiğerinin mjemlekıetılerinde mümkün olduğu kadar tam bir şekilde anlaşılarak değerlenıdirilme-
sini teşvik maiksadiyle bdr ianlaşma yapmayı ar .m eden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşi
mî Ürdün Kırallığı Hükümeti, bir Kültür Anlaşması yapmaya karar vermişler ve bu maksatla 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçisi Halûk Kura'yi, Ha
şimî Ürdün Kırallığı Hükümeti de Haşimî Ürdün Kırallığı Maarif Veziri vEikselâns Mdhammad Adib 
Elâ'miry'i tam yetkili murahhas olarak tâyin etmişler ve usulüne uygun olduğu anlaşılan yetki bel
gelerini teati eiden murahhaslar iaşağıdaki hususlarda mutaba/kate varmışlardır: 

Madde — I. 

Hor Âkıd Hükümet,, diğer memleketin dil, edebiyat ve tarihinin kendi üniversitelerinde müm
kün olduğu kadar geniş çapta öğrenimini teşvik ve inkişaf ettirmeye gayret sarf edecektir. 

Madde — II. 

Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde, bu ülkenin mevzuatının genel hükümlerine uymak şar-
tiyle, kültür enstitüleri ve kültür merkezi eni kurabilir. 

Madde — III. 

Âkıd Hükümetler, memleketleri arasında üniversite erkânı, okul öğretmenleri, öğrendiler, araş
tırıcılar, mütehassıslar ve teknik müesseseler üyelerinin mübadelesini teşvik edeceklerdir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 780) 
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Madde — IV. 

Her Hükümet, kendi ülkesinde diğer taraf vatandaşlarının etüt, teknik 'eğitim, veya araştırma
lara başlamalarını veya devam ettirebilmelerini mümkün kılacak burslar (ihdasını teemmül ede-
'cektıir. 

Madde — V . 

Âkıd Hükümetler, edebî, iartistik, ilmî ve umumiyetle entellektüel faaliyetlerde karşılıklı yar
dımlaşmayı sağlamak maksiadiyle, ye'kdiğeriniin memleketindeıki akademiler ve diğer kültür mües
seseleri arasında en sıkı işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

Madde — VI. 

Âkıd Hükümetler, akademik ve öğrenim maksatları ile ve muayyen haillerde de meslek icrası 
gayesiyle ülkelerinden birisinde verilmiş olan be !ge, diploma ve unvanların ıdiğer üükede verliılmek-
te olan mümasili belge, 'diploma ve unvanlarla muadeletinin tanınması şartları hususunda mutaba-
kate varacaklardır. 

Madde — VII. 

Her Âkıd Hükümet, diğerinin ülkesinde konferanslar, konserler, sanat ve sal* sergileri veya 
tiyatro gösterileri ve filim, teleyizyon, radyo ve benzeri gibi kütle hâbcrleşnVe vasıtalar'iyle ken
di kültürümün, dallı a geniş /'bir Işekilde tanınması ma gayret gösterecektir. 

Madde — VIII. 

Âkıd Hükümetler, /ülkeleri tarafından tanınmış olan gençlik ve yetişkinler için eğitim .teşek
külleri arasında işbirliğini teşvilk ede Çek'lerdir. 

Madde— I X 

Âkıd Hükümetler, kültürel, teknik ve meslekî işbirliğinin inkişafını sağlamak amaciyle, seçi
lecek entellektüel şahımların veya grupların ziyaretlerini, davet 've malî yardım, tahsisi nuretiyle 
teşvik edeceklerdir. 

Madde — X. 

Âkıd Taraflar, ülkelerini ilgilendiren hataların ve yanlış ifadelerin karşılıklı .olarak tashihini 
sağlamak ilıuisusunda 'işbirliği yapacaklar ve mümkün olduğu nis'bette, bilgi ve neşriyatın halki-
kate uygun ve objektif bu şekilde olmasına itina vv dikkat göstereceklerdir. 

Madlde — ,XI. 

Bu Anlaşima gayriınuayyen bir süre için ^yapılmıştır (ve Âkıd Hükümetlerden ibirisi tarafından 
f esli edilinceye kadar (yürürlükte kalacaktır. 'Bu taikd'irdc, anlaşma, âkıd hükümetlerden hor han
gi birisi tarafından diğerine feshin iıhlbarı tarihiniden 'itibaren 6 ay geçtikten sonra yürürlükten 
ka'lk'mış 'olacaktır. 

Madde - XII 

Bu Anlaşma, ilk fırsatta tasdik edilecek ve tasdik belgesinin Amman şehrinde teatisi tarihin
de yürürlüğe girecektir. 

Her üç. nüshası da aynı derecede muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve ingilizce «olarak 25 
Şubat .1968 tarihinde Amman şehrinde imzalanmıştır. İhtilâf halinde İngilizce nüsha esas me
tin olarak kabul edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Haşimî Ürdün IKırallığı 
Halûk Kura Hükümıeti Adına 

Mehmet Edip 

n «gaiP» »• 

M. Meclisi (S. Sayısı : 780) 



Dönem : 2 
Toplantı : 4 M I L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür 
Anlaşması» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /544) 

T. C. 
Başbakanlık ^ " " 29 . 7 .. 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 766/5548 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan (20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) gerekçesi ve ekleriyle birlikte ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Uluslarar asındaki dostlukların ıkültür 'aianındaktiı tmüıbadeileleırlle geliştiıiiılieibilıeceği düşünce
sinden ba-relket edem Hükümetimiz Senegal Cumhur'iıyeltli ille kültürel ilişkileri sıfclaştırmıya ka
rar vermişltir. Bu ımaksaltla Senegal Cumhuriyeti ile ımemldketimlİK anasında mevcut kiüıtürel 
ilişkilere lahdî mahiyet vertmelk üzere, Ankara'da 20 Nisan 1968 tarihinde bir Kültür Anlatması 
imzalanlmıştır. 

Anılaşma mahiyeti itibariyle (bugüne kadar Hüıkümetimi'zın diğer devletler ile akdetmiş oldu
ğu kültür latalaşımajlaırıının benizleridir. 

Anlaşmada, karşılıklı oilmalk (üzere, teknisyen, öğnendi ve sıanaltçı (mübadelesi, kültür menkeızleri 
kurulması, eğitimin bütün seviyelerde iki (ülke gerçeklerine uygunluğunum sağlanması, liki ülke 
vatandaşllarınım yekjdiğerimiln1 leğiltülm ımüassese'lerinlden faydalanmaılıarı, ülnivensâlte ve yüksek olkul-
lar öğretilerinin ıdiğer üllke öğreltlilm müesseselerinde stıaj ve öğrenilme glilrilşjm'ellerinii veya devam 
etmelerini sağlıyan öğrenim itahsisaıtı verilmesi veya yarcdımılarida ıbulumuilmıası, ıspor faaliyetle
rinin teşviki, sanat bilim veya kültür sergileri', konferanslar, (kanserler, tiyaltıro ve folklor temsil
leri, eğitici ve dokûmanter nitelikte filim 'gösterileri ıt'ertiplen/mesıi öngörülmektedir. 

Senegal Hükümeti lile 'Türkiye laırasımdaki kültür,el ilişkilerim bundan böyle daJhıa çak gelişmesi
ne yardım 'edecek loilaın ıbu (Kültür Amlaış>masınım onaylanmasının: uygum bulunduğuna dair hazır
laman kanun tasıarısı ilişik olarak sunulmuştur, 

781 
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(Millî Eğitini Komâsyoııu Raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No : 1/544 
Karar No : 44 

21 . 10 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da 
imızalanan Türkiye Cumlhuriyteti Hükümeti ile Senegal Gumhıuriyoti Hükümeti arasında IKültür 
Anlaşmasının onaylanJmasımn uygun Ibulunduğuna dair kanun tasarısı, Millî Eğitini ve Dışişleri 
Bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde izalh edilen hususlar Komisyonumuzca tamamen benimsenmiş ve ta
slarının aynen kabulüne karar verilmiştir 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Adana 
M. Bozdoğan 

Bursa 
M. Tayyar 

(Bt£ Rapor Sözcüsü 
îstanlbul 

M. Yardımcı 
Afyon Karahlisar 

0. Attilâ 

Çorum 
H. İncesulu 

Manisa 
N. Ağaoğlu F. 

îmzada bulunamadı 

Uşak 
TJğrasızoğl 

Kâtip 
Ankara 

A. R. Çetin&r 
Bursa 

N. Gürisıoy 
îmzada bulunamadı 

Gaziantep 
N. Sarıca 

u 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No : 1/544 
Karar No : 11 

20 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da İmzalanan Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür.. Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ilgili Bakanlık Tem&ilcÜerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzake
re edildi. 

Tasarının (gerekçesinde (belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
îznıir 

8. İksel 
Ankara 

/. R. Aksal 
Kocaeli 
N. Erim 

Ordu 
F. C. Erkin 

Sözıoü 
Çanakkale 
M. Baykan 

Aydın 
Y. Menderes 

Konya 
ıS. F. önder 

Imaada bulunamadı 
Sivas 

S. Kurtbek 

Ankara 
R. Ergüder 

Bursa 
N. Gürsoy 

ManJisa 
E, Akça 

M. Meclisi (S. -Sayısı : 781) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhu
riyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
19 . 7 . 1968 

Başbakan 
8. Demirel 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Turizm ve T. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

ğ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

İmar ve İskân Bakanı 
77. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Köy İşleri Bakanı 
S. Kılıç 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SENEGAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Eğitim, kültür, 'edelbiyat, sanat, bilim ve spor alanlarında işlbirliğini geliştirmek arzusu ile işim 
Kültür Anlaşmasını akde karar vermişler ve bu maksatla tâyin ettikleri yetkili temsilcileri aşağı
daki hususlarda mutalbık kalmışlardır : 

Madde I -

Âkıd Taraflar, iki (memleketin üniversite, bilim, teknik, spor ve kültür alanlarımda ilişkilerini, 
kendi kültürleri ve Ibu alanlardaki faaliyetlerinin daha iyi tanınmasına medar olacak şekilde 'geliş
tirmeye 'bütün imkanları öcüsünde gayret edeceklerdir. 

Madde - I I 

Âkıd Taraflar, uyruklarının her iki memlekette staj ve öğrenime girişmelerini veya devam et
melerini, öğrenim tahsisatı verme'k ve yardımlarda bulunmak suretiyle, kendi kanun ve nizamları 
çerçevesinde teşvik eylemeyi taahhüdederler. 

Madde - III 

Âkıd Taraflardan her (biri, kendi âbidelerinin, bilim müesseselerinin, umumi kütüphanelerinin, 
Stadyumlarının ve Devlet kontrolü altındaki diğer kültür ve spor teşkilâtlarının karşı Taraf uyruk
ları ve teknisyenlerine, aynı şartlar dâhilinde açık tutulmasını kolaylaştıracaklardır. 
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Madde - IV 

İki memleket Hükümetleri kendi topraklarında 'Türk - Senegal kültür merkezleri veya cemiyet
leri kurulmasını ve sanat, bilim veya kültür sergileri, konferanslar, konserler tiyatro ve folklor 
temsilleri, eğitici ve do'kûmıanter nitelikte filim gösterileri ile spor karşılaşmaları tertiplenmesini 
kolaylaştırmayı taalhlıüdederler. 

Madde - V 

Âkıd Taraflar, iki memleket arasında eğitimin Ibütün seviyelerde iki memleket genç efelerine uy
gunluğunu sağlamak maksadiyle, bilgi teatisini kolaylaştıracaklardır. 

Madde - VI 

Âkıd Taraflar, işlbu Anlaşmanın uygulanması için ıbir veya iki yıllık protokoller tanzim edecek
lerdir. 

Madde - VII 

Iş'bu Anlaşma onay (belgelerinin teatisi tarihin de yürürlüğe girecek ve üç yıl için muteber ola
caktır. Anlaşma, hitamından altı ay evvel yazılı Ibir ihbarla feshedilmedikçe zımnen yenilenmiş 
olacaktır. 

Yukardaki hususları tasdiken, yetkili Temsilciler işbu Anlaşmayı imzalayıp mühürlerini koymuş
lardır. 

20 Nisan 1968 de, Ankara'da, 'her ikisi de muteber olmak üzere, iki nüs'ha halinde, Fransızca 
dilinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Senegal 'Cumhuriyeti Hükümeti 
adıma adına 

İhsan Sdbri Çağlayangü Assane Seck 
Dışişleri (Bakanı Kültür ve Halk Eğitimi Bakanı 

'> 1 »l "' 
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Dönem : 2 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında Emniyet 
kontrolünün uygulanması hususunda Anlaşma ve işbu anlaşma ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçiliği arasında teati edilen mektupların onaylanmasına 

dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /584) 

T. C. 12 . 12 . 1968 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/742/9022 

MÎLLET (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 4 . 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet kontrolünün uygu
lanması hususunda Anlaşma ve işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında teati edilen mektupların onaylanmasına dair kanun tasarısı» ile gerekçe 
ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

ÖEEıEKÇE 

Türkiye ^Cumhuriyeti ıi<le Amerika Birleşik 'Devletleri Hükümeti arasında Atom Enerjisinin si
vil sahada (istimali ıhu&usuında 10 Haziran 1955 tarihli "Anlaşma 14 (Aralık 1956 tarihimde 6864 
sayılı Katnumla (Büyük iMillelt Meclisince tasdik olunmuştur. 

İşbu Anlaşmanın VI tneı maddesi, '.anlaşma gereğince tAmenilka [Birleşik Deviet'leırimden alınan 
nükleer ımadde ve cihazların sadece sulhçu amaçlarla Ikullamılacağını (öngörmekte ve bu mükleer 
maddelerin Idurumunun ve (bunların kullanıldığı reaktörün Amerika (Birleşik Devletleri Altom 
Enerjisi Komisyonu temsilcilerinin tetkikine müsaade lokunacağKnı derpiş leyleımıektedir. 

Süresi (biten (İşbirliği Anlaşması, 1961, 1965 ve 1966 yıllarında tadil ledilerek uzatılmış İve 
14 . 6 . 1966 tarihli '6/6614 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle tasdik lolunan ıson tadil ile Taraflar 
İşbirliği (Anlaşmasında 'öngörülen (kontrolün tatbikatının Milletlerarası Atom 'Enerjisi Ajansına 
devri 'hususunda (MAEA ma en kısa 'zamanda müracaat (etmeyi taaiMıüdeylemişlerdir. 

Amerika (Birleşik Devletleri Hükümetiyle Türk Hükümeti arasında atom enerjisinin sivil sahada 
istimali konusunda anlaşmanın imzalandığı 1955 yılında (Milletlerarası Atom (Enerjisi Ajansı ku
rulmamıştı. 'Bu Itarühten 'sonra kurulan bu Milletlerarası 'Teşkilât atomun ısulhçu amaçlarla kulla
nılmasını Iteminen ibir lemniyet kontrolü sistemi ihdas etmiş ve hu sistem dâhilinde kendisine dev-
ıredüen kontrol yettlkilerimıi kullanmaya başlamıştır. IBu tarihten itibaren Amerika (Birleşik Devlet
leri de, atomdan ısulhçu amaçlarla faydalanılması alanında İşbirliği yaptığı milletlerle akdettiği an-
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laşmalara, (bu işbirliği (çerçevesinde Verilecek nükleer madde ive cihazlara uygulanacak kontrolün, 
Milletlerarası (Atom Enerjisi lAjamsınea yürütüleceği yolunda bir büküm koymuş, yenilenen Anlaş
malara Ida (bu Imealde bir hüküm ilâve ettirilmesi yoluna gitmiştir. 

İşbirliği 'Anlaşmamızın yukarıda anılan şekilde tadilini fmütaakrp Hükümetimiz Milletlerarası 
Atom ^Enerjisi Ajansı ve Amerika Birleşik Devletleriyle (müzakerelere girişmiş ve ilişikte sunulan, 
«Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Bjrleşik 'Devletleri Hükümeti İve (Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı araJsında lemniyet (kontrolünün uygulanması hususundaki [Anlaşma metni üzerin
de mutabakata varılarak, işbu Anlaşma ve Anlaşma 'ile ilgili olarak Iteati lolunan mektuplar 1 Tem
muz 1968 tarihli ye 6/10265 (sayılı Bakanlar Kurulu kararma istinaden imzalanmıştır. 

Gerek Anlaşma metninin fgerek Dışişleri Bakanımız ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi 
arasımda teati edilen ve lajansm bilgisine sunularak ajans tarafından mot edilen mektup 'metinlerinin 
tetkikimden de anlaşılacağı veçhile, Milletlerarası Atom (Enerjisi iemniyet kontrolü sistemi, sadece 
Amerika Birleşik Devletlerince toemleketimize verilen nükleer madde, ıtesis ye teçhizata uygulana
caktır. iBu inükleer (madde, tesis "ve (teçhizat esasen işbirliği Anlaşması gereğince Amerika Birleşik 
Devletleri (Atom Enerjisi IKomisyonunun tetkikine talbi Ibulunmaktadır. Memleketimizde yapılan di
ğer nükleer çalışmalar ve nükleer madde kaynaklarımız, (Amerika (Birleşik (Devletleri tarafından 
verilen nükleer madde, tesis ve teçhizatla ilgileri bulunmadığı müddetçe MAE A iemniyet kontrolü
nün dışında kalacaktır. 

Bu tip anlaşmalar, şimdiye kadar ajans, Amerika Birleşik Devletleri (ve Japonya, Norveç, Yuna
nistan, Avusturya, Vietnam, Portekiz, Tayland, tran, (Milliyetçi Çin, LGüney Afrika '(Birliği, İs
panya, Arjantin, Endonezya, Filipinler arasında aktedilmiş 've ilgili devletler (yetkili organları ve 
ajans tarafından da tasdik 'edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No : 1/584 
Karar No : 17 

20 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası 

Atoım Enerjisi Ajansı arasında Emniyet Kontrolünün uygulanması hususunda Anlaşma ve İşbu 
Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 'Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri (Büyükelçiliği ara
sında teati edilen ımektuplarm onaylanmasına 'dair kanun tasarısı Koımisyonum<uizda ilgili Ba
kanlık Temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar 'Komisyonumuzca, Ida uygun 'görülerek tasarı aynen kalbul edil
miştir. 

Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek .Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Ankara 
İzmir Çanakkale R. Ergüder 

S. tksel M. Baykan 

Ankara 
1. R. Aksal 

Kocaeli 
İV. Erim 

F. 
Ordu 
C. Erkin 

Aydın 
Y. Menderes 

Konya 
'S. F önder 

İmzada bulunamadı 

8. 
Sivas 
Kurthek 

Bursa 
N. Gürsoy 

Manisa 
E Akça 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birledik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı Arasında Emniyet Kontrolünün Uygulanması Hususundu Anlaşma ve işbu Anlaş
ma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasında teati edi

len mektupların onaylanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 Eyliül 1968 tariih'inıde iımzalam MI Türkiye CnmlMırfiıyoti Hülkümeti ile Aınıeıriıka 
Birleştik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında emniyet kontro
llünün luygnilantnıaısı huısrusnlnldıa anlaşma ve işbu anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği arasında teati edilen mektuplar kabul ve onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Birinci maddede zikredilen Anlaşma ve mektup teatisi bükümlerinin gerekli kıl
dığı tedlbtirlıerii tıeöbit ve kairarlaştınmıya Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu 'kanunum hükümilerini Balkanlar Kumlu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlıöt Balkanı 
S. T. Müftüoğlu 

Dıışişlerii Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

b iaştı-rma Baıkanı 
S. Bilgiç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
A. Naili Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Balkanı 
1. Ertem 

(lüırn. ve Tok. Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

4 . 12 . 1968 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Köy İşleri Balkanı 
T. Toker 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ VK 
MİLLETLERARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI ARASINDA EMNİYET KONTROLÜNÜN UY

GULANMASI HUSUSUNDA ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Birleşik Devletler 
tarafından Türkiye'ye verilen teçhizat, aletler ve maddelerin sadece barışçı amaçlarla kullanılma
sını gerektiren ve bunun için bir emniyet kontrolü sistemi kuran 10 Haziran 1955 tarihli muaddel 
İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Atom enerjisinin barışçı amaçlarla kullanılması hususunda işbirli
ği yaptıklarından; 

İşbirliği Anlaşması, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının, mümkün olan en kısa zamanda, em
niyet ıkontrolunu idare etmesi için lüzumlu tertiplerin alınmasının, arzuya şayan olduğunun her iki 
Hükümetçe karşılıklı olarak tanındığını gösterdiğinden; 

Ajans, Statüsü ve Guvernöıler Meclisi kararı gereğince, Ajans emniyet kontrolü sistemine uy
gun olarak, emniyet kontrolünü şimdi uygulıyabilecek durumda bulunduğundan; 

Her iki Hükümet, İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Birleşik Devletler tarafından sağlanan veya 

M. Meclisi (S. Sayısı : 782) 
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bunların kullanılması ile üretilen veya başka bir şekilde anılan Anlaşma uyarınca om niyet kontro
lünü tabi bulunan teçhizat, aletler ve maddelerin her hangi 'bir askerî gaye içlin kullanıl mamaları 
hususunda/ki arzularını teyiden beyan <eylediklerinden ve Ajanstan işbu Anlaşmanın şümulüne giren 
bu 'maddelere, teçhizat ve tesislere emniyet kontrolü uygulamasını istediklerinden; ve 

Ajansın Guvernörler Meclisi bu talebi 20 Eylül 1968 tarihinde kabul ettiğinden; 
Ajans ve iki Hükümet, şimdi, aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır : 

BÖLÜM - I 

Tarifler 

Madde 1. — İşbu Anlaşmada kullanılan : 
a) «Ajans» tâbiri Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı; 
b) «Meclis» Ajansın Guvernörler Meclisi; 
c) «İşbirliği Anlaşması» Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü

kümeti arasında 10 Haziran 1955 tarihinde imzalanan, 27 Nisan 1961, 3 Haziran 11)65 ve 11 Mayıs 
1966 tarihlerinde imzalanan 'anlaşmalarla tadil edi'on Atom Enerjisinin sivil sahada kullanılması 
hususunda İşbirliği Anlaşması; 

d) «Müfettişler Belgesi» tâbiri 29 Haziran 1961 de Meclis tarafından yürürlüğe konulan GC 
(V) INF/39 remizli Ajans belgesinin eki; 

e)1 «Envanter» tâbiri, 10. maddede belirtilen madde, teçhizat ve te'sıis listelerinden biri; 
f) «Nükleer Madde» tâbiri, Ajans Statüsünün XX. maddesinde tarif edilen her hangi bir 'kay-

na'k veya öz'ol bölünebilir madde; 
g) «Emniyet Kontrolü Belgesi» tâbiri, 28 Eylül 1965 tarihinde Meclis tarafından kabul edilen 

INFCİRC/66 remizli Ajans belgesi ile Meclis tarafından 17 Haziran 1966 tarihinde kabul edilen 
GC (X) INF/86 remizli belgenin yenliden işleme tesisleriyle ilgili hükümler koyan eki; 

h)' «Birleşik Devletler» tâbiri, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti; 
i) «Türkiye» tâbiri, Türkiye Hükümeti anlamlarına gelmektedir. 

BÖLÜM - II 

Hükümetlerin ve Ajansın taahhütleri 

Madde 2. — 'Türkiye, her hangi bir madde, teçhizat veya tesisi, Türkiye Envanterinde yer 
aldükça, her /hangi bliır aiskierî amıaca yarıyacak şekilde kullanmıyacağını taahhüdeder. 

Madde 3. — Birleşik Devletler, her hangi bir özel bölünebilir madde, teçhizat veya tesisi, 
Birleşik Devletler Envanterinde yer aldıkça, her hangi bir askerî temaca yarıyacak şekilde kul
lanmıyacağını taahhüdeder. 

Madde 4. — Ajans, maddeler, teçhizat ve tesisler Envanterlerin I ve II. nci kategorilerinde 
kayıtlı bulundukça, bunların 'askerî amaca yarıyacak şekilde kullanılmamalarmı, muktedir ol
duğu ölçüde sağlamak üzere, emniyet kontrolü sistemini işbu Anlaşma hükümlerine uygun 
olarak tatbik etmeyi taahhüdeder. 

Madde 5. — Türkiye ve Birleşik Devletler, emniyet kontrolünün uygulanmasını kolaylaştır
mayı ve bunun için Ajansla ve birbirleriyle işbirliği yapmayı taahhüdederler. 

Madde 6. — Türkiye ve Birleşik Devletler, İşbirliği Anlaşmasına tâbi olan teçhizat, 
aletler ve maddelere, anılan Anlaşma gereğince emniyet kontrolü uygulanması hususundaki hak 
va vecibelerinin, maddeler, teçhizat ve tesisler bakımından, bunlar Türkiye'nin Envanterinde bulun
dukça, durdurulacağı hususunda mutabıktırlar, tşbu Anlaşmanın, İşbirliği Anlaşmasının, VII. nei 
mıaddeisüınim (b) fılkrası dolayısiyle ortaya çıkanlar dâhil olmak üzere, VI. ncı maddesi ve di
ğer hükümleri gereğince Türkiye ve Birleşik Devletler arasındaki sair hiçbir hak ve vecibeye 
tesir etmiyeceği anlaşılmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 782) 
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Madde 7. — Ajaınıs Madde 23 (a) fıkrası gereğince 4. ncü maddedeki taahhütlerinden beri kılındığı 
veya Meclis, başka her hangi bdr sebeple, Ajans'm, bir Envanterde yer alan her hangi bir 
madde, teçhizat veya tesisin her hangi bir askerî amaçla kullanılmamakta olduğunu tesbite 
muktedir bulunmadığına karar verdiği takdirde, bahis konusu madde, teçhizat veya tesis, 
Meclis, Ajans'm bunlara yeniden emniyet kontrolümü, uygullayıaıbüüleıcıeğinie karar verinceye ka
dar, kendiliğinden bu Envanterden çıkarılacaktır. (Bu madde gereğince, iki Hükümetten biri
nin Envanterinden bir kalem çıkarıldığı takdirde, Ajans, diğer Hükümetin talebi üzerine, bu 
Hükümete haklarını müessir şekilde kullanabilmesi için, ilgili mladde, teçhizat veya tesis hak
kında Ajans'da mevcut bilgiyi verebilir. 

Madde 8. — Türkiye ve Birleşik Devletler, İşbirliği Anlaşmasında yapılacak her hangi bir 
tadili ve anılan Anlaşmayı sona erdirme hususundaki her hangi bir ihbarı gecikmeden Ajans'a 
bildireceklerdir. 

BÖLÜM - III 

Envanterler ve tebligat 

Madde 9. — a) İşbirliği Anlaşmasına tâbi olan ve Türkiye'nin yargı yetkisi dâhilinde bu
lunan bütün maddeler, teçhizat ve tesisleri muhtevi /bir ön liste, her iki Hükümet tarafından 
hazırlanacak ve işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olduğu kadar çabuk bir 
şekilde müştereken Ajans'a sunulacaktır. Ajans'm bunu kabulü Türkiye'nin Envanterini teşkil 
edecek ve Ajans bunun üzerine bu maddeler, teçhizat ve tesislere emniyet kontrolünü uygula
maya başlıyac aktır. 

b) Bundan sonra, Türkiye ve Birleşik Devletler aşağıdaki hususları Ajans'a müştereken 
tebliğ edeceklerdir : 

i) İşbirliği Anlaşması uyarınca, Birleşik Devletlerden Türkiye'ye her hangi bir madde, teç
hizat ve tesis devrimi; 

ii) Madde 12. nci uyarınca Türkiye'nin Envanterine dâhil edilmiş olan her hangi bir özel 
bölünebilir maddenin Türkiye'den Birleşik Devletlere devrini; ve 

liii) Yukarda (i) ve (ii) de belirtilen devirlerin bir neticesi olarak 10 ncu maddenin (b) ve
ya (e) fıkrasında belirtilen katagorinin şümulüne giren diğer her hangi madde, teçhizat ve te
sisler. 

c) Ajans, müşterek tebligatı almasından iti!>aren 30 gün içinde her iki Hükümete, ya; 
i) Tebligatın şümulüne giren kalemlerin Ajansın cevap tarihinde ilgili envanterde yer al

dığını; veya 
ii) Ajansın bu gibi kalemlere emniyet kontrolü uygulamaya muktedir bulunmadığını bildi

recektir; ancak, bu halde, Ajans Hükümetler bu emniyet kontrolünün tatbikini istedikleri tak
dirde, emniyet kontrolünü ileride ne zaman veya hangi şartlar altında uygulayabileceğini bil
direbilir. 

Madde 10. — Ajans,, her bir Hükümete ait aşağıdaki şekilde üç kategoriye ayrılacak olan envan
teri yapacak ve muhafaza edecektir; 

a) Türkiye ile ilgili envanterin 1 nci Kategorisinde şunlar bulunacaktır: . 
i) Türkiye'ye devredilen teçhizat ve tesisler; 
ii) Türkiye'ye devredilen veya emniyet 'kontrolü belgesinin 25 veya 26 (d) fıkrasına uygun 

olarak bunların yerine ikâme edilen madde; 
iii) 12 nci mıaddede belirtildiği şekilde Türkiye'de üretilen özel bölünebilir maddeler veya 

Emniyet Kontrolü Belgesinin 25 veya 26 (d) fıkrasına uygun olarak bunların yerine ikame edi
len her 'hangi bir madde; 

iv) Yukarıda (ii) ve (iii) de kayıtlı nükleer maddelerin dışında kalan ve yukarıda (i) (ii) 
veya (iii) fıkralarında sayılan maddeler teçhizat, veya tesislerin her ^hangi 'birinde işleme tabi Itu-
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tul an veya kullanılan nükleer maddeler veya Emniyet Kontrolü Belgesinin 25 veya 26 (d) fıkra
sına uygun olarak 'bunların jyerlnc ikaıme edilen her hangi bir madde. 

b) Türkiye ile ilgili Envanterin II. kategorisinde şunlar bulunacaktı:! : 
i) Tüıkiye ile ilgili Envanterin I. Kategorisinde sayılan teçhizattan her hangi 'birini ihtiva 

eden her hangi bir tesis; ve 
ii) Türkiye ile ilgili Envanterin I. Kategorisinde sayılan her hangi (bir 'maddeyi ihtiva eden, 

kullanan, imal eden veya işleme tabi (tutan her hangi bir teçhizat veya tesis. 
c) Türkiye ile ilgili Envanterin III. Kategorisinde, no:inal olarak Türkiye'ile ilgili'Envante

rin I. Kategorisinde yer alacak iken, 
i) Emniyet Kontrolü Belgesinin 21, 22 veya 23. fıkralarındaki hükümlere göre emniyet kont

rolünden Jrmıaf tutulduğu; veya 
ii) Emniyet Kontrolü Belgesinin 24 veya 25. fıkralarına göre üzerlerindeki emniyet kontrolü 

durdurulduğu için bu Kategoride gösterilmiyen nükleer maddeler bulunacaktır. 
d) Birleşik Devletler ile ilgili Envanterin 1. Kategorisinde şunlar bulunacaktır : 
i) Türkiye'den devri 9. Maddenin (b) fıkrasının (ii) bendine göre Ajansa bildirilmiş bulu

nan özel bölünebilir madde Iveya Emniyet Kontnolu Belgesinin 25 veya 26 (d) fıkraları uyarın
ca bunun yerine jkame edilen madde; veya 

ii) 12. maddede belirtildiği şekilde, Birleşik Devletlerde ıclde edilen özel bölünebilir madde 
veya Emniyet Kontrolü Belgesinin 25 veya 26 (d) fıkrasına uygun olarak bunun yerine ikame 
edilen her hangi bir madde. 

e)' Birleşik Devletler ile ilgili Envanterin I. Kategorisinde yer alan her hangi .bir maddeyi 
ihtiva eden, kullanan, imal eden veya işleme tabi tutan he:< hangi bir teçlhizat veya tesis, Birleşik 
Devletler ile ilgili Envanterin II. Kategorisinde bulunacaktır. 

f) Birleşik Devletler ile ilgili Envanterin III. Kategorisinde, normal olarak Birleşik Devlet
ler ile ilgili Envanterin I. Kategorisinde yer alacak, iken, 

i) Emniyet (Kontrolü Belgesinin 21, 22 veya 23. iıkrala:fı hükümlerine göre, emniyet kont
rolünden muaf tutuldukları, veya 

ii) Emniyet Kontrolü Belgesinin 24 veya 25. fıkraları hükümlerine göre, bunlar üzerindeki 
cıra niyet kontrolü durdurulduğu için bu Kategori;! e yer aıl miyarı maddeler bulunacaktır. 

Ajans, her iki Hükümete her 12 ayda bir ve ayrıca en az iki hafta önceden hükümetlerden 
her hangi biri tarafından Ajans'a yapılacak talepte belirtilecek sair zamanlarda dır Envanterle
rin kopyalarını gönderecektir. 

Madde 11. •— 9. Maddenin (b) fıkrasının (i)' bendinde söz konusu tebligat, normal olarak 'her 
iki 'hükümet tarafından, madde, teçhizat veya tesisin Türkiye'ye varışından itibaren en çok iki 
hafta içinde Ajans'a gönderilecektir. Bir metrik tonu aşimıyan (kaynak madde sevk iy a ti ise, iki 
haftalık ihbar süresi gereğine tabi olmıyıacak fakat üç ayı geçimiyen aralarla Ajans'a , bildirile
cektir. 9. Maddede zikredilen bilumum tebligat, ilgisi nispetinde, maddenin mülkicer ve kimyevî 
terkibini, fizikî şeklini, miktarını ve veya ilgilendi: i ligi teçhizat veya tesisin tipini ve kapasite
sini, sevk tarihini, almış tarihini, gönderenin ve alıcının kimliklerini ve diğer lüzumlu bilgileri 
ihtiva edecektir, iki hükümet, aynıca, (büyük miktarlardaki nükleer maddelerin veya büyük teç. 
hizat veya tesislerin 'devrinde, Ajans'a mümkün «olduğu kadar erken ihbarda bulunmayı taahhüt 
ederle:''. 

Madde 12. — Her hükümet, Emniyet Kontrolü Belgesine uygun olarak tanzim edeceği rapor
lar vaısıtasiyle, raporun (kapsadığı müddet içinde, 10 ıncu maddenin (a) ıfıkrası, 10 mcu imiaddenin 
(b) fıkrasının '(i) (bendi veya 10 ncu maddenin (d) fıkrasında zikredilen ımaddeler, teçhizat ve
ya 'tosiıslenin içinde veya «bunların kullanılın asiyle ürettiği her hangi bir özel bölünebilir (maddeyi 
ajainsa bildirecektir. Tebligatın ajans tarafından alınması üzıeriıne, bu şekilde üretilen madde, lis
teye .girebilecek mahiyette 'görülmesi şartiyle, envanterin I nci kategorisine (kaydedilecek ve bu 
sebeple, üretildiği andan itibaren ajans tarafından leımniyet kontroluna tabii tutulacaktır. Ajans, 
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bu aıevi maddelerin miktarları ile ilgili hesapları tahkik (edebilir. Envanterde icabedeaı düzeltme-
ler .taraflarım ımutabakatı ile yapılacaktır. Taraflar nihai anlaşmaya varıncaya kadar ajansın 
hesapları geçerli (olacaktır. 

Madde 13. >— (Türkiye, emniyet kontrolü belgesinin ilgili hükümlerine uygun olarak tanzim ede
ceği raporlar vasııtasiyle llO ncu maddenin (a) fıkrasının (iv) Ibendi (gereğince envanterinin I inci 
kategorisinde (bulunması dcabeden her hangi bir nükleer maddeyi ajansa Ibildireoektir. Teibliğatm 
ajans tarafından alınması üzerine, bu şekilde muamele ıgören (veya kullanılan her malzeme listeye 
girebilecek mahiyette görülmesi kaydiyle, envanterin I |nci kategorisinde yer alacak ve bu ısebeple, 
işlem igördüğü 'veya kullanıldığı tarihten itibaren ajans tarafından 'emniyet kontroluna tabi tutula
caktır. 

Madde 14. — İki hükümet, Türkiye'nin envanterinde yazılı, madde, teçhizat Veya tesislerden her 
hangi birinin -Birleşik Devletlere devrini müştereken ajansa tebliğ edeceklerdir. [Bunların Birleşik 
Devletler (tarafından lalmmasından sonra : 

a) 9 ncu maddenin (b) (fıkrasının (ii) bendinde belirtilen maddeler Türkiye'nin envanterin
den IBirleşik Devletlerin envanterinin I nci kategorisine (geçirilecektir. 

b) Diğer maddeler, teçhizat Veya tesisler envanterden 'çıkarılacaktır. 

Madde İİ5. — İki hükümet, envanterin I nci. kategorisine dâhil maddeler, teçhizat veya tesislerin, 
iki Hükümetten Ibirinin yargı yetkisi dışında bir alıcıya devrini müştereken ajansa tebliğ edecek
lerdir. !Bu nevi maddeler, teçhizat veya tesisler aşağıdaki şartlarla devredilebilirler ve bunu mü-
taakıp envanterden çıkarılırlar: 

a) Bu nevi maddeler ,teçhizat veya tesislerin emniyet kontroluna talbi tutulabilmesi için ajans 
tarafından 'tertibat alınmış lolmasi; veya 

b) Maddeler, teçhizat veya tesislerin ajansmkinden (başka, fakat ajansın emniyet kontrolü ile 
bağdaşan ve ajans tarafından kabul edilen bir emniyet kontroluna tabi olmaları. 

Madde 16. -— Hükümetlerden her hangi biri, envanterinin I inci kategorisinde yer alan, mad
de Veya teçhizatı, kendi yargı yetkisi dâhilinde bulunan ve ajansın lo hükümetin envanterinde yer 
almasını (daha önce kaibul etmemiş olduğu bir tesise idevretmek istediği takdirde, (böyle bir devir 
yapılmadan önce, ajanısa 9 ncu maddenin (b) fıkrasının (ili) 'bendi ıgereğinee tebligatta bulunula
caktır. İHükümet, ancak ajans bu tebligatı kabul ettikten ısonra ısöz konusu tesise bu devri yapabi
lir. 

Madde 17. — 14, 15 ve 16 ncı maddelerde öngörülen tebligat, maddc,teçhizat veya tesisin dev
redilmesinden en az iki hafta önce ajansa gönderilecektir. Bu tebligatın muhtevası, ilgisi ölçüsün
de 11 nci maddenin gereklerine uygun olacaktır. 

Madde 18. — Ajans, emniyet kontrolü belgesinin 21, 22 veya 23 ncü fıkralarımda kayıtlı şart
lar dâhilinde nükleer maddeleri kontrol dan muaf tutacak ve belgenin 24 ve 25 nci fıkralarında ka
yıtlı şartlar dâhilinde nükleer maddeler üzerindeki kontrolü durduracaktır. 

Madde 19. — Ajans, yukarıdaki 14 ncü maddenin (b) fıkrasında ve 14 ncü maddede öngörül
düğü şekilde bir envanterden çıkarılan maddelerle iglili olarak, işbu Anlaşma tahtmdaki emniyet 
kontrolünü sona erdirecektir. Yukarıdaki cümle uin kapsamı dışında kalan nükleer maddeler, 
envanterden çıkarılacak ve ajansın bunlar üze cindeki emniyet kontrolü emniyet kontrolü bel
gesinin 26 ncı fıkrasında öngörüldüğü şekilde sona erdirilecektir. 

Madde 20. — Her iki Hükümet ve Ajans, 18 ve 19 ncu maddelerce kapsanmıyan kalemlerin em
niyet kontro/lundan muaf tutulması, bunlar üzerindeki emniyet (kontrolünün, durdurulması veya 
sona er dirilmesinin şartları üzerinde anlaşacaklardır. 
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BÖLÜM — IV. 

Emniyet kontrolü, usulleri 

Madde 21. — Ajans, emniyet kontrolünü uygularken, emniyet kontrollü belgesinin 9 ilâ 14 ncü 
fıkralarında öngörülen prensiplere uyacaktır. 

Madde 22. — Ajans tarafından, envanterlerde yer alıan kalemlere uygulanacak emniyet kont
rolü usulleri, emniyet kontrolü belgesinde tasrüh edilen usullerdir. Ajanıs, emniyet kontrolü usul
lerinin uygulanması için Hükümetlerin her biri ile, şartları üzerinde müştereken mutabık kalınacak 
tâli tertipleri alacaktır; bunlar, nükleer olmıyan maddeler ve teçhizata emındyet kontrolü uygu
lanması Hiçin lüzumlu her hangi bir tertibi de ihtiva edecektir. Ajans, emniyet kontrolü belgesinin 
41 nci fıkrasında zikredilen bilgiyi talebetmek vo emniyet kontrolü belgesinin 51 ve 52 nci fık
ralarında belirtilen teftişleri yapmak hakkını haiz olacaktır. 

Madde 23. — Meclis,, işbu anlaşmanın hükümlerine her hangi bir riayetsizlik vâki olduğuna 
karar verirse, bu durumun ıderhal düzeltilmesi için ilgıilıi Hükümete çağında bulunacak ve uy
gun gördüğü raporları verecektir. Hükümet, mâkûl bir süre içinde bu durumu tam mânasiiyle dü
zeltici işlemleri yapmadığı takdirde : 

a) Meclis, Ajansın işbu anlaşmada öngörülen emniyet kontrollünü tesirli bir şekilde uygu-
layaımıyaeağına 'karar verdiği sürece, ajans, 4 ncü maddedeki emniyet kontrolünü uygulama mü
kellefiyetinden berî kılınacaktır, ve 

b) Meclis, statünün XII nci (C) maddesinde Öngörülen her hangi bir tedbiri alabilir. 
Ajans,, bu madde gereğince MeoMs tarafından her hangi bir karar alındığı takdirde, bunu va

kit geçirmeksizin her iki Hükümete bildirecektir. 

BÖLÜM - V 

Ajans Müfettişleri 

Madde 24. •— İşbu Anlaşma gereğince görev yapan Ajans Müfettişleri, Müfctişler Belgesinin 
1 ilâ 7 ve 9, 10, 12 ve .14. fıkralarının hükümlerine tabi olacaklardır. Ancak, Müfettişler Belgesinin 
4. fıkrası, Ajansın her zaman girmeye yetkili olduğu hor hangi bir tesis veya nükleer madde için 
uygulanmıyacaktır. Emniyet Kontrolü Belgesinin 50. fıkrasının Birleşik Devletler ve Türkiye'de 
uygulanması ile ilgili câri usuller üzerinde, tesis veya 'madde Envanterde yer almadan evvel Ajans 
ve ilgili Hükümet arasında mutabakata varılacaktır. 

Madde 25. — Türkiye, işbu Anlaşma gereğince görev yapan Ajans müfettişlerine ve onlar ta
rafından kullanılan her hangi bir Ajans inalına Ajansın Ayrıcalık ve Muafiyetleri Hakkındaki 
Anlaşmanın ilgili hükümlerini uygülıyacaktır. 

Madde 26. — Birleşik Devletlerde işbu Anlaşma gereğince görev yapan Ajans 'müfettişlerine 
ve onlar tarafından kullanılan A^ans mallarına, Birleşik Devletlerin Milleterarası Teşekküller Mu
afiyetler Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 

BÖLÜM - VI 

Malî İşler 

Madde 27. — işbu Anlaşmanın uygıılanmasiyle ilgili olarak, Ajans, Ajans müfettişleri veya di
ğer resmî memurları tarafından yapılan veya bunların yazılı talebi veya talimatı üzerine taahhüde-
dilen bütün masraflar Ajans tarafından karşılanacak ve Müfettişler Belgesinin 6. fıkrasına göre 
temin edilen teçhizat, ikamet veya nakliye masraflarının karşılanması ne Türkiye'den ne de Birleşik 
Devletlerden istenecektir. 
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Madde 28. — a) Türkiye, kendi yargı yetkisi dâhilinde olan bir nükleer tesiste vukubulabile-
ce»k nükleer kazalarda, Ajans ve işbu Anlaşma çerçevesinde görevlerini ifa eden Ajans Müfettiş
lerinin, sigorta ve sair malî tedbirler de dâhil olmak üzere üçüncü şahıslar bakımından sorumlulu
ğa karşı, kendi vatandaşları ile aynı şekilde korunmalarını sağlıyacaktır. 

'b) Ajans ve personeli, Birleşik Devletlerde işbu Anlaşma gereğince görevlerini yaparken, Bir
leşik Devletlerde vukua gelebilecek nükleer kazalar bakımından, Price - Anderson Kanunundaki, 
sigorta ve sair tazminat da dâhil olmak üzere, üçüncü şahıslar bakımından doğacak sorumluluğa 
karşı Priee - Anderson Kanununda derpiş edilen her türlü korunmadan Birleşik Devletler vatan
daşları ölçüsünde istifade ettirilecektir. 

BÖLÜM - VII 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 29. — İşbu Anlaşmanın tefsirinden veya uygulanmasından doğan ve müzakere ile veya 
ilgili Tarafların mutaJbık kaldıkları başika bir şekilde halledilemiyen her hangi bir anlaşmazlık Ta
raflardan birinin isteği ile 'aşağıdaki şekilde kurulan hakem heyetine sunulacaktır: 

a) Eğer anlaşmazlık, Anlaşmanın Taraflarından sadece ikisini ilgilendirmekte ise ve her 
üç Taraf da bu anlaşmazlığın üçüncü Tarafı ilgilendirmediğini kabul ederlerse ilgili iki taraf
tan her biri bir hakem tâyin edecek ve böylece tâyin edilecek iki hakem, Başkan olacak 
bir üçüncüyü seçeceklerdir. Tahkim talebinden itibaren 30 gün içdnde Taraflardan her hangi 
biri bir hakem tâyin etmemiş ise, anlaşmazlıkla ilgili Taraflardan her hangi biri Milletlerarası 
Adalet Divanı Başkanından bir hakem tâyin etmesini istiyebilir. Aynı usul, ikinci hakemin 
tâyin edilmesinden itibaren 30 gün içdnde üçüncü hakem seçilmediği takdirde de uygulanacaktır; 
veya 

b) Eğer anlaşmazlık, işbu Anlaşma Taraflarının üçünü ilgilendiriyorsa, her bir Taraf bir 
hakem tâyin edecek ve böylece tâyin edilecek üç hakem oybirliği ile, Başkan olacak dör
düncü hakemi tâyin edecekler ve bir de beşinci hakem seçeceklerdir. Tahkim talebinden itd^ 
baren 30 gün içinde Taraflar hakem tâyin etmemişlerse, Taraflardan her hangi biri Millet
lerarası Adalet Divanı Başkanından gerekli sayıda hakem tâyin etmesini İsteyebilir. Aynı 
usul, ilk üç hakemden üçüncüsünün tâyin edilmesinden itibaren 30 gün içinde Başkanın veya 
beşinci hakemin seçilmemesi halinde de uygulanacaktır. 

Hakem heyeti üyelerinin çoğunluğu nisabı teşkil edecek ve bütün kararlar çoğunlukla alı
nacaktır. Tahkim usulü heyet tarafından tesbit edilecektir. Hakem Heyetinin bütün karar
ları kendi teşekkülüne, usullerine, yargı yetkisine ve hakemlikle ilgili masrafların Taraflar 
arasında taksimine mütaallik olanlar da dâhil olmak üzere bütün Taraflar için bağlayıcı ola
caktır. Hakemlik ücretleri (Milletlerarası Adalet Divanının ad haç yargıçlarının ücretleriyle aynı 
esasa göre tesbit edilecektir. 

Madde 30. — îşbu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Meclisin aldığı kararlar, sadece 
bölüm VI ile ilgili olanlar hariç, bu kararlarda öngörüldüğü takdirde, her hangi bir anlaş
mazlığın nihai çözümüne değin Taraflarca derhal yürürlüğe konulacaktır. 

BÖLÜM - VIII 

Tadil, değişiklikler, yürürlüğe giriş ve süre 

Madde 31. — Taraflar, içlerinden her hangi birinin isteği üzerine işbu Anlaşmanın tadili hu
susunda istişare edeceklerdir. Eğer Meclis, Emniyet Kontrolü Belgesini veya emniyet kont-
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rolü sisteminin şümulünü değiştirirse, Hükümetler bu değişikliklerin birini veya tamamını na
zarı itibara almak istedikleri takdirde Anlaşma tadil edilecektir. Eğer Meclis, Müfettişler Belge
sini değiştirirse, Hükümetler, bu değişikliklerin birini veya tamamını nazarı itibara almak is
tedikleri takdirde Anlaşma tadil edilecektir. 

Madde 32. — a) İşbu Anlaşma Genel Müdürü veya temsilcisi ile her bir Hükümetin yet
kili! temsilcileri tarafından imzalanacaktır. 

b); İşbu Anlaşma, Ajansın iki Hükümetten, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için lüzumlu 
bütün kanuni ve Anayasa gereklerini yerine getirdiklerine dair yazılı tebligatı alacağı tarihte 
yürürlüğe girecektir. 

Madde 33. — İşbu Anlaşma, Taraflardan birinin, diğerlerine altı aylık bir ihbarda bulun
ması üzerine veya mutabık kalman başka bir şekilde daha önce sona erdirilmedikçe, İşbirliği An
laşması ve bunun zaman zaman yapılan uzatmaları süresince yürürlükte kalacaktır. Anlaşma 
Taraflarca mutabık kalınacağı veçhile, daha sonraki devreler için uzatılabilir ve Taraflar
dan birinin diğer Taraflara altı aylık bıir ihbarda bulunmasiyle veya mutabık kalmabilecek 
başka bir şekilde sona erdirileıbilir. Bununla beraber, işbu Anlaşma, 10, maddenin (a) fıkrasının 
(iii) bendinde veya 10. ncu maddenin (d) fıkrasında atıfta bulunulan her hangi bir nükleer 
madde bakımından, Ajans'ın her iki Hükümete de 19. ncu madde gereğince bu nevi madde üze
rindeki emniyet kontrolünü sona erdirdiğini tebliğ etmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Vıiyana'da İngilizce lisanında, işbu 1968 yılı Eylül ayının 30 ncu günü üç nüsha olarak yapıl
mıştır. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Adma : 
Sıgvard Eklund 

Türkiye Hükümeti Adına : 
Hasan îstinyeli 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Adma : 
Henry D. Smyth 

Ankara, 4 Haziran 1968 
Ekselans, 
Atom Enerjisıinân vsulhçu gayelerle kulllanılması amaciyle Amerika Biırîlıeşılk Devlet'lerli ile Türkiye 

Cuımhuriyelt'i Hükümıöti airasınida iimzıallanan İşbirliği Ainlaşmasılnıda «özü geçen leımıriiyot (kontrolü me-
sulliyötlerinıijn 'uygulanmasının Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansından taılleıbeıdiılımeısliıne esas teşk'iil 
edecieık üçllü 'anlaşma 'hususuıfnıda hüküımetüerimiız aııaısında «ereryan 'öden 'görüşmelere atıfta bu'lun-
•maıkla şeref 'kazıaaıımm. 

Bahse /konu emıniyeıt (kontrolünün devrine dair hususlar, İşlbirliğıi Aınllaşmasının ItîaJdiline ımüteıdıair 
11 Mayıs 1966 tarihlinde ijnTzallıaJnajn Anlaşmanın VI. maiddeıslinde yer la'llmıaıktaldır. Bu madde gereğince 
hülkümeUleramıiz, iiışibu anlaşma gereğince ıcimniyelt kontrolıulnla taibi madde ve tesislere lamniyet kon
trolünün uy>gul aramasının MAEA'dan acilen talebedilmesft ıbusnsunda bir mntaıbalkatavarmışlardı. 

Üzeninde görüşmıeller yapılmış bulunan üçlü anlaşma saideoe ıbu mükellefiyetin uygulanmasına 
matuf bulunmakta ve aynı zalmanda Amerika Birlaşilk Dev'lcitlertnin MAEA ille birldlkte diğer ımeım-
leketlenlo akdcttıilklerıi üçlü anlaşmalara bettiızeımektedir. 

Elkselâns 
İhsan Saıbri Çağiayangil 

Dışişleri B,aikanı 
Anıkana 

M. Meclisi (S. Sayısı : 782) 
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İşbu anlaşmalar ve halen T. C. Hükümeti ile üzerinde mutabakata varılmış olan Anlaşma, iş-
birliğine mütedair ikili anlaşmada yer alan hususlarda MAEA emniyet ıkontrolunun uygulanma
sını temine matuf bulunmaktadır. İBu uygulama şekli, İşbirliği Anlaşması mucibince Amerika Bir
leşik Devletlerinin ikili lemndyet kontrolü çerçevesinde luygulıyacağı emniyet kontrolundan daha 
geniş Ibir kapsamı (haiz değildir. 

Üçlü Anlaşma rgereğince, MAEA emniyet kontrolü, üçlü anlaşmanın öngördüğü envanterde yer 
alan, İşbirliği Anlaşmasına tabi madde 'oihaz veya tesislere uygulanacaktır. İşbirliği Anlaşması çer
çevesinde devredilen kalemlerin envanterde yer alması için (hükümetlerimiz tarafından birlikte 
MAEA'na bildirilmeleri (gerekmektedir. Bu suretle devredilen kalemlerin, hükümetlerin tek taraflı ta
sarrufları neticesinde envantere dahli mümkün olamamaktadır. İşbirliği Anlaşması gereğince devredi
lecek ive İMAEA'na Ibildirilmeleri ve emniyet kontroluna tabi tutulmaları ıgerektiği mütalâasında oldu
ğumuz kalemler konusunda takibettiğimiz usul de, ıbu kalemler Amerika Birleşik Devletlerinden 
sevk edilmeden lönce, [bunların İşbirliği Anlaşmasına tabi oldukları ihususunda diğer hükümetin mu
vafakatinin alınmasını öngörmektedir. Bu usul, maddenin envanterde yer alıp lalmıyacağı husu
sunda iher liki hükümetin 'MAEA'na birlikte yapacakları bildiri konusunda ileride vâki olabilecek 
anlaşmazlıkları önlemektedir. 

Envanter, laynı (zamanda, devri yapılmıyan ve fakat ajansa (müştereken bildirilen maddeleri de 
ihtiva etmektedir. iBunlar (1) emniyet kontroluna tabi malzeme, cihaz ve tesisler içinde veya bunla
rın kullanılmasından meydana gelen özel bölünebilir maddeler; (2) emniyet kontroluna tabi madde, 
cihaz (veya tesislerde 'işlenen veya kullanılan nükleer maddeler. (İşbirliği Anlaşması dâhilinde dev
redildikleri için veya emniyet kontroluna bağlı madde, cihaz Veya tesislerde veya bunların kul-
lanılmasiyle iistihsal edilmeleri (sebebiyle, esasen emniyet kontroluna (bağlı Olanlar, yukarıda (1) 
de belirtilenler /gibi.) ı(3) (Emniyet kontroluna tabi ıcihazı ihtiva eden her (hangi bir tesis. (4) Em
niyet kontroluna tabi maddeyi ihtiva ettikleri, kullandıkları, 'işledikleri veya imâl ettikleri müddet
çe her ıcihaz veya tesis. Yukarıda son liki kategoride de ıgörüldüğü üzere cihaz (ve tesisler, içerlerinde 
emniyet kontroluna bağlı cihaz veya madde bulunduğu müddetçe emniyet kontroluna tabidirler. 

Yukarıda 1 nci maddede belirtilen husus izaha lüzum (göstermemektedir. 2 mci madde ile ilgili 
olarak (Türkiye'de imal edilen veya diğer ıbir memleketten temin edilen nükleer yakıtın İşbirliği An
laşması tahtında sağlanan bir Amerika Birleşik Devletleri reaktöründe kullanılabilmesi misal ve
rilebilir. IBöyle (bir yakıt ve içinde istihsal olunanmadde emniyet kontroluna tabi olacak ve envan
terde (belirtilecektir. £ ncü madde ile ilgili olarak Türkiye'de 'imal edilen veya üçüncü bir memle
ketten temin olunan nealktörün «tazyikli kazan» veya (diğer bir lâksâmmm İşbirliği Anlaşması tah
tında Amerika ^Birleşik Devletlerinden sağlanmış olması tmisal verilebilir. 4 ncü madde ile ilgili 
olarak ıTürkiye'de dmal edilen veya üçüncü fbir memleketten temin olunan reaktörün yakıtının 
Amerika Birleşik Devletlerinden temini misal gösterilebilir. §u hususa işaret etmek isterim ki, bü-

, tün .bu durumlarda, Amerika Birleşik Devletleri ikili emniyet kontrolunda da vaziyet aynı olaca
ğı eihetle, ajans emniyet kontrolü kontrol uygulana sahasını tevsi etmiyecektir. 

Görüşmeler sırasında, emniyet kontrolünün, Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilen 
geiger sayaçları <gdbi küçük kalemler de dâhil olmak üzere bütün kalemlere teşmil edileceği, ne
ticede 'Türkiye'deki bütün :atom enerjisi faaliyetlerinin Ajans Emniyet kontroluna bağlanacağı 
yolunda, bilhassa endişe izhar edilmişti. MAEA na sunulmak üzere teklif ettiğimiz 30 Haziran 
1967 tarihli ilk envanterde do belirtildiği üzeri' ('bir sureti eklidir), Amerika Birleşik Devletle
rinden satmalınan her malzemeye emniyet kontrolünün uygulanması amacını gütmüyoruz. Ajans 
emniyet kontrolü sistemlinin ve (bizim üzerinde durduğumuz husus, daha ziyade atom silâhları 
için, bu silâhların araştırma ve geliştirilmesinde veya diğer askerî amaçlarla kullanılabilecek 
reaktör gilbi temel nükleer tesisler, bunların aksamları ve diğer cihaz ve aletlerdir. Biz bu kalem
leri ilk envanter için teklif ettik ve birlikte Ajansa, müştereken sunacağımız envanterde de bunla
rın bulunmasını teklif edeceğiz. 

M. Meclisi . (S. Sayısı : 7S2) 
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Görüşmeler sırasında açıklanması istenilen ikinci bir husus da üçlü Anlaşmanın dibacesinin 
4 ncü paragrafında mezkûr «'başka bir şekilde elde edilen ve tşlbirliği Anlaşması uyarınca em
niyet 'kontroluna tabi bulunan» iibaresin'den kastedilen mâna İli . Bu ifade şu maksatla Anlaş
maya dâhil edilmiştir: «Amerika Birleşik Devletleri tarafından İşbirliği Anlaşması tahtında veri
len veya 'bunların kullanılması sonucunda imal edilen madde» olmıyan kalemlerin de emniyet 
kontroluna talbi olması imikân dahilindedir. Amerika Birledik Devletleri ile îkili işbirliği An-
laşimıası talhtmda malzeme alan memleketlerin bu nevi malzemeleri üçüncü 'memleketlere devrede
bilecekleri uzun zamandan beri kabul edilmektedir. ('Meselâ; yakıt elementlerinin yeniden imali 
için diğer memleketlere ıg-önldenilmesi). Bu imkânın mevcudiyeti sebelbiyle, Amerika Birleşik 
Devletleri İkili Anlaşmalarına bu nevi devirlere müsaade etmek üzere «eğer iböyle bir devir 
Amerika Birleşik Devletleri ile diğer memleket arasında akdedilen İşbirliği Anlaşması gayelerine 
uygun ise» şeklinde Ibir hüküm 'dâihil etmiştir. (Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre bu 
nevi devirlerin Amerika Birleşik Devletlerinin tasvibinden geçmesi şarttır.) Amerika Birleşik 
Devletleri ile Türkiye arasında 10 Haziran 1955 tarihinde imzalanan İkili İşjbiıiiğıi Anlaşmasının 
VII nci maddesi ıbu şartı ihtiva etmektedir. Bu itibarla, işbu hüküm gereğince 'bir ikalem üçün
cü Ibir memleketten Türkiye'ye transfer edilebilmekte ve bu suretle «'başka 'bir şekilde» emniyet 
kontroluna taJbi olmaktadır. Bir maddenin «başka bir şekilde» emniyet kontroluna taibi tutul
masının diğer bir yolu da, meselâ; Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerinde temin edilen 
maddeyi Türk yapısı bir tesiste kullanması veya işlemesidir. Bu durumda, Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından sağlanan ©mniyet ıkontrolıına bağlı madde, tesiste bulunduğu müddetçe 
- zira ikisini ayırmak ımümkün değiMir - tesisi «başka bir şekilde» emniyet kontroluna talbi ola
caktır. Benzer bir hal : Eğer Türkiye Amerikn Birleşik Devletleri dışında Ibir kaynaktan temin 
ettiği nükleer yalkıtı kontrola bağlı Amerika Birleşik Devletleri reaktör veya ikritik tesisinde 
kullanırsa bu yakıt da «Ibaşka bir şekilde'» emniyet kontroluna talbi olacaktır. 

Bu Nota ve Ekselanslarının ıcevatbı iki Hükümetimiz ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
arasında akdedilecek üçlü/bir anlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü teşkil edecektir. 

Bu vesileyle, Ekselanslarından en derin hürmetlerimin teyidinin kabulünü rica ederim. 

PARKER T. HART 
A, B. D. Büyükelçisıi 

Ankara, 4 Haziran 1968 
Ekselans, 

Metni aşağıda yazılı olan 4 Haziran 1968 tarihli ve 1947 sayılı Notanızı almakla şeref kaza
nırım : 

«Atom enerjisinin sulhçıı gayelerle kullanılması amaciyle Amerika Birleşik Devletleri ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan işbirliği Anlaşmasında sözü geçen emniyet kontro
lü mesuliyetlerinin uygulanmasının Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansından talebedilmesine esas 
teşkil edecek Üçlü Anlaşma hususunda hükümetlerimiz arasında cereyan eden görüşmelere atıfta 
bulunmakla şeref kazanırım. 

«Bahse konu emniyet kontrolünün devrine dair hususlar, işbirliği Anlaşmasının tadiline müte
dair 11 Mayıs 1966 tarihinde imzalanan Anlaşmanın VI ncı maddesinde yer almaktadır. Bu madde 
gereğince hükümetlerimiz, işbu Anlaşma gereğince emniyet kontrolüne tabi madde ve tesislere 
emniyet kontrolünün uygulanmasının MAE A'dan acilen talebedilmesi hususunda bir mutabakata 
varmışlardı. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 782) 
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«Üzerinde görüşmeler yapılmış bulunan üçlü Anlaşma sadece bu mükellefiyetin uygulanmasına 
matuf bulunmakta ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin MAEA ile birlikte diğer 
memleketlerle akdettiği Üçlü Anlaşmalara benzemektedir. 

Ekselans 
Parker T. Hart 

Amerika Birleşik Devletleri 
Büyükelçisi 

Ankara 

«işbu anlaşmalar ve halen T. C. Hükümeti ile üzerinde mutabakata varılmış olan Anlaşma, iş
birliğine mütedair ikili anlaşmada yer alan hususlarda MAEA emniyet kontrolünün uygulanmasını 
temine matuf bulunmaktadır. Bu uygulama şekli, İşbirliği Anlaşması mucibince Amerika Birleşik 
Devletlerinin ikili emniyet kontrolü çerçevesinde uygulıyacağı emniyet kontrolundan daha geniş 
bir kapsamı haiz değildir. 

«Üçlü Anlaşma gereğince, MAEA emniyet kontrolü, Üçlü Anlaşmanın öngördüğü envanter
de yer alan, İşbirliği Anlaşmasına tabi madde cihaz veya tesislere uygulanacaktır. İşbirliği An
laşması çerçevesinde devredilen kalemlerin envanterde yer alması için hükümetlerimiz tarafından 
birlikte MAEA'na bildirilmeleri gerekmektedir. Bu suretle devredilen kalemlerin, hükümetlerin 
tek taraflı tasarrufları neticesinde envantere dahli mümkün olamamaktadır, işbirliği Anlaşması 
gereğince devredilecek ve MAEA'a bildirilmeleri ve emniyet kontrolüne tabi tutulmaları gerekti
ği mütalâasında olduğumuz kalemler konusunda takibettiğimiz usul de, bu kalemler Amerika Bir
leşik Devletlerinden sevk edilmeden önce, bunların İşbirliği Anlaşmasına tabi oldukları hususun
da diğer Hükümetin muvafakatinin alınmasını öngörmektedir. Bu usul, maddenin envanterde yer 
alıp almıyacağı hususunda her iki Hükümetin MAEA'na birlikte yapacakları bildiri konusunda 
ileride vâki olabilecek anlaşmazlıkları önlemektedir. 

«Envanter, aynı zamanda, devri yapılmıyan ve fakat Ajansa müştereken bildirilen maddele
ri de ihtiva etmektedir. Bunlar (1) Emniyet kontroluna tabi malzeme, cihaz ve tesisler içinde ve
ya bunların kullanılmasından meydana gelen özel bölünebilir maddeler; (2) Emniyet kontroluna 
tabi madde, cihaz veya tesislerde işlenen veyakullanılan nükleer maddeler. (İşbirliği Anlaşması 
dâhilinde devredildikleri için veya emniyet kontroluna bağlı madde, cihaz veya tesislerde veya 
bunların kullanılmasiyle istihsal edilmeleri sebebiyle, (esasen emniyet kontroluna bağlı olanlar, 
yukarda (1) de belirtilenler gibi.) (3) Emniyet kontroluna tabi cihazı ihtiva eden her hangi bir 
tesis. (4) Emniyet kontroluna tabi maddeyi ihtiva ettikleri, kullandıkları, işledikleri veya imal 
ettikleri müddetçe her cihaz veya tesis. Yukarda son iki kategoride de görüldüğü üzere cihaz ve 
tesisler, içerlerinde emniyet kontroluna bağlı cihaz veya madde bulunduğu müddetçe (emniyet 
kontroluna tabidirler . 

«Yukarda (1) maddede belirtilen husus izaha lüzum göstermemektedir. (2) madde ile ilgili 
olarak Türkiye'de imal edilen veya diğer bir memleketten temin edilen nükleer yakıtın İşbirliği 
Anlaşması tahtında sağlanan bir Amerika Birleşik Devletleri reaktöründe kullanılabilmesi misal 
verilebilir. Böyle bir yakıt ve İçinde istihsal olun an madde emniyet kontroluna tabi olacak ve en
vanterde belirtilecektir. (3) madde ile ilgili olarak Türkiye'de imal edilen veya üçüncü bir mem
leketten temin olunan reaktörün «tazyikli kazan» veya diğer bir aksamının İşbirliği Anlaşması 
tahtında Amerika Birleşik Devletlerinden sağlanmış olması misal verilebilir. (4) madde ile ilgili 
olarak Türkiye'de imal edilen veya üçüncü bir memleketten temin olunan reaktörün yakıtının 
Amerika Birleşik Devletlerinden temini misal gösterilebilir. Şu hususa işaret etmek isterim ki, 
bütün bu durumlarda, Amerika Birleşik Devletleri ikili emniyet konrolunda da vaziyet aynı olaca
ğı cihetle, Ajans emniyet kontrolü kontrol uygulama sahasını tevsi etmiyecektir. 
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«'Görüşmeler sırasında, emniyet 'kontrolünün, Amerika Birleşik Devletlerinden temin edilen gei-
ger sayaçları gibi 'küçük 'kalemler de clnlh.il olmak üzere bütün kalemlere teşmil edileceği, neticede 
Türkiye'deki bütün atımı lenerjisi faaliyetlerinin Ajans emniyet kontrohma bağlanacağı yolunda, bil
hassa. endişe izhar edilmişti. MAKA'n.ı sunulmak" üzere teklif ettiğimiz î>0 Haziran 1967 tarihli ilk 
envanterde, de belirtildiği üzere (bir sureti eklikti••), Amerika Birleşik Devletlerinden satmalımın 
her 'malzemeye -emniyet 'kontrolünün uygulanman amacını gütmüyoruz. Ajans emniyet kontrolü 
sdstenıinin ve bizim üzerinde eluıduğuimuz husus, daha ziyade1 atom. silahları için, bu silâhların araş
tırma ve geliştirilmesinde veya diğer askerî amaçlarla kullanılabilecek reaktör gibi temel nükleer 
tesisler', bunların aksamları ve diğer cihaz ve aletlerdir. Biz bu kalemleri ilk envanter için teklif 
ettik ve bildikte Ajansa müştereken sunacağımı'; envanterde de bunların bulunmasını teklif edece
ği/. 

«({örüşmeler sırasında a çık I anması istenilen ikinci bir husus da üçlü Anlaşmanın dibacesinin 
4 ncü paragrafında mezkûr- «başka bir şekilde elde edilen ve İşbirliği Anlaşması uyarınca emniyet 
koutroluna tabi bulunan» ibaresinden kastedilen mâna idi. Bu ifade şu maksatla Anlaşmaya dâhil 
edilmiştir : «Amerika Birleşik Devletleri tarafından İşbirliği Anlaşması tahtında verilen veya 'bun
ların kullanılması sonucunda imal edilen madde:> o İmi yan. kalemlerin de emniyet koutroluna tabi 
olması imkân dahilindedir. Amerika Birleşik Devletleri ile İkili İşbirliği Anlaşması tahtında mal
zeme alan memleket]erin bu nevi malzemeleri üçüncü memleketlere devi'ede'bilecekleri uzun zaman
dan beri 'kabul edilmektedir (meselâ; yakıt elementlerinin yeniden imali için diğer- memleketlere 
gönderilmesi). Bu imkânın mevcudiyeti senebiyle, Amerika Birleşik Devletleri ikili Anlaşmalarına 
bu nevi devirlere müsaade etmek üzere «eğer böyle bir devir Amerika Birleşik Devletleri ile diğer 
memleket arasında akdedilen İşbirliği Anlaşması gayelerine uygun ise» şeklinde bir hüküm dâhil 
edilmiştir. (Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre İm nevi devirlerin Amerika llirleşik Dev
letlerinin tasvibinden geçmesi şarttır.) Amerika Birleşik Devletleri ile Tüitkiye arasında 10 Haziran 
1955 tarihinde imzalanan İkili İşbirliği Anlaşmasının VII nci maddesi bu şartı ihtiva etmektedir. 
Bu itibarla, işbu hüküm gereğince bir kalem üçencü bir memleketten Türkiye'ye transfer edilebil
mekte ve İni suretle «başka 'bir şekilde» emniyet koutroluna tabi olmaktadır. Bir maddenin «baş
ka bir şekilde» emniyet koutroluna tabi tutulma:;ınm diğer bir yolu da, meselâ; Türkiye'nin Ame
rika Birleşik Devletlerinden temin edilen maddeyi Türk yapısı bir tesiste (kullanması veya işleme
sidir. Bu durumda, Amerika Birleşik Devletlcı i tarafından, sağlanan emniyet koutroluna bağlı 
madde, tesiste1 bulunduğu müddetçe1 - zira ikisini ayırmak mümkün değildir - tesis «başka bir şe
kilde» emniyet kontrohma tabi olacaktır. Benzer bir hal: Eğer Türkiye Amerika Birleşik Dev
letleri dışında bir kaynaktan temin ettiği nükleer yakıtı kontrola. 'bağlı Amerika Birleşik Devletleri 
reaktör veya kritik tesisinde kullanırsa bu yakıt da «başka 'bir şekilde» emniyet 'koutroluna tabi 
olacaktır. 

«Bu Nota, ve Ekselanslarının cevabı iki Hükümetimiz ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
arasında akdedilecek üçlü bir anlaşmanın ayrılmaz bir cüzünü teşkil edecektir.» 

Ekselanslarına, Hüküm etimin yukardaki hususlarda mutabık okluğunu bildirmek isterim. 
Bu vesileyle Ekselanslarına en elerin hürmetlerimi teyiel ederim. 

İhsan ttabri (Jağlayanyil 
Dışişleri Bakanı 
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.GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bu
lunan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının başlıca gayesi, her iki ülkede Sosyal Sigortalar kanunları
na tabi olanların diğer tarafın ülksine gittikleri zaman dahi oradaki sigortalılarla eşit muameleye 
tabı tutulmalarını ve bu surede aynı sigorta yardımlarından yararlanmalarını sağlamaktır. Bun
dan başka bu anlaşma hükümlerine göre, her iki ülkede çalışmış olan bir sigortalının Sosyal Si
gorta kanunlariyle sağlanan yardımlara hak kazanıp kazanmadığı araştırılırken her iki ülkede 
geçen sigortlılık ve prim ödeme süreleri birleştirilecektir. 

Madde —> 1. 

Kanunun 1 nci maddesi anlaşmanın onaylanmasına dairdir. 
12 Ekim 1966 tarihinde Viyana'da imzalanmış bulunan Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler, aşa

ğıda, kendi madde numaraları sırasına göre, izah edilmiştir. 
Madde 1. — Anlaşmanın 1 nci maddesinde, Anlaşmada yer alan tâbirlerin tarifi yer almıştır. 
Madde 2. — Bu madde Anlaşmanın hangi sigorta kolları hakkında uygulanacağına dairdir. 
Madde 3. — Bu madde ile, Anlaşmanın, her iki tarafın vatandaşlariyle bunların geçindirmek

le yükümlü oldukları kimıseler hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin ikinci fık
rasında, tarafların elçilik, daimî delegelik ve konsolosluk mensupları ile resmî hizmet personelinin 
ve bunların şahsi hizmetinde çalışanların Anlaşma hükümleri dışında bırakıldığı belirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu madde Anlaşma hükümlerinden yararlanacak olanların, hak ve vecibeleri ba
kımından eşit muameleye tabi tutulacaklarına dairdir. 
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Madde 5. — Bu madde, taraflardan birinin mevzuatına göre hak edilen ödeneğin, aylık ve gelir 
gibi para yardımlarının ilgili diğer tarafın ülkesine gittiği zaman dahi, ödenmesine devam oluna
cağı hükmü öngörülmüştür. Şayet ilgili 3 ncü bir devletin ülkesinde oturuyorsa, para yardım
larının ödenmesinde, bu kimse hakkında, hangi yardımı yapan tarafın vatandaşı imiş gibi işlem 
yakılacağı aynı maddenin (2) nei fıkrası ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Bu madde hükmüne göre, aynı sigorta vakıası veya aynı sigortalılık süresi sebe
biyle, her iki taraftan yardım talebinde bulunulamıyacağı gibi yapılmakta olan bu türlü mükerrer 
yardımlar da durdurulacaktır. Ancak her iki taraftan bağlanan aylıkların bu hüküm; dışında bı
rakıldığı ayrıca maddede belirtilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrası bir sigorta yardımının diğer bir sigorta yardımiyle veya başka kazanç
larla birleşmesi halinde ne gibi işlem yapılacağına dairdir. Filhakika taraflardan birinin mevzu
atına göre, bu ülkede sigorta yardımlarının veya sigorta yardımı ile diğer bir k:azancm birleşmesi 
halinde, bir yardıma hak iddia edilmesi veya bir yardımın yapılması veyahut sosyal sigortaya 
mecburi veya ihtiyari 'olarak tabi tutulmak bakımından nasıl bir hukukî netice doğuyorsa, bu 
hallerin diğer taraf ülkesinde vukubulması halinde de aynı hulkukî netice doğacaktır. 

Madde 7. — Bu maddede, işverenin ikametgâhı veya iş merkezi diğer Âkıd Taraf ülkesinde bu
lunsa dahi, bir işveren emrinde çalışanlar hakkında, çalıştıkları yerde yürürlükte bulunan mevzu
atın uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madlde 8. — Bu madde hükmüne göre, iş merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan 
bîr işverenin emrinde çalışan bir kimse bir işin yapılması için geçici olarak diğer taraf ülkesine 
gönderildiği takdirde, oraya Vardığı tarihten başlıyarak 24 ay müddetle, kendi ülkesinde çalışı
yormuş gibi, bu kimse hakkında kendi ülkesinde yürürlükte bulunan sosyal sigorta mievzuatı 
uygulanacaktır. 

Bir kimsenin diğer taraf ülkesindeki çalışma süresi 24 ayı aşarsa işveren ile çalıştırılan kimse
nin bu müddetin sona ermesinden en geç 1 ay evvel mutabakata varmaları ve diğer tarafın yetkili 
makamının muvafakatinin alınması şartiyle, bu kimse halkjkmda kendi üLkesindeki cari mevzuatın uy
gulanmasına devam olunacaktır. 

Aynı madde hükmüne göre, merkezî taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir nakliyat işinde 
çalışan ve bir işin icrası için geçici olarak diğer taraf ülkesine gönderilen bir kimse hakkında da, 
işyeri merkezinin bulunduğu ülkede çalışıyormuş gibi, o yer mevzuatı uygulanacaktır. Ancak bu 
işverenin diğer taraf ülkesinde bir şubesi varsa, bu şubede çalışan bir kimse ha,kkmda şubenin bu
lunduğu yer mevzuatı uygulanacaktır. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında çalışanın vatandaşlık durumuna bakılmıyacağı madde
nin ikinci fıkrasında belirtilmiştir. 

Madde 9. — Bu maddede bir istisna hükmü öngörülmüştür. Filhakika bu ınaldde hükmüne gö
re, işveren ile sigortalının müşterek talebi üzerine, yukarıki maddede belirtilen kimseler hakkında, 
diğer Âkıd Tarafın yetkili makamının muvafakati alınmak şartiyle, çalıştıkları yer mevzuatı uy
gulanabilecektir. 

Madde 10. — Bu madde, bir sigortalının hastalık ve amalık halinde yardıma hak kazanıp ka
zanmadığı araştırılırken her iki ülkede geçten sigortalılık ve prim ödeme sürelerinim birleştirile
ceğine dairdir. Ancak, bu sürelerin aynı zamana raslamtaması gerekir. 

Maidde 11. — Bu madde, taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine giden sigortalı ile 
beraberinde bulunan geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerinin hangi hallerde hastalık ve ana
lık yardımlarından yararlanacakları hakkındadır. 

Madde 12. — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı sayılan 
bir feimsıe, geçici olarak diğer tarafın ülkesine gittiği zamjan hastalanır ve (durumu da derhal 
sağlık yardım,! yapılmasını gerektiriyorsa, her türlü tedavisi yapılabilecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre, taraflardan birinin ülkesinde ikâmet eden bir sigortalı 
hastalanmış olup da sağlık yardımına hak kazanmış ise, diğer tarafın ülkesine gittiği zamanda bu 
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hakkı muhafaza edecektir. Ancak sigortalı diğer tarafın ülkesine gitmeden önce sosyal sigorta 
merciinin muvafakatini almak zorundadır. Sigortalının sağlık durumu seyahat etmesine mâni de
ğilse talebi reddedilmez. Her hangi bir sebeple muvafakat alınmadan ikâmetgâhını değiştiren bir 
sigortalının gittiği ülkedeki sosyal sigorta merciine derhal müracaatla bu muvafakatin alınmasını 
talebetmesi gerekir. Analık yardımları için muvafakatin sigorta vakıasının oluşundan evvel alın
ması şarttır. Aksi takdirde analık yardımından yararlanılamaz. 

Maddenin üçüncü fıkrası yardımın hangi mevzuata göre yapılacağı ve yardım süresinin hangi 
mevzuata göre tesbit edileceğine dairdir. 

Maiddenin dördüncü fıkrasında taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine giden bir si
gortalıya hangi hallerde protez, araç ve gereçlerinin verileceği hükme bağlanmıştır. 

Maddenin beşinci fıkrası sigortalıya diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunduğu sırada ödenekle
rinin kimin tarafından ve ne şekilde verileceği hakkındadır. 

Aynı 'hükümlerin sigortalının geçindinmekle yükümlü olduğu kimseler hakkında da uygulana
cağı maddenin altıncı fıkrasında belirtilmiştir. 

Madde 13. — Bu maddenin birinci fıkrası, taraflardan birinin ülkesinde sigortalı olarak çalışan 
bir kimsenin diğer taraf ülkesinde ikamet eden geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin de sağ
lık yardımlarından yararlanıacaklarıma dairdir. 

Maddenin ikinci fıkrasında, sigortalının geçindrimckle yükümlü olduğu kimselerin yanma gel
mesi halinde de sağlılk yardımlarından yararlanacakları belirtilmiştir. Ancak 'bu fıkra hükmüne 
göre, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri diğer taraf ülkesinde iken tedavi gör
meleri ve sonradan gittikleri ülkede yürürlükte ıbülunan mevzuatta da yardımlar için âzami bir 
süre öngörülmüşse, hastalık ve analık vakası se'bebiyle diğer taraf ülkesinde yapılmış olan yardım 
süreleri, âzami sürenin hesalbında, nazara alınacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrasına göre, ana - babadan 'biri taraflardan birinin, diğeri de ötekinin 
mevzuatına giöı'e sigortalı iseler, bunların aynı zamanda geçindirmekle yükümlü oldukları çocuk
ları yalnız ikamet ettikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuata göre sağlanan sağlık yardımla
rından yararlanacaklardır. 

'Madde 14. — Bu (maddenin birinci fıkrası, her iki Âkıd Taraf mevzuatıma göre aylık veya gelir 
almakta olan bir kimsenin hangi tarafın ülkesinde ikamet ediyorsa yalnız o tarafın mevzuatına 
göre sağlanan sağlık yardımlarından yararlanacağına dairidir. 

Maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre, Âkıd Taraflardan yalnız birinin me'vzuatına göre aylık 
veya gelir almakta olan ve fakat diğer Âkıd Taraf ülkesinde oturan bir kims'e ile bunun geçindir
mekle yükümlü olduğu kimselerine sağlık yardımları kendilerine aylık veya gelir bağlıyan sosyal 
sigorta mercii tarafından yapılacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, yapılan sağlık yardımlarına karşılık aylık veya gelir sahiplerinden 
prim tahsil edilecekse 'bunun aylık veya geliri ödeyen sigorta mercii tarafından tahsil edileceğine 
dairdir. 

Madde 15. — Bu maddede hastalık ve analık yardımlarının Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kuru
mu, Avusturya'da da ilgilinin ikamet ettiği mahaldeki yetkili Sosyal Sigorta mercii tarafından 
yapılacağı öngörülmüştür. 

Madde 16. — Bu madde, sağlık yardımları masraflarının ödenmesi ile ilgili hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Madde 17. — Bu madde, sigortalının veya geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerinin ölümü 
halinde ödenecek cenaze masrafları hakkındadır. 

Madde 18. — Bu maddenin birinci fıkrası, bir sigortalının kendisinin, ölümü halinde de hak 
sahibi kimselerinin aylığa hak kazanıp kazanmadıkları araştırılırken her iki ülkede geçen sigorta
lılık süreleri ile prim ödeme sürelerinin birleştirileceğine daidir. 

Maddenin ikinci fikası, özel rejimlerde geçen sigortalılık ve prim ödeme süreleri hakkındadır. 
Bu fıkra hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatı gereğince, belirli yardımların yapılması si-
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gortalılık sürelerinin özel bir rejime taibi bir iş kolamda geçmiş olmasına bağlı bulunduğu takdirde, 
'bu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığının tesbitinde sadece diğer taraf ülkesinde aynı iş ko
lunda geçen sigortalılık ve prim ödeme süreleri nazara alınacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, taraflardan birinin ülkesinde geçen 6 aydan az sigortalılık süresine 
müsteniden bu taraf mevzuatına göre hiçbir yardım yapılmıyacağına dairdir. Sigortalılık süresi
nin 6 aydan az olması halinde yapılacak yardımın cüziliği göz önünde bulundurularak anlaşmaya 
böyle bir hüküm konulması uygun görülmüştür. 

Madde 19. — Bu madde, bağlanacak aylığın tes'biti hakkındadır. Bu madde hükmüne göre, bir 
sigortalının, ölümü halinde de hak sahibi kimselerinin aylık bağlanması talelbinde bulunmaları üze
rine, her iki tarafın sosyal sigorta mercileri, gerek Türkiye ve gerek Avusturya'da geçen sigor
talılık ve prim ödeme sürelerini birleştirecekler ve bu suretle ilgilinin aylığa hak kazanıp kazan
madığını tesMt edeceklerdir. Eğer ilgili aylığa hak kazanmış ise taraflar kendi ülkelerinde geçen 
sigortalılık ve prim ödeme sürelerine göre aylığın kendilerine isalbet eden nispetlerini tesbit edecek
lerdir. Her iki tarafın sosya İsigorta mercileri bu şekilde tesbit edilecek miktarlar üzerinden aylık 
bağlıyacaklardır. 

'Sigortalılık ve prim ödeme sürelerinin birleştirilmesinde şu esas kaibul edilmiştir. 
a) 'Taraflardan birinin mevzuatına göre mecburi sigortaya tabi olarak geçen bir süre diğer 

taraf mevzuatına göre geçen isteğe bağlı bir süre ile aynı zamana raisladığı takdirde, yalnız mec
buri sigortaya tabi olarak geçen süre, 

b) Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen prim ödeme süresi diğer taraf mevzuatına 
göre geçen bir muadil süre ile aynı zamana rastlarsa, yalnız prim ödeme süresi, 

c) Taraflardan birinin mevzuatına göre geçen bir muadil süre diğer Âkıd Taraf mevzuatına 
göre geçen bir muadil süre ile aynı zamana rastlarsa, yalnız ilgilinin en son sigortalı bulunduğu 
taraf mevzuatına göre geçen muadil süre, 

Nazara alınacaktır. 
Madde 20. — Bu madde, taraflardan yalnız birinin mevzuatına veya her iki taraftan ayrı ayrı 

zamanlarda aylık bağlanmasına dairdir. Filhakika bir sigortalı birleştirilen sürelere göre 
yalnız taraflardan birinin mevzuatına göre aylık bağlanmasına hak kazanmış ise kendisine o 
tarafın sosyal sigorta mercii tarafından aylık bağlanacaktır. Yine bu madde hükmüne göre 
aylık bağlanması talebinde bulunan bir sigortalı yalnız taraflardan birinin ülkesinde geçen 
sigortalılık süresi nazara alınmak suretiyle aylığa hak kazanmış ise, bağlanacak aylık tutarı 
diğer taraf ülkesinde geqen sigortalılık süreleri nazara alınmaksızın tesbit olunacaktır. 

Ancak bu sigortalı sonradan her iki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi 
üzerine diğer taraf mevzuatına göre de aylığa hak kazanınca aylığı yeniden tesbit edilecek
tir. Türkiye ve Avusturya Sigorta kanun kiniyle kabul edilen ihtiyarlık yaşı farklı olduğu ci
hetle, her iki ülkede çalışan sigortalılar hakkında bu yolda işlem yapılması gerekecektir. 

Madde 21. —• Bu madde, her dki taraf mevzuatıma göre bağlanacak kısmi aylıklarla yalnız ta
raflardan birinin mevzuatına bağlanabilecek olan aylık arasında fark bulunması halinde yapıla
cak işlem hakkındadır. Bir sigortalı taraflardan birinin mevzuatına göre, sigortalılık sürele
rinin birleştirilmesine lüzum hâsıl olmadan, diğer taraf mevzuatına göre ise süreler birleşti
rildikten sonra aylığa hak kazanmış olabilir. Bu madde hükmüne göre, şayet taraflardan 
birinin mevzuatına göre bağlanacak aylık her dki ülkede geçen sigortalılık sürelerinin birleşti
rilmesi suretiyle iki taraf mevzuatına göre bağlanacak aylıkların toplamından fazla ise, aradaki 
fark, sadece kendi mevzuatına göre bağlanacak aylık daha yüksek olan taraflar sosyal sigorta 
merciince ödenecektir. 

Yine bu madde hükmüne göre her iki taraftan ayrı ayrı aylık bağlanmasına hak kazanmış 
olan bir kimseye her iki taraf mevzuatına göre ayrı ayrı bağlanacak aylıklar toplamı, sigorta
lılık süreleri birleştirilmek suretiyle bağlanacak kısmî aylıklar toplamından fazla ise, kendi 
mevzuatına göre daha yüksek aylık bağlıyabilecek olan tarafın Sosyal sigorta mercii ödeyeceği 
aylık miktarını bu aylıkla kısmi aylık arasındaki fark kadar artıracaktır. 
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Madde 22. — Bu madde, taraflardan birinin mevzuatına göre bir iş kazası veya meslek hasta
lığı sonucu meydana gelen malûllük derecesinin tesbitinde daha önce meydana gelmiş bir işka-
zasının veya meslek hastalığının nazara alınması gerektiği takdirde, bu işkazası veya meslek 
Hastalığının diğer taraf ülkesinde vukubulmuş olsa dahi ikinci iş kazasının veya meslek hasta
lığının vukubulduğu ülkede meydana gelmiş sayılacağına ve bu itibarla ilgilinin yardıma hak 
kazanıp kazanmadığının tâyininde nazara alınacağına dairdir. 

Madde 23. — Bu madde, her iki ülkede meslek hastalığına sebebolabilecek işlerde çalışmış olan 
bir sigortalıya yardımının hangi tarafın sosyal sigorta merciince yapılacağı hakkındadır. 

Yine bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı sebe
biyle yardım almış veya almakta olan bir kimseye, aynı hastalığın artmış olduğunu ileri sü
rerek diğer taraf mevzuatına göre yardım yapılması talebinde bulunuyorsa, yardım yapmış 
veya yapmakta olan tarafın sosyal sigorta, mercii, hastalığın artmış olduğunu nazara alarak, 
bu yardımı yapmakla yükümlüdür. 

Madde 24. — Bu madde, taraflardan birinin mevzuatına göre, işkazası veya meslek hastalığı 
sebebiyle sağlık yardımı yapılmasına hak kazanmış olan bir sigortalının diğer taraf ülkesinde 
bulunduğu sırada dahi bu haktan yararlanacağına dairdir. 

Yine bu maddede bu yardımın Türkiye'de ve Avusturya'da hangi merciler tarafından yapı
lacağı masrafların kimin tarafından ödeneceği ve işgöremez durumda bulunan sigortalıya 
ödeneklerinin ne şekilde verileceği açıklanmıştır. 

Madde 25. — Çocuk zamlariyle ilgili olan bu madde, taraflardan birinin ülkesinde çalışan 
ve fakat çocukları diğer taraf ülkesinde oturan bir sigortalıya da çocukları yanında o turu-
yormuş gibi, o yer mfevzuatma göre çocuk zammı verileceğine dairdir. Ancak bu madde hük
müne göre, sigortalı aralıksız üç ay çalışmamışsa çocuk zamları kesilecektir. Şayet sigortalı 
'hastalık sebebiyle iş göremez duruma düşmüşse ve hastalık ödeneği de alıyorsa, iş ^göremezlik 
süresi 3 aydan fazla devam etmiş olsa dahi çocuk zammı kesilmiyecektir. 

Madde 26. — Bu madde, tarafların birbirlerine ne gibi bilgi verecekleri, anlaşmanın uygulan
masında ne gibi tedbirler alacakları, uygulamayı kolaylaştırmak maksadiyle irtibat büroları ku
racakları ve birbirlerine yardım edecekleri hakkındadır. 

Madde 27. — Bu madde, taraflardan birinin ülkesinden diğer taraf ülkesine giden sigortalıla
rın orada hastalanmaları halinde muayenelerinin, yetkili sosyal sigorta merciinin talebi üzerine, 
o yer sosyal sigorta merciince yaptırılacağına bu hususta düzenlenen raporların kabul edileceğine ve 
her türlü masrafların yetkili sosyal sigorta mercii tarafından ödeneceğine dairdir. 

Madde 28. — Bu madde hükmüne göre, taraflardan birinin sosyal sigorta merciine borçlanıl
mış olan primler, diğer taraf ülkesinde de o taraf mevzuatına göre tahsil edilebilecektir. 

Madde 29. — Bu madde taraflardan birinin ülkesinde uğradığı bir zarar dolayısiyle yardım 
gören bir kimse o ülkede üçüncü bir şahıstan zararın tazminini talep hakkına sahip ise bu hakkın, 
yardımı yapan sosyal sigorta merciine intikal edeceğine, her iki taraf sosyal sigorta mercileri taz
minat talebetmek hakkına sahiboldukları takdirde ise alınacak tazminatın ne şekilde paylaşılaca
ğına dairdir. 

Madde 30, 31 32, 33, 34, 35. — Şekle ait bâzı hükümleri ihtiva eden bu maddelerde, taraflardan 
birinin mevzuatına göre düzenlenecek belgelerin vergi, resim ve haredan muaf tutulması halinde 
diğer taraf mevzuatına göre düzenlenecek belgelerin de vergi, resim ve harçtan muaf tutulacağı, 
verilen dilekçelerin diğer tarafın resmî dilinde yazılmış olması sebebiyle reddedilemiyeceği, taraf
lardan birinin sosyal sigorta merciine yapılmış olan bir yardım talebinin dıiğer tarafın sosyal 
sigorta merciine yapılmış kabul edileceği, taraflardan birinin idare makamlarına veya sosyal si
gorta merciine belirli bir süre içinde yapılması gereken bir müracaat, beyan veya itirazın aynı 
süre içinde diğer tarafın resmî makamına veya sosyal sigorta merciine yapılabileceği, diğer ta
raf ülkesinde bulunan hak sahibi kimselere ödemelerin ne şekilde yapılacağı, diki taraf arasında 
çıkması muhtemel anlaşmazlıkların ne suretle halledileceği verilen avansların nasıl mahsubedile-
ceği hükme bağlanmıştır. 
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Madde 36. — Bu maddede, anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten önceki süreler için her hangi bir 
ödeme yapıkmyacağ], ancak yürürlük tarihinden önce geçen sigortalılık ve primi ödeme süreleri
nin nazara alınacağı bu süreler içinde vukua gelmiş bulunan ve uzun süreli yardım sağlıyacak 
olan sigorta vakaları dçin de yardım yapılacağı belirtilmiştir. Filhakika bu madde hükmüne gö
re, yürürlük tarihinden önce vukua 'gelmiş olan bir sigorta vakası dolayısiyle bağlanmış bulu
nan ve fıakat ilgilinin diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunduğu içlin durdurulan aylık veya gelirin, 
yürürlük tarihinden itibaren ödenmesine başlanacaktır. Bu devredeki bir sigorta vakası sebebiy
le yeniden bağlanacaık aylık veya gelir de yürürlük tarihinden itibaren ödenecektir. Ancak henüz 
bağlanmamış olan aylığın bağlanması veya daha önce bağlanmış olup da durdurulan aylığın öden
mesi için ilgilinin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içinde talepte bulunmıas-ı gerekir. 2 yıl geç
tikten sonra talepte bulunulduğu takdirde, ödemeye talepte bulunulan tarihi takibeden ay ba
şından itibaren başlanacaktır. 

Tarafların kemdi mevzuatıma göre bu süre içinde doğacak haklar zaman aşımına uğramış ol
sa dahi mevzuatın bu hükmü nazara alınmıyaçaktır ve teısbit edilen aylık veya gelir ödenecek
tir. 

Madde 37, 38, 39, 40. — Bu maddeler anlaşmanın tasdikine,, hangi tarihte yürürlüğe gireceği
ne,, hangi tarihe ıkadar yürürlükte kalacağıma ve anlaşma yürürlükten kalkmış olsa dahi mükte
sep hakların devam edeceğine dairdir. 

Yukarda hükümleri tahlil edilmiş bulunan Tü rkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Anılaşması 
Türk Sosyal Sigorta mevzuatı ile ahenk halindedir. Bu sebeple anlaşmanın tarafımızdan tasdi
kine bir engel bulunmadığı gibi (aksine,, tasdikin çalışmak üzere yurt dışına giden Türk işçileri
nin sosyaıl güvenlik haklarının sağlanması bakımından, yararlı olacağı mütalâa edilmektedir. 

Madde : 2. — 
Bu madde ile kanunun yürürlük tarihi tesbit edilmiştir. 
Madde : 3. — 
Bu madde Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 9 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. : 1/530 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti lile Avusturya 'Cumhuriyeti Hükümeti arasında (Sosyal Gü
venlik hakkındaki anlaşmanın 'onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı Çalışn-
ıııa Bakanı ive Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır oldukları halde tetkik ive müzakere olundu: 

Hükümetimiz lile Avusturya 'Hükümeti arasında imzalanmış (bulunan anlaşma gereğince Âkıd 
Devletler tarafından Sosyal 'Sigorta kanunlarına tabi olanların İdiğer (ülkeye çalışma maksadiyle 
gittiklerinde oradaki sigortalılar ıgibi eşit muameleye tabi tutulmalarını ve yine her iki ülkede ça
lışmış 'olan sigortalının prim 've ödeme sürelerinin birleştirilerek hesaplanmasını istihdaf eden kanun 
tasarısına bağlı 'anlaşma komisyonumuzca yerinde 'görülerek aynen kabul ledilmiştir. 
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Havalesi gereğince iDışişleri -Komisyonuna tevdi ıbuyurulmak lüzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma (Komisyonu Başkanı 
ve bu rapor sözcüsü 
İstanbul Milletvekili 

K. Özdemir 

Bursa 
K. Önadım 

İzmir 
E. Turgut 

Kâtip 
Kars Milletvekili 

8. Dü§ünsel 

'Erzurum 
A. Şenyurt 

Ağrı 
N. Güngör 

Üye 
Afyon K. Milletvekili 

A. 1. Ulubahşi 

İstanbul 
0. N. Vlusoy 

Giresun 
A. Köymen 

Ankara 
77. Türkay 

İzmir 
H. Gümüşpala 

s 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/530 
Karar No. : 12 

20 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Güven
lik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmaisımn uygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere ddıildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görlülerök tasarı aynen 
ka'bul edilmiştir. 

Genel Kurulda göriüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İzmir 

S. İksel 

Ankara 
/. R. Aksal 

Kocaeli 
İV". Erim 

F. 
Ordu 
C. Erkin 

Sözcü 
Çanalkkale 

M. Baykan 

Aydın 
Y. Menderes 

Konya 
S. F . önder 

İmzada bulunamadı 
,_,.,.-,.-.....-

Sivas 
8. Kurtbek 

Ankara 
R. Ergüder 

Bursa 
İV. Gürsoy 

Manisa 
E. Akça 

M. (Meclisi (ıS. Sayısı : 786) 



— 8 — 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Sosyal Güven
lik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 12 Ekim 1966 tarihinde Viyana'da imzalanan (Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuri
yeti arasında Sosyal Güvenlik hakkında Anlaşma) nm onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 . 6 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Dovlcft Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür şad 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Savununa Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı 
V. Â. Özkan t. Tekin 

Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

imar ve İskân Bakanı 
H. Menteseoğlu 

Sanayi Bakam 
M. Turgut 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 
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T Ü R K I Y E C U M H U R I Y E T ! I L E A V U S T U R Y A C U M H U R I Y E T ! A R A S I N D A S O S Y A L G Ü 
V E N L I K HAKKINDA ANLAŞMA 

T Ü R K I Y E C U M H U R B A Ş K A N I 

VE 
AVUSTURYA CUMHURBAŞKANI 

Sosyal Güvenlik sahasında iki devılet arasındaki münasebetlieri düzenlemek arzuisu ile ve 
Sosyal Güvenlik konusunda uyguladıkları mevzuat bakımından her iki devlet vatandaşlarının 

eşit muameleye ta'bi tutulmaları prensibinin teyidi maksadiyle, 
Bi:' anlaşma akdi için ımutabakata varmışlar ve hu gaye ile, anlaşmayı akdetmek üzere tem

silci olarak, 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 

Büyükelçi Seyfi Tuıragay'ı 

AVUSTURYA CUMHURBAKANI 

Federal Dışişleri Bakanı Dr. Lujo Toncic - Sorinj'i 
memur etmişlerdir. 

Temsilciler, usulüne uygun olarak tanzim edilen salâhiyet belgelerini karşılıklı olarak teati et
tikten 'sonra, aşağıdaki hususlarda mutabakata vaıcnı'şlar'dır. 

BÖLÜM — I. 

Genel hükümler 

Madde — 1. 

Bu Aniaşimanın uygulanmasında : 
1 — «Türkiye» 
TüıÜdye Cumhuriyetini, 
«Avusturya» 
Avusturya Cumhuriyetini; 
2 — «Vatandaş» 
Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını haiz kimseyi, Avusturya bakımından, Avurturya 

vatandaşı sayıılaıı kiimıseyi; 
3 — «Mevzuat» 
2 nci maddede sayılan sıosyal güvenlik kolla riylc ilgili olarak bir Âkıd Taraf ülkesinde veya 

bu ülkenin bi:"ı kısmında yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile huikukî kıylnıeti haiz 
diğer genel emir ve talimatı; 

4 •— «Yetkili makam» 
Tütlkiye bakımından, Çalışima Bakanlığını, Avusturya bakımından, Federal Sosyal işler Ba

kanlığını, çocuk yardımları hususunda ise Federal Maliye Balkanlığmı; 
5 — «Sosyal Sigorta Mercii» 
2 nci maddede belirtilen mevzuatı veya bu nroevzııatm bir kısmım uygulamakla görevli teş

kilât veya makam; 
6. — «Yetkili Sosyal Sigorta Mercii» 
Sigortalının yardım isteğinde bulunduğu sı: «ada bağlı olduğu Sosyal Sigorta M'erciini veya 

en sıon sigortalı olduğu Âkid Taraf ülkesinde bulunsaydı hangi Sosyal Sigorta Merciine bağlı ola
cak idiyse o Sosyal Sigorta Merciini; 
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7 — «Sigortalının geçindirmekle yükülmlü olduğu kimseleri» 
Sigortalının üygulanaealk mevzuatta tarif edilen, geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri; 
8 — «Çalışma» 
Uygulanacak mevzuatta belirtilen mahiyette bir çalışmayı veya faaliyeti; 
9 —• «Sigortalılık süresi» 
Prim ödeme süreleri ile mua'jdi'l süreleri; 
10 — «Pirim ödeme süreleri» 
Akıd Taraflar mevzuatına göre prim ödelnıc süreisi olaiak kabul edilen süreleri; 
11 — «Muadil süre» 
'Türkiye bakımından, Sosyal Sigortalar Kanununun geçici maddelerine göre nazara alınması 

gereken eski hizmet sürelerini, Avusturya bakımından prim lödcn'miış itibau edilen sürelleri; 
12 — «Para yardımı», «Aylık» veya «Gelir» 
Her türlü zaım ve ok yardımlar ile artışlar dâhil olmak üzere, bir para yardımını, bir aylığı 

veya 'bir tgelhi; 
13 — «Çocuk yardımı» 
Avusturya ıbaıkıimimlan, eik yardım ve analık yardumı dâhil, işçilere çocukları için yapılan yar

dımları; , 
ifade 'eder. 

Madde — 2. 

(1) Bu Anlaşıma hükümleri aşağıda yazılı •mevzuat hakkında uygulanır. 
1 — Türkiye bakımından : 
a)1 Hastalık Sigoı/tası; 
b) Analık .Sigortası, 
c) İşkala biriyle Meslek Hastalıkları Sigortası; : 

d) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta lan ; 
e): Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme (lenel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı, 
f) Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı. 
2 — Avusturya Bakımından : 
a)ı Aşağıda yazılı özel sigortalar ha:!iç, 
Halstal ik Sigortası, 
aa) Serbest Meslek erbabı için özel sigorta, 
bb) Harpte ölenlerle .askerlik hizfmetini y:ıp;i;kıı ölenlerin dul ve yetimleri için özel sigorta, 
cc) Meslekî eğitim gören harp malûlleri ile askerlik hizlmietini yapaıjken mâılûl kalanlar için 

özel sigorta, 
dd) Federal hizmetliler için özel sigorta; 
h) İşçilerin Emeklilik Sigortası, 
Hikmetlilerin Eımeklilik Sigortası, Maden İşçi terinin Emeklilik Sigortası; 
c) Serbest meslek erbabının kaza sigortası ile harb malûllerinin ve askerlik hizmetini ya

parken malûl kalıp meslekî eğitim görmekte olan kimselerin kaza sigortası hariç, kaza sigortası; 
d) Çocuk yardımı. 
(2) Her iki Âkıd Taraf, sosyal güvenlik sahasında kabul edilen milletlerarası ısözleşmeler-

den doğan mevzuatı bu anlaşmanın uygulanmasında nazara lalmazlar. 
(3) IBu anlaşma, sosyal güvenliğin yeni bir sistemi veya yeni bir kolu hakkındaki mevzu

atla yeni çalışanlar gurubunun hukukunu kapsıyacak mevzuat hakkında uygulanmaz. 

Madde — 3. 

(1) (Bu anlaşma hükümleri, anlaşmada aksine hüküm bulunmıyan hallerde, Âkıd Taraflar
dan Ibirinin vatandaşı olup haklarında Âkıd Taraflardan birinin mevzuatı uygulanan veya uy-
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gulanmış bulunan kimselerle bunların geçindirmekle yükümlü olduğu ve ölümlerinde hak sa
hibi kimseleri bakında uygulanır. 

(2) Bu anlaşma hükümleri, teknik ve idari personel dâhil, Alkıd 'Tarafların elçilik, daimi 
delegelik ve konsolosluk mensupları ile resmî hizmet personeli ve bunların şahsi hizmetlerinde 
çalışanlar hakkında uygulanmaz. 

Madde — 4. 

(1) Haklarında bu lamlaşma hükümleri uygulaman Alkıd Taraflardan birinin vatandaşlar, 
bu anlaşmada aksine bir hüküm bulunmadıkça, 2 nci maddede belirtilen mevzuatın uygulanma
sında, 'diğer Âkıd Taraf vatandaşlar iyi e aynı hak ve vecibelere sahibolurlar. 

(2) Sigortalılar ile işverenlerin Sosyal Sigorta Kurumlarının 've birliklerinin muhtar ida
re organlarına seçilmeleri ile hakem heyetlerine üye ıtâyin olunmalarına mütaallik Âkıd Taraf
lar mevzuatı (1) nci fıkra hükmü dışında bırakılmıştır. 

Madde — 5. 

(1) 'Bu anlaşmada aksine hüküm bulunmıyan hallerde, Âkıd Taraflardan birinin mevzu
atına göre hak edilen para yardımları, aylık ve gelir, ayılik sahibi kimsenin diğer Âkıd Taraf 
ülkesinde ikamet etmesi sebebiyle durdurulamaz. 

(2) Âkıd Taraflardan (birinin Sosyal Sigorta iMercii, diğer Âkıd Tarafın üçüncü bir Dev
let ülkesinde ikamet eden vatandaşı hakkında, para yardımlariyle aylık ve gelirlerin ödenme-
sinde, bu kimse, sanki bu tarafın üçüncü bir Devlet ülkesinde ikamet eden kendi vatanda
şıymış gibi, işlem yapar. 

Madde — 6. 

(1) Bu anlaşma hükümlerine göre, aynı sigortalılık süresi veya sigorta vakası sebebiyle 
veya aynı mahiyette olmak üzere, her iki Âkıd Taraf mevzuatına dayanılarak mükerrer yar
dım talebinde bulunul amıyacağı gibi, yapılmakta olan mükerrer yardımlar da devam ettirile-
<mez. Şu kadar ki, bu anlaşmanın I I nci bölümünün 2 ncıi kısmı gereğince Malûllük, Yaşlılık ve 
Ölüm Sigortasından doğan haklar bu hükmün dışındadır. 

(2) Bir sosyal sigorta yardımından faydalanılması veya başka mahiyette diğer bir istihka
kın bulunması veyahut ücretli bir işte çalışılması veya Sosyal Sigorta tatbikatı ile ilgili bir 
durum, Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre bir yardıma hak iddia edilmesi veya bir yar
dımın sağlanması veyahut sosyal sigortaya mecburi veya ihtiyari olarak tabi tutulma bakımla
rından nasıl bir hukukî netice doğuruyorsa, yukarıda belirtilen ıballerin diğer Âkıd Taraf ülke
sinde vukubulması .da aynı hukukî neticeleri doğurur. 

Madde — 7. 

8 nci ve 9 nou maddeler hükümleri sıaMı kalmak kaydiyle, ,Âkıd Taraflardan birinin ülke
sinde çalıştırılan .kimseler hakkında, bunların diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet etmeleri ve
ya işverenin ikametgâhının veyahut işyeri merkezinin diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunması 
halinde dahi, çalışılan ülkede yürürlükte olan mevzuat uygulanır. 

Madde — 8. 

(1) Aşağıda belirtilen hususlar 7 nci madde hükmü dışında bırakılmıştır. 
a) Çalışmakta olan bir kimsenin Â!kıd Taraflardan birinin ülkesinden diğer Âkıd Taraf 

ülkesine işvereni tarafından gönderilmiş olması halinde, bu ülkedeki çalışmasının ilk 24 ayı için, 
kendisini gönderen işverenin ülkesinde çalışıyormuş gibi, hakkında bu ülkede cari mevzuatın 
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uygulanmasına devam olunur. Çalışma süresi bu müddeti iaştığı takdirde, çalıştırılan ile işveren 
24 aylık müddetin hitamından en geç bir ay evvel mutabakata varırlar ve diğer Âkıd Tarafın 
yetkili makamı buna muvafakat ederse, bu kimse hakkında işyeri merkezinin bulunduğu Âkıd 
Taraf mevzuatının uygulanmasına devam edilir. Bu hususta karar verilmeden önce mevzuatı uy
gulanacak olan Âkıd Taraf ülkesindeki yetkili makama, bu husustaki mütalâasını bildirmek 
için, imkân verilir. 

b) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan, başka bir kimsenin hesabına veya 
kendi hesabına insan veya yük taşıyan bir işverenin hizmetinde çalışan bir kimse, bir işin icrası 
için diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderildiği takdirde, o kimse 'hakkında, işyeri merkezinin bu
lunduğu ülkede çalışıyormuş gibi, bu taraf mevzuatı uygulanır. Merkezi Âkıd Taraflardan biri
nin ülkesinde bulunan bir işverenin diğer Âkıd Taraf ülkesindeki bir şubesinde çalışan bir kim
se hakkında, şubenin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatı uygulanır. 

(2) (1) nci fıkrada 'belirtilen hükümler, çalışanın vatandaşlık durumuna bakılmaksızın, uygu
lanır. 

Madde — 9. 

Çalıştırılan kimselerin çalışmalarından dolayı diğer Âkıd Taraf ülkesindeki bir Sosyal Si
gorta sistemine tabi olmalarının gerekmesi veya diğer Âkıd Taraf ülkesindeki yetkili (makam ta
rafından sosyal güvenlik sahasındaki bir rejime tabi tutulmaları halinde, ilgili kimse ile işvere
nin müşterek talebi üzerine, 7 nci madde ile 8 nci maddenin (1) nci fıkrasının (b) bendi gere
ğince, mevzuatı uygulanaeıak olan Âkıd Tarafın yetkili makamı Ibu mevzuatın uygulanmasından 
istisna edilmelerini kabul edebilir. Karar alınmasından önce diğer Âkıd Taraf yetkili maka
mına mütalâa serdetmek imkânı verilir. 

BÖLÜM — II 

özel hükümler 

Kısım : 1 

Hastalık Sigortası 

Madde — 10. 
Birbirini takibeden sürelerde içinde veya münavebe ile her iki Âkıd Taraf mevzuatına tabi bulunan 

bir sigortalının yardım hakkının doğması, idamesi ve ihyasında,, her iki Âkıd Taraf mevzuatı
na göre geçen sigortalılık süreleri, aynı zamana rastlamamak şartı ile birleştirilir. 

Madde — 11. 

(1) Diğer Âkıd 'Taraf ülkesine giden bir sigortalı, kendisi ve gitiği ülkede bulunan geçin
dirmekle yükümlü olduğu kimseleri bu taraf mevzuatında derpiş edilen yardımlardan aşağıda 
yazılı şartlarla faydalanırlar. 

a) Gittiği Âkıd Taraf ülkesine son girişinde çalışabilir durumda olmak, 
b) Bu ülkeye son girişini mütaakip mecburi sigortaya tabi tutulmuş olmak, 
c) Sürelerin birleştirilmesi hakkındaki 10 ucu madde hükümlerine göre, gittiği Âkıd 

Taraf ülkesinde cari mevzuatta derpiş edilen şartları yerine getirmiş olmak. 
(2) 'Durumu (1) nci fıkra hükmüne uygun bir sigortalının (a), (b) ve (c) bendlc rinde ya

zılı şartları yerine getirmemiş olması ve sigorta vakasının sigortalının ikamet yerini değiştirme
den evvel sigortalı bulunduğu ülkede cari mevzuatta derpiş edilen süre içinde vu/kubulması ha
linde, yardım o taraf mevzuatına göre sağlanır. Bu halde, 12 nci maddenin (3) ilâ (6) nci fık
raları hükümleri uygulanır. 
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Madde — 12. 

(1) Âkıd 'Taraflardan birinin (Sosyal Sigorta Merciine bağlı olarak sigortalı bulunan ve 
bu taraf ülkesinde İkamet eden bir sigortalıya, geçici olarak diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulun
duğu sırada durumu derhal sağlık yardımı yapılmasını gerektirdiği takdirde, hastahane te
davileri dâhil, yardım yapılır. 

(2) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Merciinden yardım talebetme hakkı bulunan 
ve bu taraf ülkesinde ikamet eden bir sigortalı, ikametgâhını diğer Âkıd Taraf ülkesine nak
letmesi halinde de, <bu hakkını muhafaza eder. Sigortalı ikametgâhını değiştirmeden önce yet
kili Sosyal Sigorta merciinin muvafakatini almakla zorunludur. Muvafakat talebi, yalnız si
gortalının sağlık durumu sebebiyle reddolunabilir. Muvafakat, şartların mevcut bulunması, ancak 
elde olmıyan sebeplerle önceden alınamamış bulunması, halinde, sonradan da alınabilir. Analık 
yardımları için bu muvafakat sigorta vakasının oluşundan önce verilebilir.. 

(3) Bir sigortalının (1) ve (2) nci fıkralar gereğince yardıma hak kazanmış olması halin
de, sağlık yardımları, sigortalının bulunduğu veya yeni oturmakta olduğu mahaldeki Sosyal Si
gorta Mercii tarafından ve hususiyle yardımın şekil, tarz ve şümulü "bakımından, bu Sosyal 
Sigorta iMerciinin uyguladığı mevzuata göre sağlanır. 

Şu kadar ki, yardım süresi, yetkili Sosyal Sigorta Merciinin uyguladığı mevzuata göre tes-
bit edilir. 

(4) (1) ve (2) nci fıkralar gereğince yapılacak protez yardımları ile mühim yekûn tutan di
ğer sağlık yardımları yetkili sosyal sigorta merciinin muvafakatine bağlıdır. Ancak, bu hüküm 
mutlak âcil vakalar için uygulanmaz. Mutlak âcil vakalar, yardımın gecikmesi halinde sigortalının 
hayatının veya sağlığının tehlikeye düşmesi bahis konusu olan vakalardır. 

(5) (1) ve (2) nci fıkralar gereğince yapılacak para yardımları yetkili Sosyal Sigorta Mer
ciinin uygulandığı mevzuata göre sağlanır. Bu yardımlar, Âkıd Taraflardan birinin yetkili Sosyal 
Sigorta Mercii hesabına, diğer Âkıd Tarafın Sosyal Sigorta Mercii tarafından tatbikat anlaşmasın
da testoit edilecek usul ve esaslar dâhilinde ödenebilir. 

(6) (1) - (5) nci fıkralar hükümleri, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri 
hakkında da uygulanır. 

Madde — 13. 

(1) Âkıd taraflardan birinin Sosyal Sigorta Merciine bağlı bir sigortalının diğer Âkıd Taraf 
ülkesinde ikamet etmekte bulunan geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri, sigortalı diğer ta
raftaki Sosyal Sigorta Merciine bağlı imiş gibi, sağlık yardımlarından faydalanırlar. Yardım şe
kil ve şümul bakımından, bu taraf Sosyal Sigorta Merciinin uyguladığı mevzuata göre sağlanır. 
Şu kadar ki, yardım süresi, sigortalının çalışmakta olduğu Âkıd Taraf mevzuatına göre tesbit edi
lir. 

(2) Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseleri, ikâmetgâhlarını yetkili Sosyal Si
gorta merciinin bulunduğu Âkıd Taraf ülkesine naklettikleri takdirde, yardımlar bu taraf mevzua
tına göre sağlanır. Bu hüküm, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerin, aynı hastalık 
veya analık vakası sebebiyle, ikametgâhlarının değişmesinden önce oturmakta oldukları Âkıd Ta
raf ülkesindeki Sosyal Sigorta Merciinden yardım almış olmaları halinde de uygulanır. Âkıd taraf
lardan birinin mevzuatında yardımlar için âzami bir sürenin derpiş edilmiş olması halinde, aynı 
hastalık veya analık vakası için diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre yardım yapılmış olan süreler yet
kili Sosyal Sigorta Mercii' tarafından nazara alınır. 

(3) İki Âkıd Taraf mevzuatına göre sigortalı olan kimselerin aynı zamanda geçindirmekle yü
kümlü oldukları bir kimse, yalnız, ikâmet ettiği ülkedeki yetkili Sosyal Sigorta Merciinin uygula
dığı mevzuata göre sağlanan yardımlardan faydalanır. 
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Madde — 14. 

(1) Âkıd taraflar mevzuatına göre aylık veya gelir almaya hak kazanmış olan bir kimse, Âkıd 
Taraflardan birinin ülkesinde ikamet etmekte olduğu ve bu taraf mevzuatına göre sağlık yardımına 
hak kazandığı takdirde, kendisine ve geçindirmekle yükümlü olduğu kimselerine, münhasıran ika
met ettiği Âkıd Taraf ülkesindeki' mevzuata göre aylık veya gelir almaya hakkı varmış gibi, ikâ
met mahallindeki Sosyal Sigorta Mercii tarafından sağlık yardımı yapılır. Bu yardımlar aylık veya 
gelir sahibinin ikamet etmekte olduğu ülkedeki Sosyal Sigorta Mercii borçlandırılmak suretiyle 
yapılır. 12 nci maddenin (1) ve (8)- (6) ncı fıkraları hükümleri ile 18 ncü madde hükümleri .bu 
halde de uygulanır. 

(2) Yalnız bir Âkıd Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta; olan ve diğer Âkıd Taraf 
mevzuatına göre sağlık yardımlarına da müstehak bulunduğu takdirde, kendisine veya geçindir
mekle yükümlü olduğu kimselerine gerekli sağlık yardımları, ikamet etmekte olduğu tarafın Sos
yal Sigorta Mercii tarafından ve sanki bu taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta imiş 
gibi, sağlanır. 

(3) Bir Âkıd Taraf mevzuatına göre, sağlık yardımlarını karşılamak üzere aylık veya gelir
den kesintiler yapılması derpiş edilmiş ise, aylık veya geliri ödeyen Sigorta Mercii bu kesintileri 
yapmaya yetkilidir. 

Madde — 15. 

11 nci maddenin (2) nci, 12 nci maddenin (1), (2) ve (6) ncı, 18 ncü maddenin (1) nci ve 11 
ııcü maddenin (2) nci fıkraları gereğince yapılacak sağlık yardımları, 

Türkiye'de : 
Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Avusturya'da : 
İlgilinin ikâmet etiği mahaldeki yetkili Sosyal Sigorta Kurumu (Gebietskrankenkasse für Ar-

beiter und Angestellte), 
Tarafından sağlanır. 

Madde — 16. 

(1) 11 nci maddenin (2) nci, 12 nci maddenin (1), (2) ve (6) ncı, J3 ncü maddenin (1) nci 
ve 14 ncü maddenin (2) nci fıkraları gereğince yapılan sağlık yardımlarına ait masraflar, idare 
masrafları hariç, yetkili Sosyal Sigorta Merciilerince, bu yardımları sağlamış olan Sosyal Sigorta 
Mercilerine ödenir. 

(2): İlgili Sosyal Sigorta Mercileri, işlerin idari bakımdan basitleştirilmesi maksadı ile, her iki 
Âkıd Tarafın yetkili makamlarının tasvibi ile, bütün vakalar veya belirli vaka grupları için, münfe
rit hesaplaşmalar yerine, maktu ödeme yapılmasıhususunda mutabakata varabilirler. 

Mıaıdde — 17. 

*(1) Âikıd Taraflıaridan 'birinin ımevzuatına göre sfilgortaılı oiian veyıa aiylluk yeyaftraıt gelir laimaya 
halk (kazanmış buflluınan bir kilmisemiın veyahut b:ınun geçindklmieikle yükümlü olllduğu kimisöslinlin 
diğer Âkıd Taıraf üikeislinde ölümlü hallinde, ölüm, 'mevzuatı uygulanan tarıaf ülikesinide vuikuibu'l-
ımuş ısayıllır. 

(2) Cenaze yardımı bu yardımı alacak oülau kimsenin diğer Âkıd Taraıf ülıkelsiınde buluınımıaısı 
hailliınide 'de yötikilii Sosyal Sigorta mercilincie öcİ3nir. 
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Kısım : 2. 

Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 

Madde — 18. 

(1) Birbirini takibedeın süreler içinde veya münavebe ile her iki Âikıd Taraf uııevzualtına tabi 
bulıunlan ıbiir sigortalının yardımı hakikimin doğması, idamesi veya ihyassımda, her iki Âkıd Taraf 
mevzuatıma tgöre geçen sigortalılık süreleri ayın zamana rastlaımaımak şıarltiyle, birleştirilir. 

.(2) Âkıd Taraflardan birimlin mevzuatına göre, belirllıi yardımların yapılması sigortalılık süre
lerimin özel 'bir rejime tabii bir is kolunda gcıçımıiş 'obuasına bağlı bulunduğu taikdirde, bu yaııidım-
larıa hak kazanılıp kazanılmadığının tesbiti içim, diğer Âkıd 'Taraf ülkesinde cani benzer veya de
ğişik rejimlere uygun olarak aynı iş kolunda geç cin sigortalılık süreleri, bu süreler aynı zamana 
rastlamamak ş'artüjyîle, birleştirilir. 

(3) Bir Âkıd 'Taraf mıevzualtma tabi olai'ıaık geçen sigortalılık süresinin altı aydan az •olınıası 
hallinde bu taraf rnievzuatına gör'e hiçbir yardımı yapılmaz. Bu takdirde, bu süreler, diğeır Âkıd 
Tarafııı yetkili Sosyal Sigorta (mercii taraf mdain yardım hakikinin doğması, idaımesii ve ihyasında 
nazara alınır, 19 nıcu ımalddenim (3) ncü fıkrası gereğince ödenecelk olaın kısimî aylığın tcısbitlndc 
nazara alınmaz. Şu kadar İki. ilik Âkıd Tarafın mevzuatına göre geçen ve bu mevzuata göre nazara 
alınması gereken sigortalılık süreleri ımüstakillen yardım. hakkının kazalnılmasına yetiyorsa bu hü
küm uygulıamımaz. 

Madde — 19. 

(1) 18 ,nci maddede söz konusu olan biır sigortalının veya ölümü halinde halk sahibi kimse-
Serinin Italeplerli üzerine yapılaealk yardımlar aşağıda yazılı (2) - (.5) nci fılkralar hükümlerine gö
re tesibdt ediliir. 

(2) Âlkıd Tarafların yetkili Sosyali Sigorta, rne irileninden berbiri, sigortalılık sürelerinin bir-
lesjtiriltmıesü hıalkjkınidakıi 18 nci ımadıde hükmünü göz önlünde bukınduraralk, iBıgtillıinin, uygulanacak 
mevzuata göre aylık bağlammasınıa hak kazalınp ka'zanmadığını kendi mevzuatına göre tâyin eder. 

(3) Aylığa hak kazanılmış olmam hailimde, bu aylak, aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır : 
a) Her iki Âkıd Tarafım yetkili Sosyal Sigorta ımercilerîi önce, diğer Âkıd Taraf mevzuatına 

tabi olarak geçen ve o taraf mevzuatına göre aylığın hesaplanmasında nazara alınması gereken 
bütüını sigoritablaik süreli erlini kenıdi mevzuatına göre de aylığım hesabında nazara alllınımaısı gereken 
sigortaJlıılılk ıslüreıleriymıiş gibi kabul ederek (sigortalıya yine kendi 'mevzuatına göre 'bağlanması ge
reken laylılk miktarını hesaplarlar. Bu tultarıin he-;:ıp!aınm«lsıııda Avusturya Sosyal Sigorta Mercii, 
tmunzialm sigorta primlerimi ve mıumzaım yardımları na'zaıra aillmaız. 

ıb) Bundan sonra, her iki Âkıd Tarafım yet kil Sosyal! Sgoılta Mercileri, kendi mevzuatına gö
re nazara alman sigortalılık süreısıine isabet eden aylık tutarımın her ikii taraf 'mevzuatına göre na
zara alınan ısigoritalMılk sürelilerinin toplamına göre bulıumam aylık tutarına oilan nisıbetlimi tesbilt 
eder. Bu smıretle tesbiiıt 'edilen miktar, Sosyal Sigorta Merciinin âlllgiliye ödiyeceği aylığı teşkil 
eder. 

c) Avusturya Sosyal Sigorta Mercii, (b) ben üne göre hesaplanan kısımi aylılk Itutarmı, (mun
zam sigorta prilmleri ve ımunzam yardımlara göre artırır. 

(4) '(3) mcü fıkramın uygulamımıasmda, pri.ni ödeme süreleri ve ımuadil süreler aşağıdaıki esas
lar dâhilinde birleştirilir : 

a) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre .mecburî sigortaya tabii olarak goçeın bir sigor
talılık: süresi diğer Âkıd Taraf 'Mevzuatına göre isteğe bağlı blir sigortalılılk süresi ile aynı zama
na rastladığı taikdirde, yalnız meöburî sigortaya tabi olaralk geçen süre nazara alınır, 
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b) Âıkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre bir priifm ödeme süresi diğer Âlkıd Taraf mev
zuatına göre bir ımuadil süre îflie aynı zamana rastladığı takdirde, yalnız prifm ödeme süresi nazara 
'alınır. 

c) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre geçeni bir mınıadil süre diğer Âıkıd Taraf mev
zuatına göre geçen bir muaıdil süne iiile aynı zamana rastladığı talkdirde, yalnız, ilgıilliinin en son si
gortalı bulkınduğu Âlkıd Taraf mevzuatına göre göçen muadil süre nazara alınır. İlgilinin bu sü
reden önce (hiçbir Â'kıd Taraf ülkesinde geçen sigortalılık süresi yoksa, yalınız, bu süreden sianra 
il/k defa olarak sigortalı buloınduğu Â'kıd Taraf mevzuatına göre (geçen muadil süne nazara alı-
inar. 

d) (a) (bendi (gereğince, (Avusturya Emeklilik Sigortasında isteğe bağlı olarak geçen sürenin 
nazara (alınmaması halinde, ibu süreler için ödenmiş lolan primler Avusturya'da ödenmiş munzam 
primler olarak kabul edilir. 

Madde ı— 20. 

(1) Sigortalı, sigartalılık (sürelerinin 18 inci madde hükümleri Igereğince belirli *bir 'zamanda 
birleştirilmesi halinde, kendisi hakkında uygulanacak Âkıd ^Taraflar mevzuatında derpiş .edilen 
şartlardan yalnız (bir Âkıd Taraf mevzuatmdakileri yerine (getirmişse aylık tutarı 19 ucu madde
nin (3) ncü fıkrasına göre hesaplanır. 

(2) Sigortalı, belirli ibir zamanda her iki Âikıd 'Taraf mevzuatına ıgöre değil de bunlardan 
yalnız birinin mevzuatına (göre ve diğer Âkıd Ta^-af mevzuatına tabi olarak ıgeçen sigortalılık süre
lerinin (nazara alınmasına lüzum (kalmaksızın aylığa hak kazanma 'şartlarını yerine getirdiği takdir
de, aylık (tutarı, yalnız (o taraf mevzuatına .göre ve münhasıran lo tarafta ıgeçen sigortalılık süreleri 
nazara alınmak suretiyle tesbit olunur. 

(3) Yukarıdaki (1) ve (2) nci fıkralara göre tesbit 'edilmiş iolan aylıklar, '18 nci madde gere
ğince 'birleştirilen sigortalılık sürelerine 'göre diğer Âkıd Taraf mevzuatına uygun olarak da aylık 
bağlanmasına (hak kazanılınca 19 ncu maddenin (3) ncü fıkrası ıgereğince, yeniden tesbit olunur. 
Âkıd 'Taraflardan birinin Sosyal (Sigorta Merciine lödenen aylık, (diğer Âkıd 'Taraf Merciine ay
lık ödenmesine (başlandığı ıgün itibariyle yeniden tesbit edilir. lEvvelce verilmiş bulunan bir karar 
aylığın yeniden tesbitine mâni teşkil etmez. 

(4) ;'('2) inci fıkra hükümleri ısaklı kalmak kaydiylc, haklarında bu kısım hükümleri uygulanan 
kimseler, aylığın lyalnız ibir Âkıd Taraf mevzuatına ıgöre (bağlanbasmı istiyemezler. 

Madde — 21. 

(1) (Bir kimse, Âkıd 'Taraflardan birinin mevzuatına ıgöre, 18 nci maddenin (I) nci fıkrası 
hükümlerinin uygulanmasına lüzum kalmaksızın aylık (bağlanmasına müstahak bulunduğu, diğer 
Âkıd 'Taraf mevzuatına 'göre ise, anılan hükümler uygulanmak suretiyle, aylığa hak kazanabildiği 
ve yukarıda yazılı ilk Âkıd Taraf mevzuatına göre bağlanabilecek aylık, 19 ncu maddenin (3) ncü 
fıkrası ıgereğince «tesbit edilen (kısmî aylıkların toplamından daha fazla olduğu takdirde, bu tarafın 
yetkili Sosyal Sigorta Mercii, 19 ncu maddenin (3) ncü fıkrası ıgereğince hesaplanan kısmî aylığı, 
kısmî aylıklar toplamı ile kendi mevzuatına göre bağlanabilecek 'aylık tutarları (arasındaki fark 
kadar artırır. 

(2) Sigortalı bir kimse 18 nci maddenin (1) nci 'fıkrası uygulanmaksızın her iki Âkıd Taraf 
mevzuatına göre laylık bağlanmasına (müstahak ise ve 'her iki aylık da 19 ncu maddenin (3) ncü 
fıkrasına göre tesbit ©dilen kısmî aylıkların toplamından iyüksek ise, kendi mevzuatına göre daha 
yüksek aylık bağlıyabileoek olan Âkıd Tarafın yetkili (Sosyal (Sigorta (Mercii, 119 ncu maddenin 
(3) ncü fıkrasına ıgöre bağlıyacağı aylığı, kısmî aylıkların toplamı ile (yalnız kendi mevzuatına 
'göre bağlryabileceği aylık tutarı arasındaki fark kadar artırır. Diğer Âkıd 'Tarafın Sosyal Sigorta 
Mercii, (yukarıdaki farkı ödemekle mükellef olan Sosyal Sigorta Merciine, bu farkın 19 ncu mad-
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denin (3) neü fıkrasında (belirtilen nisbete tekabül 'eden kısmının, kendi mevzuatına göre ve 19 
ncu maddenin (3) neü fıkrası nazara (alınmaksızın ödemesi 'gereken miktarı aşmamak şartiyle 
öder. 

(3) Farkın tesbitine lesas teşkil leden aylık miktarlarının değişmesi veya tahvil kurunun 
% 10 lun üstünde lbir değişiklik göstermesi halinde, aradaki fark re'sen yeniden tesbit olunur. 

KISIM : 3 

Işkazalariyle meslek hastalıkları sigortası 

(Madde — 22. 

(1) Âkıd Taraflardan birinim, mevzuatına göre, bir lişkazası veya ımeslek hastalığı «sonucu 
işgöremeızlilk derecesiınıin tâyininde, daJha önce vukuhnılmuş işkazalarınm veya meslek hastalık
larının da nazara aibnınıası gerekiyorsa, daha önoo 'vıulktuıbnlmıuş veya geçirilmiş olan ve diğer 
Âkıd 'Taraf mevzuatı şümulüne giren. işkazaları ile ımeslek hastalıkları bu taraf anevzıuatma gö
ne vulkuıbulmoş veya geçirilmiş kabul edilir. 

(2) Sonradan vukubulan isigorta vakıası dolayısiyle yardımda (bulunması ıgereken Sosyal Sigor
ta Mercii, yapacağı yardımı kendi mevzuatına göre nazara alınması 'gereken işkazası (meslek has
talığı) nm sebebolduğu lişgöremezlik derecesine göre tâyin eder. 

Madde ^— 23. 

(1) Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre meslek hastalığı olarak kabul edilen bir hastalığa se-
bebolâbilecek mahiyette bir işte çalışmış olan bir sigortalıya bu meslek hastalığı dolayısiyle yapıl
ması ıgereken yardımlar, sigortalı son olarak hangi Âkıd Taraf ülkesinde mahiyeti itibariyle böy
le bir meslek hastalığına sdbebolabileoek bir işte çalışmışsa, lo taraf Sosyal Sigorta Merciine sağla
nır. İki Âkıd Tarafın iSosyal ıSigorta Mercileri son olarak yapılan işin değil de münhasıran diğer 

. Âkıd 'Taraf ülkesinde yapılan işin sigortalının çalışma gücünün azalmasına sebebolduğu husu
sunda mutabakata varırlarsa^ yardım mükellefiyeti bu işin yapıldığı Âkıd Taraf ülkesindeki Sosyal 
Sigorta merciine aidolur. 

(2) Âkıd Taraflardan (birinin mevzuatına ıgöre meslek hastalığı sebebiyle yardım almış veya 
almakta 'bulunan bir kimse, aynı hastalığın artması sebebiyle diğer Âkıd Tarafın mevzuatına ıgöre 
yardım talebettiği takdirde, yardımı yapmış veya yapmakta olan Âkıd 'Taraf Sosyal Sigorta Mercii, 
hastlığm artmasını nazara alarak, (bu yardımı yapmakla da 'zorunludur. 

Madde — (24. 

(1) Uğradığı Ibir işkazası veya tutulduğu meslek hastalığı 'sebebiyle, Âkıd Taraflardan biri
nin mevzuatına ıgöre ısağlık yardımı yapılmasına hak kazanmış bulunan *bir kimse diğer Âkıd Ta
raf ülkesine gittiği takdirde de (bu hakkını muhafaza eder. Bu halde 12 inci maddenin (1) - (4) 
neü fıkraları uygulanır. 

(2) Âkıd Taraflardan ıbirinin mevzuatına göre (sigortalı bulunan ve diğer Âkıd Taraf ülkesin
de (bir işkazasma uğrıyan veya meslek hastalığına tutulan veya bu taraf ülkesinde evvelce uğradığı 
işkazası veya tutulduğu meslek hastalığı sebebiyle durumu sağlık yardımı yapılmasını gerektiren 
bir kimse, isteği üzerine (bu taraf mevzuatına göre sağlık yardımından faydalanır. 

(3) (1) ve (2) nci fıkraların •uygulanmasında, sağlık yardımları yetkili Sosyal Sigorta Mercii 
hesabına Türkiye'de : 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 
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AvTisttırya'da : 
İlgilinin ikamet mahallindeki yetkili işçilerin ve iffizmetlilerin Hasdalılk ıSagortası (GebietkiMn-

kenkasse für Arbeiter und Angestellte) veya Genel Kaza Sigortası Kurumu (Allgemeine UnfasTl-
v©raioherungsaııstalt), 

Tarafından İve tou mercilerin uyguladığı mevzuata 'göre sağlanır. Bu halde 12 nci maddenin 
(4) ncü fıkrası Ihübmü uygulanır. 

(4) Yetkili Sosyal 'Sigorta Mercii, yardımları, yapman Sosyal ^Sigorta Merciine, yardımla ilgili 
masrafları, idare masrafları hariç, öder. 

(5) (1) ve ('2) nci fıkraların Uygulanmasında, para yardımları, yetkili Sosyal Sigorta Merci
inin uyguladığı mevzuata ıgöre sağlanır. Bu yardımlar, Âkıd 'Taraflardan Ibirinin Sosyal Sigorta 
Mercii tarafından, tatbikat anlaşmasında tesbit edilecek şekil ive surette olmak üzere, yetkili Sos
yal Sigorta Mercii hesabına yapılabilir. 

KISIM : 4 

Çocuk yardımları 

Madde —i25. 

(1) Avusturya mevzuatına ıgöre verilmiş çalışma, müsaadesiyle Avusturya'da işçi olarak çaçhşan 
Türk vatandaşları, ikametgâhları Avusturya'da bulunmasa ve normal olarak Avusturya'da otur-
masalar dahi, Avusturya mevzuatına ıgöre ödeneıt çocuk yardımı, munzam çocuk yardımı ve ana
lık yardımlarından 'Türkiye'de yaşıyan çocukları için faydalanırlar. Aralıksız olarak en 'az üç ay 
çalışılmamış olması halinde bu yardımlar yapılmaz. 

(2) Çocuk, yardımı 'bakımından 5 nci madde hükmü yukarıda (1) inci fıkra hükmünün yerine 
getirilmiş olması ive bu fıkraya uygun olarak çalışılması. Idolayıısiyle mevcut kanuni hastalık sigor
tasına müsteniden her hangi bir Avusturya sigorta teşkilâtından (para yardımı lalınması hallerinde 
uygulanır. 

(3) (H) nci fıkra hükmüne uygun olarak işçi çalıştıran işverenin ikametgâhının veya işyeri 
merkezinin Avusturya Cumhuriyeti dâhilinde bulunmaması halinde sözü geçen 'fıkra, hükmü uygu
lanmaz, iancak (böyle bir işyerinin Avusturya'da bulunan şubesinin işçileri (hakkında uygulanır. 

(4) 9 ncu madde hükmü çocuk yardımları hakkında uygulanmaz. 

IBÖLÜM — I I I 

Çeşitli hükümler 

Madde —126. 

(1) Yetkili. ımakamlar, Ibu Anlaşmanın uygulanmasında alınması gerekli (büttün tedbirleri 'bir
likte tâyin ederler. Yetkili ımakamlar, özellikle' hastalık, malûllük, yaşlılık: ve ölüm sigortaları 
ile işkazalariyle meslek hastalıkları sigortasının kolaylıkla uygulanabilmesini sağlatmak üzere irti-
jbat büroları kurıflıması (hususunda mutabakata varırlar. 
' (2;) Yetkili makamlar : 

a) Bu Anlaşpıanın uygulanmam ile ilgili olarak alınan bütün tedbirler^ 
b) Bu Anlaşmanın uygulaaaanası ile ilgili mevzuatta yapılan bütün değişiklikler, 
Hakkında, karşılıklı olarak, birbirlerine bilgi verirler. 
('3) Her iki Âkıd Tarafın idare makaımları ile Sosyal Sigorta Mercileri, bıa Anlaşmanın uygu

lanmasında, sanıki k'endi mevzuatını uyguluyor lar mış gibi, birbirlerine yardım ederler. Bu yardım
lar parasızdır. Bununla beraber, Âkıd Tarafların yetkili makamları, bâzı masrafların karşılanma
sı hususunda mutabakata varabilirler. 
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Madde — 27 

(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunan kimselerin 
sağlık muayenelerinin yapılması gerektiği takdirde, ilgililerin bulunduğu Âkıd Taraf ülkesindeki 
Sosyal Sigorta M>ercii, yetkili Sosyal Sigorta Merciinin talebi üzerine, bu muayeneleri yaptırır. 
Sağlık muayenesi masrafları seyahat masrafları, kesilen ücretler, bir sağlık tesisine yatırılarak 
yaptırılan müşahede masrafları ve sair para harcamaları, posta masrafları hariç, , yetkili Sosyal 
Sigorta Mercii tarafından karşılanır. Her iki Âkıd Taraf Sosyal Sigorta Mercilerinin menfaati 
sağlık yardımlarının yapılmasını gerektiriyorsa, masraflar iade edilmez. 

(2) Malûllüğün ve iş görmezliğin tespitinde diğer Âkıd Taraf ülkesinde tanzim edilmiş bulu
nan sağlık raporları da esas olarak kabul edilir. 

Madde — 28 

Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Merciine borçlanılmış olan primler, diğer Âkıd Taraf 
ülkesinde, bu ülkedeki Sosyal Sigorta Merciine ait primler tahsili hususunda cari usullere göre 
tahsil edilir. 

Madde — 29 

(1) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, diğer Âkıd Taraf ülkesinde uğradığı bir zarar 
dolayısliyle yardım gören bir kimse, o ülkede üçüncü bir şahıstan zararın tazminini talep hakkına 
sahip ise, bu hak, ilgili mevzuat dairesinde, yardımı yapacak olan Âkıd Tarafın Sosyal Sigorta Mer
ciine intikal eder. 

(2) Zarara sebebolan vaka dolayısiyle, her İM Âkıd Tarafın Sosyal Sigorta Mercileri de taz
minat taleibetmek hakkına sahip iseler, üçüncü şahıs (1) nci fıkra gereğince her iki Sosyal Sigorta 
Merciine ödenmesi gereken tazminatı bunlardan birine veya diğerine ödiyerek mükellefiyetini ye
rine getirmiş sayılabilir. Bu durumda her iki Âkıd Tarafın Sosyal Sigorta Mercileri müteselsil 
alacaklı sayılırlar ve alınacak tazminatı, yapacakları yardımlarla orantılı olarak paylaşırlar. 

Madde — 30 

(1) Âkıd Taraflardan 'birinin mevzuatı gereğince kullanılacak belgeler ve sair evrak vergi, 
resim ve harçlardan (Konsolosluk harçları dâhil) mevzuat icabı kısmen veya tamamen muaf ise, bu 
muafiyet, işbu Andlaşmanm uygulanmasında, diğer Âkıd Tarafın mevzuatına göre tanzimi gereken 
belgeler ve sair evraka da teşmil olunur. 

(2) Bu Anlaşmanın uygulanmasında ibraz edilecek belgelerin ve sair evrakın tasdikine lüzum 
yoktur. 

Madde — 31 

Âkıd Taraflardan birinin İdare Makamları ile Sosyal Sigorta Mercileri kendilerine verilen di
lekçeleri veya sair belgeleri, diğer Âkıd Tarafın resmî dilinde yazılmış olmaları yüzünden, redde
demezler. 

Madde — 32 

(1) Bu Anlaşma hükümlerine göre doğacak bir hak dolayısiyle Âkıd Taraflardan birinin yet
kili merciine yapılmış olan bir yardım talebe diğer Âkıd Tarafın yetkili merciine de yapılmış sa
yılır. 

(2) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, o Tarafın İdare Makamına veya Sosyal Sigorta 
Merciine belirli bir süre içinde yapılması gereken bir müracaat, beyan veya itiraz aynı süre içinde 
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düğer Âkıd Tarafın yetkili merciine de yapılabilir. Bu müracaat, beyan veya itiraz doğrudan doğ
ruya veya Âkıd Tarafın Yetkili Makamı aracılığı ile vakit geçirmeksizin diğer Âkıd Tarafın yetki
li merciine intikal ettirilir. 

Madde — 33 

(1) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii bu Anlaşma hükümlerine göre, diğer 
Âkıd Taraf ülkesinde bulunan hak sahibi bir kimseye yapacağı ödemeleri bu merciin bulunduğu 
memleket parası ile yapmakla taahhüdünü yerine getirmiş olur. Ödemeler diğer Âkıd Taraf ülke
sinde 'bulunan hir Sosyal Sigorta Merciine yapılacaksa, bu ödemeler, parayı alacak olan Sosyal 
Sigorta Merciinin bulunduğu memleketteki para ile yaplıır. 

(2) Bu Anlaşma hükümlerine göre yapılacak para transferleri, Âkıd Tarafların transfer ta
rihinde cari tediye anlaşmalarına göre yapılır. 

Madde — 34 

(1) Âkıd Taraflar arasında bu Anlaşmanın tefsiri veya uygulanmasında çıkacak anlaşmazlık
ları, Âkıd Tarafların yetkili makamları müzakere yoliyle halletmeye çalışırlar. 

(2) Anlaşmazlığın bu suretle halli, müzakerelerin başlamasını takibeden altı ay içinde mümkün 
olmadığı takdirde, anlaşmazlık, Âkıd Taraflardan birinin veya her ikisinin isteği üzerine ve her iki 
tarafın varacakları mutabakata göre teşekkül edecek bir hakem heyetine verilir. Heyetin takibe-
deeeği usuller de aynı şekilde tesbit edilir. 

(3) Hakem heyeti anlaşmazlık konusu mesele hakkında, bu Anlaşmanın ruhuna ve prensip
lerine göre 'karar verir. Hakem heyetinin kararı kesin olup tarafları bağlar. 

Madde — 35 

(1) Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii yardıma hak kazanmış olan bir 'kimseye 
bir avans ödemiş ise, bu Sosyal Sigorta Mercii veya bu merciin talebi üzerine diğer Âkıd Tarafın 
yetkili Sosyal Sigorta Mercii, avansı, ilgilinin aynı devre içinde tahakkuk edecek alacaklarından 
mahsubedebilir. 

(2) 20 nci maddenin (3) ncü fıkrası gereğince yardımın yeniden tesbiti veya 21 nci maddenin 
uygulanması halinde, Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta Mercii, yardıma hak kazanan kim
seye hakkından fazla bir ödemede bulunmuş ise, bu Sosyal Sigorta Mercii, ödemeyi yapan Merci-
den, fazla Olarak ödenmiş olan paranın, diğer Âkıd Tarafın Sosyal Sigorta Merciince bu devre için 
sonradan yapılacak ödemelerden kendi hesabına kesilmesini istiyebilir. 

(3) Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre para yardımına hak kazanmış olan bir kimseye, 
yardıma hak kazandığı süre için, bir sosyal yardım müessesesinden veya iş'sizlik sigortasından ge
çici olarak ve yahut intikal devresinde bir yardım yapılmışsa yetkili Sosyal Sigorta Mercii veya 
ödemede bulunan merci bu yardımları, ilgili müesseselerin talebi üzerine ve onların hesabına, san
ki bu yardımlar tale'bi yapan müessesenin merkezinin bulunduğu Âkıd Taraf ülkesinde cari mev
zuata uygun olarak yapılmış yardımlarmış gibi, aynı süre için sonradan ödenecek sigorta yardım
larından aynı miktarda keser. 
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BÖLÜM - IV 

Geçici ve son hükümler 

Madde — 36 

(1) Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten-, önceki süreler için her hangi bir ödeme yapıl
masına hak kazandırmaz. 

(2) Bu Anlaşmanın uygulanmasında, yardım ha'kkınm tesbiti bakımından, Anlaşmanın yü
rürlüğe girdiği tarihten önce, Âkıd Tarafların mevzuatına taibi olarak geçmiş bulunan sigortalılık 
süreleri de nazara alınır. 

(3) Bu Anlaşma, yukardaki (1) nci fıkra hükmü saklı kalmak kaydiyle, yürürlük tarihinden 
önce vukua gelmiş olan sigorta vakaları hakkında da uygulanır. Bu hallerde Anlaşma hükümle
rine göre : 

a) Yalnız bu Anlaşmaya dayanılarak bağlanabilecek gelir veya aylıklar, ilgilinin müraoaati üze
rine, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tesbit edilir. 

Ib) Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce teslbit edilmiş bulunan aylık ve gelirler, aylık 
sahibinin talebi üzerine yeniden tesbit edilir. Bu aylık ve gelirler resen de yeniden tesbit edilebi
lir. Bu takdirde Sosyal sigorta merciinin aylık sahibine muameleye başlandığını bildirdiği tarih di
lekçe tarihi olarak kabul edilir. 

c) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce diğer Âkıd Tarafın ülkesinde bulunmaları 
dolayi'siyle aylık veya geliri durdurulmuş olan kimselerin müraoaati üzerine ylılk veya gelirlerin 
yeniden ödenmesine başlanır. 

Aylık veya gelirin tesbiti veya yeniden tesbiti veyahut ödenmesi hakkındaki talebin Anlaşma
nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yapılması veya resen yapılan yeni tesbitin bu 
süre içimde yapılmış olması halinde, aylık veya gelirler Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, aksi halde, Âkıd Tarafların kendi mıevzuatına göre tâyin edilecek tarihten başlar. 

(4) Her iki Âkıd Taraf mevzuatında yardımların zaman aşımına uğraması veya hakkın sukut 
etmesi hakkında hükümler varsa ve müracaat Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde yapılmışsa, (3) ncü fıkranın (a) bendinin uygulanması dolayısiyle doğacak haklar bakı
mından Âkıd Tarafların bu husustaki mevzuatı uygulanmaz. Müracaatın iki yıllık sürenin nihayete 
erdiği tarjhten sonra yapılmış olması halinde ise, hakkın zaman aşımına uğramamış ve sükût et
memiş bulunması ş'artiyle, yardıma müracaat tarihinden itibaren hak kazanılır. Şu kadar ki, Âkıd 
Taraflar mevzuatında daha müsait hükümler varsa yardıma bu tarihten önce de hak kazanılır. Şu 
kadar ki, Âkıd Taraflar mevzuatında daha müsait hükümler varsa yardıma bu tarihten önce de hak 
kazanılır. 

(5) (3) ncü fıkrada derpiş edilen hallerde de 3*5 nci maddenin (2) nci fıkrası hükümleri uygu
lanır. 

(6) Aylık veya gelirin yeniden tesbiti hakkında Âkıd Taraflardan birinin Sosyal Sigorta mer
ciine verilen dilekçe, diğer Âkıd Tarafın ilgili Sosyal Sigorta merciini, yardımın tesbit edilmesine 
veya re'sen yeniden tesbit edilmesine veya re'sen yeniden teslbit edilmesine zorunlu kılar. Bir Sos
yal Sigorta merciinin yardımın yeniden teslbiti muamelesine re'sen teşebbüs etmesi, diğer Âkıd Ta
rafın Sosyal Sigorta mercii için yardımın ilk olarak tesbit edilmesi, veya yeniden tesbit edilmesi 
bakımından bir müracat olarak kabul edilir. 

(7) Evvelce mevcut kararlar yardımın yeniden tesbit edilmesine mâni teşkil etmez. 

Madde — '37. 

Bu Anlaşma tasdik edilir. Tasdik belgeleri en kisa zamanda Ankara Via teati edilir. 
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Madde — 98. 

'Bu Anlaşma, tasdik 'belgelerinin teati edildiği tarihi takibeden ikinci takvim ayının 'birinci gü
nü yürürlüğe ıgirer. 

Madde — ı39. 

(Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalır. Âlkıd Taraflardan her biri, üç ay önce ihlbarda bu
lunmak şartiyle, Anlaşmayı feshedebilir. 

Madde — 40. 

(1) (Bu Anlaşmanın yürürlükten kalkması halinde, yürürlükten kaldıırıldığı tarihe kadar bu 
Anlaşmanın uygulanması dolayısi'yie kazanılmış olan haklar devam eder. 

(2) Bu An'lag'manm yürürlükten kalkmasından önceki süreler için ilerde kazaınılması umulan 
haklar kaylbolmaz. Bu haklar, Âkıd Taraflar arasında varılacak bir anlaşma ile, böyle hir anlaşma
ya varılamaması halinde ise, ilgili Sosyal Sigorta mercilerinin uyguladığı mevzuat ile koranur. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış Anlaşmanın başında adlan yazılı kimseler bu Anlaşmayı imza
lamışlardır. 

ÛBu Anlaışîma Viyana'da 1'2 Ekim 1966 tarihinde, ikisi Türkçe ve ikisi de Almanca olmak üzere, 
dört orijinal nüsha halinde düzenlenmiş, olup, her iki metin de aynı derecede mubelberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına : 
Seyfi Turagay M. P. 
Avusturya Cumhuriyeti adma : 
Dr. Lujo Toncic - Sorinj M. P. 
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T Ü R K I Y E C U M H U R I Y E T I Î L E A V U S T U R Y A C U M H U R I Y E T ! A R A S I N D A K I S O S Y A L G Ü V E N 

L I K ANLAŞMASINA EK NİHAİ PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Sosyal Güvenlik 
Anlaşması münasebetiyle, Âkıd Tarafların Anlaşmayı'imzalıyan yetküli temsilcileri aşağıda yazılı 
hususlarda mutabakata varmış olduklarını beyen ederler. 

1. — Anlaşmanın 1 nei maddesi hakkında : 
12 numarada zikredilen «Aylık» tâbiri, Avustu r*ya_ mevzuatına» göre ayiiğı gerekli halde iblâğ 

için yapılan zammı kapsamına almaz. 

2. — Anılaşmanın 2 nci madfdesi hakkında : 
(1)' nei fıkranın 1 numaralı bendinde zikredilen «Askerlik hizmetini yapmakta olanlar» tâbi

ri Ordu İkmal Talimatı gereğince bu durumda olanları da'kapsar. 
3 — Anlaşmanın 3 ncü maddesi hakkında : 
a) Anlaşmanın uygulanmasında, Avusturya vatandaşı tâbiri 11 Temmuz 1953, 1 Ocak 1961 

veya 27 Kasım 1961 tarihilerinde Avusturya Cumhuriyeti ülkesincte nmvakkat kaydı olmaksızın 
ikâmet eden ve o tarihleri takiböden günden itiHaron «Volksdeutsche» olarak kabul edilen (Va
tansız ısayılan veya vatandaşlık durumları halledilmemiş olan ve Almanca konuşan) kimseleri 
de kapsar. 

b) (2) nci fıkra hükmü, Avusturya Ticaret Delegesi ve Federal Sanayi ve Ticartet Odası 
tarafımdan bu delege emrine verilen teknik personel ile bu odanın işçi temini ile iştigal eden 
tem&rlcıileri hakkında da uygulanır. 

4 — Anılaşmanın 4 ncü maddesi1 hakkında 
a) (1) nci fıkra gereğince, Türk vatandaşlarının Avusturya vatandaşları ile eşit sayılmaları, 

aşağıdaki hallere mütaalîîk olarak Avusturya, mevzuatında derpiş edilen şahsi şartların yerine 'ge
tirilmesine bağlı idıeğildir : 

aa) Emeklilik (Rant) Sigortasında, 12 . 3 . 1938 tarihinden sonra ve 10 . 4 . 1945 tarihinden 
önce çalışma mahallindeki veya ikâmet mahallin leki mevzuata göre meeburi veya ihtiyari sigor
taya veya sigorta hakkına müsteniden o zamanki Alman Rant Sigortasında Avusturya ıdışında ge
çen prim ödeme sürelerinin nazara alınması, 

bb) Kaza sigortasında, (ıaa) bendinde belirti'en süre içinde, Avusturya dışında vukubutlan ve 
o zamanki Alman Devletinin kaza sigortası mevraatına tabi işkazaları (Meslek hastalıkları) ndan 
ileri gelen tazminat mükelTefiyetmTn deruhde edilmesi. 

b) Anılaşmanın uygulanmasında, Avusturya EmekliKk Sigortasmlda, diğer şartlar baki kalmiaJk 
kaydiyîe, aşağıda yazılı süreler muadil süreler ol rak Türk vatandaşları için de muteberdir. 

aa) Birinci Dünya Savasında Avusturya - M nıcaristan Ordusunda veya müttefik devletlerden 
birinin ordusunda geçen sefer hizmeti süreleri ıile buna muadil sayılan esarette (Sivdllerin en
terne edilmesinde) ve esaretten dönüşte yolda ge "en süreler. 

bb) İkinci Dünya Savaşında eski Alınan Dev^ t i Ordusunda veya müttefik devletler ordula
rında geçen sefer hizmeti süreleri, askerlik ve iş mükellefiyetinde 'geçen süreleT ile bu sürelere 
muadil sayılan âcil' hizmetler veya hava taarruz1 arma karşı korunmla hizmetleri, esarette (Sivil
lerin lenterne edilmesinde) ve esaretten dönüşte y >lda geçen süreler. 

Yakardaki hükümler, politik veya dinî sebep 'erle veyahut ı rk ayrılığı sebebiyle mağdur oılan-
lara bâzı menfaatler sağlanması hakkındaki Avusturya mevzuatına tesir etmez. 

c) Tahsil süresinin nazara alınması bu süre vi taMbeden bir sefer hizmetinle veya buna muadil 
sayılan bir süreye bağlı butfurrayorsa, yalnız (b> bendâıscfce- beörtilen süreler hesaba katıkr. 

d) Yabaneı memleketlerdökî hiajmetlere mü '-aallik emeklilik r e kaza sigortaları hakkımdaki 
22 Kasam 1961 tarihli Avusturya Kanunu Türk vatandaştan hakkında uygulanmaz-
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5 — Anlaşmanın 5 nci maddesi hakmda :-
Avusturya mevzuatı gereğince aylığın belirli hadde çıkarılması içlin ödenmesi gerelken fark, 

aylığa halk kazanmış oılan Ikimısıenin diğer Âkıd T ıraf ülkesinde bulunması halinde ödenmez. 
6 — Anlaşmanın 7 nci maddesi hakkında : 
Bir Türk işyerinde (çalışmakta oılan kimseler, A vusturya mevzuatına göre ikamet şartlarını yerine 

getirmemiş olsalar dahi, Avusturya'da çalışıyorilarmış gibi kabul edilirler. 
7 — Anlaşmanın 10 ncu maddesi hakkında : 
Belirli bir bekleme süresinin doldurulmasında,, Avusturya mevzuatına göre nazara alman diğer 

süreler de sigortalılık süresi olarak ıkabul edilir. 

8 — Anlaşmanın 12 nci maddesi hakkında : 
a) (1) nci fıkra hükmü aşağıdaki kimseler hakkında uygulanır : 
aa) Çalışmaları sebebiyle diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunan kimselerle bunlara refakat 

eden geçindirmıeıkle yükümlü oldukları kimseleri. 
bb) Diğer Âkıd Taraf ülkesinde oturan ailesine ziyaret maksadiyle o tarafta bulunan kimseler. 
ce) Bir Âkıd Taraf ülkesindeki Sosyal Sigorta Merciine bağlı olarak sigortalı bulunan kimse

lerin diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet eden geçindirmekle yükümlü oldukları kimseleri. 
dd) İkamet mahallindeki yetkili Sosyal Sigorta Mercii hesabına ayakta tedavi gören ve başka 

sebeplerle diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunan kimseler. 
b) Bu maddenin 1 nci fıkrası ie (3) - (6) nci fıkraları hükümleri, sigortalının vatandaşlık 

durumu nazara alınmaksızın uygulanrı. 
9 — Anlaşmanın 14 ncü maddesi hakkında : 
a) (1) ve (2) nci fıkralar hükümleri, aylık veya gelir bağlanması için müracaat etmiş ve 

aylığa veya gelire müstahak olduğu anlaşılmış olan kimseler hakkında da uygulanır. 
b) Aylık veya gelir almakta olanlara yapılacak sağlık yardımları hakkmdaki (2) nci fıkra

nın uygulanmasında, Türkiye'de ikamet, Avusturya'da devamlı ikamet sayılır. 

10 — Anlaşmanın 16 nci maddesi hakkında : 
Avusturya Emeklilik ve Kaza Sigortasından aylık veya gelir almakta olanlara 14 ncü madde

nin (2) nei fıkrası gereğince yapılan yardımların masrafları, Avusturya Sosyal Sigorta Mercileri 
Genel Birliğince emeklilerin bu Birliğe intikal eden hastalık sigortası primlerinden karşılanır. 

11 — Anlaşmanın 18 nci maddesi hakkında : 
a) Sigortalılık sürelerinin hangi şekil ve esaslar dâhilinde nazara alınacağı hususu, sigortalı

lık sürelerinin geçtiği Âlkıd Taraf mevzuatına göre tâyin edilir. Şöyle ki : Avusturya Emeklilik 
Sigortasına göre bir sigorta ayı Türk Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarında 30 prim ödeme 
günü olarak, Türk mevzuatına göre üç aylık devreler itibariyle tesbit edilmesi halinde, bu sigor
talılık sürelerini üçte biri Avusturya Emeklilik Sigortasında her bir takvim ayma isabet eden gün 
sayısı olarak hesaplanır. 

b) (2) nci fıkrada bahis konusu edilen özel sigorta rejimi, Avusturya bakımından, Maden 
İşçilerinin Emeklilik Sigortasıdır. (2) nci fıkraya uygun olarak Türkiye'de geçen sigortalılık sü
relerinin, Avusturya Maden İşçilerinin Emeklilik Sigortasında nazara alınabilmesi için, bu sü
relerin, belirli Türk işyerlerinde veya belirli işçi grupuna dâhil kimseler tarafından yapılmış iş
lerde geçmiş olması şarttır. Âkıd Tarafların Yetkili Makamları, 9 Eylül 1955 tarihli Genel Sos
yal Sigorta hakkındaki Avusturya Federal Kanununun 16 nci maddesine uygun olarak, yukarda 
yazılı işyeri ve iş nev'ini gösteren bir liste hazırlarlar. 

12 — Anlaşmanın 19 ncu maddesi hakkında : 
Her iki Âkıd Tarafın Sosyal Sigorta Mercileri bu maddeyi aşağıdaki şekilde uygularlar : 
a) (3) ncü fıkranın uygulanmasında, Türk mevzuatına göre geçen 30 prim ödeme günü 

Avusturya mevzuatına göre bir sigorta ayı olarak, Avusturya mevzuatına göre geçen bir sigorta 
ayı Türk mevzuatına göre 30 prim ödeneme günü olarak kabul edilir. 
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b) Aylık tutarının tesbitinde, münhasıran her iki tarafın mevzuatına talbi olarak geçen si
gortalılık sürelerindeki kazançlar nazara alınır. 

c) Avusturya mevzuatına göre, artırılmış aylık tutarının hesaplanmasında âzami sigortalılık 
ayı sayısı nazara alındığı takdirde, (3) ncü fıkranın (b) bendi gereğince tesbit olunacak kısmi 
aylıklar, yukarda bahsi geçen âzami had nazara alınmaksızın, her iki Âkıd Tarafın Sosyal Si
gorta Mercilerince nazara alman sürelerin tamamına göre hesaplanır. 

d) Avusturya Sosyal Sigorta Mercileri, (3) ncü fıkranın (a) bendi gereğince aylık tutarını 
tesbit ederken, sigortalılık sürelerinin hesaba katılma şekli hakkındaki Avusturya mevzuatını uy
gulamaksızın, Türkiye'ye ait aylığın hesaplanmasında nazara alınacak olan sigortalılık sürelerini 
hesaba katarlar. 

e) Avusturya Sosyal Sigorta Mercileri, aylığın kesintiye tabi tutulması ve durdurulması hak
kındaki Avusturya mevzuatını, (3) ncü fıkranın (a) bendine göre hesaplanan aylık miktarı hak
kında uygularlar. 

f) (3) ncü fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, muadil sürelerin nazara alınabilmesi mak-
sadiyle Avusturya Emeklilik Sigortasına sonradan ödenmiş olan primler munzam prim olarak ka
bul edilemez. 

g) Avusturya Sosyal Sigorta Mercilerince, 1 Ocak 1962 tarihinden önceki süreler için prime 
esas kazançların tesbit edilemediği hallerde, bu kazançlar, 31 Aralık 1946 tarihinde benzeri işçi
lerin günlük kazançları, mevzuat ile tâyin edilmiş katsayılarla çarpılarak ve prime esas olan 
âzami kazanç hadleri de göz önünde bulundurularak tesbit edilir. 

h) Türk mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerinin Avusturya Emeklilik Sigor
tasında tekabül ettiği mevzuatın tâyininde, yapılan işin nev'i ve mahiyeti esas tutulur. Yaşlılık 
veya malûllük sebebiyle Türk Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarından yardıma hak kazan
dıran veya vaktiyle kazandırmış olan süreler nazara alınırken, sigorta vakasının oluşundan 
önce son defa yapılmış olan işin nev'i veya mahiyeti göz önünde bulundurulur. 

Ancak, belirli bir devredeki işin mahiyeti tesbit edilmediği takdirde, bu devre için nazara alı
nacak sigortalılık süresi, işçilerin Emekli Sigortasına tâbi olarak geçmiş kabul edilir. Avusturya 
Maden işçileri Emeklilik Sigortasında yardıma hak kazanılmasında Türkiye'de geçen sigor
talılık sürelerinden yalnız 11 nci maddenin (b) bendinde belirtilen süreler nazara alınır. 

i)1 Gerek madenlerde yer altında çalışanlara ödenen teşvik zamlarına ve gerek maden 
müstahdemlerine ödenen aylığa hak kazanabilmesi için 11 nci maddenin (b) bendinde belir
tilen Türkiye'deki sıigortalılık sürelerinden ancak Federal Avusturya Kanununun 9 numaralı 
ekinde tadadedilen ve orada gösterilen şartlara uygun olan işlerde geçen süreler nazara alı
nır. Avusturya Maden İşçileri Emekli Sigortasının ödeyeceği teşvik zammı (Knappschaf-
tssold) nm nisbetinin tâyininde de, sadece yukarda bahsohınan süreler göz önünde tutulmak 
suretiyle (3) ncü fıkra hükümleri uygulanır. 

j) Avusturya Maden işçileri Emeklilik Sigortasından maden işçilerine ödenen kıdem zam
mı (Bergmanstreuegeld) için Türkiye'de geçen sigortalılık süreleri nazara alınmaz. 

k) Avusturya Emeklilik Sigortasından başka birinin sürekli yardımına muhtacolanlar için 
yapılan zamlar (3) ncü fıkranın (b) bendindeki oran dâhilinde azaltılmış limite göre ve Avus
turya mevzuatı gereğince tâyin olunur. 

1) (3) ncü fıkranın (a) bendinin uygulanmasında, 11 nci maddenin (b) bendinde zikredilen 
Avusturya Federal Kanununun dördüncü kısmında nazara almmıyan sigorta vakaları hakkın
da, Avusturya Sosyal Sigorta Mercii Türkiye'de geçmiş sigortalılık süreleri için artış miktarla
rını, 31 . 12 . 1946 tarihli mevzuatta belirtildiği şekilde tesbit eder. 

aa) Malûllük aylıklarında, hesaba dâhil edilen her hafta için, erkeklerde 40 g., kadın
larda 25 g. 

bb) Yaşlılık aylıklarında, hesaba dâhil edilen her ay için, erkeklerde 2,70 S., kadınlarda 
1,90 S. 
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ce) Maden işçilerine bağlanan tam aylıklarda ('Knappsehaftsvollrente) hesaba dâhil edilen 
her ay için, erkeklerde 4,60 S., kadınlarda 3,00 S. 

dd) Madencilere ballanan aylıklarda, hesaba dâhil edilen her ay için, erkeklerde 2,9*0 S., 
kadınlarda 1,90 S. 

Ocak 1939 tarihinden önceki çalışma süreleri dolayısiyle Avusturya Emekli Sigortasından 
bir yardım yapılması gerektiğinde, Türkiye'de geçen sigortalılık sürelerinden, yalnız 31 Aralık 
193$ tarihliden sonraki süreler için artırma miktarları uygulanır. 

m) Avusturya Emeklilik Sigortasından ödenecek emekli aylığı ikramiyeleri Avusturya tara-
fııadan yapılan kısmi ödeme miktarında olur. Ancak bu takdirde 21 nci madde hükmü uygulanır. 

13. — Anlaşmanın 22 nci maddesi hakkında : 
Yeniden vukubu'lan bir işkazası veya meslek hastalığı halinde, her iki vakayı birlikte mü

talâa etmek suretiyle gelir tutarının tesbiti hakkındaki Avusturya mevzuatı uygulanmaz. 
14. —. Anlaşmanın 24 ncü maddesi hakkında : 
Bu hükümler, 8 nci maddenin 1 nci fıkrası anlamında işçiler söz konusu olduğu takdirde, 

bunların vatandaşlığına bakılmaksızın uygulanır. 
Bu nihai porotofeol, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal 

Güvenlik Anlaşmasının ayrılmaz parçasıdır. Bu nihai protokol Anlaşmasının yürürlüğe girdiği 
tarihte yürürlüğe girer ve Anlaşma yürürlükte bulunduğu müddetçe yürürlükte kalır. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış bulunan Âkıd Taı aflar temsilcileri bu nihai protokulu imza
lamış ve mühürlemişlerdir. 

Bu nihai protokol Viyana'da 12 Ekim 1966 tarihinde , ikisi Türkçe, ikisi Almanca olmak üzere 
dört orijinal nüsha halinde düzenlenmiş olup her iki metin de aynı derecede muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına : Avusturya Cumhuriyeti adına : 
Seyfi Turagay M. P. Dr. Lujo Toncic - Sorinj M. P. 
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Toplantı 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Kır allığı Hükümeti 
arasında Hava ulaştırmasına dair 12 Haziran 1968 tarihli Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

ve Ulaştırma ve Dışişleri Komisyonları raporları (1 /543) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 7 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı 71 - 765/5547 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan 
Kırallığı Hükümeti arasında hava ulaştırma ;ma dair 12 Haziran 1968 tarihli Anlaşmanın uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık Söz
leşmesi hükümleri, milletlerarası sivil havacılığın muhtelif memleketler arasında akdolunacak iki 
taraflı anlaşmalara dayanan bir sistem dâhilinde inkişafım teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşma 
larm anahatlarmı tesbit ederek, aralarında benzerlik teminini öngörmektedir. 

Hükümetimiz, memleketimizin coğrafi durumunu ve milletlerarası hava servislerinin memleketi
mizden geçmesinin sağlıyacağı menfaatleri göz önünde tutarak, yurdumuzla diğer ülkeler ara
sındaki iktisadi, teknik ve kültürel bağları kuvvetlendirmek ve aynı zamanda millî sivil havacı
lığımızı teşvik etmek ve kalkındırmak gayesiyle, bugüne kadar 33 hava ulaştırma Anlaşması im
zalanmış bulunmaktadır, bu meyanda, genellikle Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile 
mevcut münasebetlerimizin inkişafı istikametinde Hükümetimizce takibedilen siyasetin tabiî bir 
sonucu olarak, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı üyesi bulunan Suudi Arabistan Hükümetinin 
bu konudaki vâki teklifi kabul edilmiş ve yapılan müzakereler 12 Haziran 1968 günü imzalanan bir 
Anlaşmayla neticelenmiştir. 

Bu Anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tesbit edilen model Anlaşmadan mül
hem olup mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Mezkûr Anlaşma çerçevesinde, hava trafiğiyle 
ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartiyle, her iki memleket arasında tarifeli ve tari
fesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu Anlaşma, her iki memleketin hava yolu işletmeleri arasında daha sıkı bir işbirliği imkânı
nın doğm,ası, Orta - Doğu ülkelerinden memleketiıniize vâki turist akımının daha da artması, Hacca 
gidecek vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması, Orta - Doğu memleketleriyle olan tieari ve ekonomik 
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ilişkilerimizin takviye edilmesi ve dünyanın bu bölgesinde yaşıyan, tarihî ve eltnilk bağlarla bağlı bu
lunduğum/uz kardeş Arap ülkeleriyle esasen mevcut dostluk münasebetlerinin daha da geliştirilme
sine katkıda bulunulması bakımlarından faydalı mütalâa edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tak
dirlerine sunulur, 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 9 . 1 . 1969 

Esas No. : 1/543 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan, Türkiye Cum'huriyeti ile Suudi Arabistan Kırallığı Hükü
meti arasımda Hava ulaştır masına dair 12 Haziran 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
'bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili bakanlıklar temsil
cileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere- olundu : 

Mezkûr Anlaşma hükümleri, genellikle Şikago Konferansında teslbit edilen esaslar dairesinde 
olup, mütekabiliyet esasuna dayanmaktadır. 

Anlaşma gereğince, hava trafiğiyle ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartiyle, her 
iki memleket arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri ihdası öngörülmektedir. 

Yakarda kısaca arz edilen hususlar muvacehesinde Anlaşmanın tasdikine mütedair hazırlanmış 
bulunan 'kanun tasarısı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kalbul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi •buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Bilecik izmir Izımir Ağrı 

Sadi Binay Osman Zeki Efeoğlu Hüsamettin Gümüşpala Kasım Küfrevi 

BıoTu Çankırı Kırklareli Kırklareli 
H. İbrahim Cop Dursun Akçaoğlu Arif Hikmet Güner M. Örkm Türkkm 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
fişleri1 Âomisymm 

Esûfr tio. : 1/543 
Karar No. : 14 

30 . i . 1969 

fîööfeft ftâ^kaııli^a 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Aralbistan Kır allığı Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına 
dair 12 Haairan 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik've rifüzakeıi'e edîMî. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar KamisyönunHisea; da uygun göVüle.rıe'fc tasan aynen 
kabul edilmiştir. 

öndelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüks ek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
tamir 

S. tksel 

Ankara 
î. R. Aksal 

Sivas 
S. Kurtbek 

Ordu 
F. G. Erkin 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Aydın 
Y. Menderes 

Konya 
S. F. önder 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
N̂  Erim 

feaaada- bulunamadı 

Ankara 
B. Ergüdef 

Bursa 
İV. Gürsoy 

Manisa 
E. Akça 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava ulaştırma* 
sına dair 12 Haziran 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 12 Haziran 1968 tarihinde Ankara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19 . 7 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Ba'kanı 
8. T. Müftüoğlu 

Dı§iışil'eri Balkanı V. 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Balkanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A, Topaloğlu 

Millî Eğitim Balkanı 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

ve Sos. Y. Ba'kanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SUUDİ ARABİSTAN KIRALLIĞI HÜKÜMETİ 
ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Simdi Arabistan Kırallığı Hükümeti, 
7 Aralık 1944 günü Şikago Ma imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi tarafları 

olup, 
Hava ulaştırması alanında milletlerarası işbirliğini geliştirmek ve kendi ülkeleri arasında ve 

ötesinde hava servisleri işletmek amacı ile bir Anlaşma akdetmek isti'yerek, 
Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmaya varmışlarıdır: 

Madde — 1. 

Tarifler 

Bu Anlaşma bakımından metin aksini âmir bulunmadıkça; 
(a) «Şikago Sözleşmesi» tenimi, 7 Aralık 1944 te ŞikagoMa imzaya açılan Uluslararası Sivil 

Havacılık Sözleşmesi anlamını taşır. 
(ib) «Yetkili havacılık makamları» terimi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Ba

kanlığı veya sözü geçen Bakanlık tarafından, yapılan ödevleri yerine getirmeye yetkilendirilen 
her hangi bir kimse veya daire ve Suudî Arabistan Kırallığı bakımlından Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü veya slözü geçen Genel Müdürlük tarafından, yapılan görevleri yerine getirmeye yet
kilendirilen her hanlgi bir kimse veya daire anlamına gelir. 

(e) «'Tâyin edilen hava yolu işletmesi» terin»i, bu Anlaşmanın 3 ncü maddesi gereğince tâyin 
edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi dön: ektir. 

(•d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlama gelir. 
(•e) «Hava Servisi», «Uluslararası Hava Servisi», «Hava Yolu İşletmesi» ve «Trafikten gay

rı maksatlar için iniş» terimleri, Şikago Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamları 
taşır. 

Madde — 2. 

Trafik halkları 

1. — Âkıd taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşma Ekinde (belirtilen hatlarda tarifeli ulus
lararası hava servisleri kurması amaciyle, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu servislere 
ve hatlara bundan böyle surasiyl'e «mutabık kalman servisler» ve «tasrih edilen hatlar» denecek
tir. Âkıd taraflardan her biri tarafından tâyin olunan hava yolu işletmeleri, tasrih edilen bir 
hatta mutalbık kalman bir servisi işletirken, aşağıdaki halkları kullanacaklandır. 

(a) öteki Âkıd tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
(b) Sözü geçen ül'ke içerisinde telkni'k iniş yapmak, 
(c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki Uluslararası trafiği bırakmak ve almak amaciyle, sözü 

geçen ülke içerisinde, o /hat için bu anlaşma eklinde belirtilen noktalara iniş yapmak. 
2 — Bu maddenin (1) nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkıd taraf hava yolu işletmelerine, 

ötelki Âkâd taraf ülkes'indcki başka bir noktadan yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiği
ne delâlet etimiye çektir. 

Madde — 3. 

işletme yetkileri 

1 — Âkıd tarafılarlan her biri, öteki Âkıd tarafa, tasrih edilen hatlarda mutalbık kalman ser
visleri işletmesi amaciyle bir veya birkaç havai yolu işletmesi tâyin ettiğini yazılı olarak bildir
mek ha'klkma sahibolacaktır. 
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2 — Öteki Âkıld taraf, böyle bir tâyin bildirisini aldığında, bu maddenin (3) ve (4) ncü fık
raları hükkmleri saklı kalmak üzere, tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerine ilgili iş
letme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır. 

3 — Âkıtl tarafl ardan birinin yetkili havacı bik makamları, öteki Âkı d tarafın tâyin ettiği bir 
hava yoılu işletmesinden, uluslararası hava servislerinin işletilimesinicle normal ve mâkul bir şekil
de uyguladıkları kanun ve nizamlarda gösterilen şartlan yerine getirebilecek vasıfları haiz bu
lunduğu hususunda kendilerini tatmin etimesini istiyebilir. 

4 — Âkıd taraflardan her biri, tâyin edilmiş bir hava yoılu işletmesinin esas mülkiyetinin ve 
fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tâyin eden tarafın veya uyruklarının elinde bulundu
ğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü geçen işletme yetkilerini 
tanımayı reddedebilir veya bu hava yolu işletmesinin 1 nci 'maddede belirtilen halkların uygulan
ması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları koyabrliv. 

5 — Bir' hava yolu işletmesi, bu anlaşma hükümleri gereğince böylece tâyin edilip, kendisine 
yetki verilince, bu Anlaşmanın 9 ncu ve 10' ncu madlelerine göre tesbit ediıllmiış kapasite hüküm
lerinin ve ücret tarifelerinin mutabık kalman neferler bakımından yürürlükte olması kaydı ile, 
bu [servisleri işletmeye her hangi bir talihte baglıyalbilir. 

Madde — 4. 

İşletme yetkilerinin geri alınması veya haklarının uygulanmasının durdurulması 
1 — Âkıd taraflardan her biri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkıd tarafça tâyin edilen (bir hava 

yoılu işletmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini geri alirrVak veya bu Anlaşmanın 2 nci mad
desinde belirtilen hakların uygulanmasını durdurmak veya bu hakların uygulammaısı üzerinde 
gere'kli gördüğü kayıtları koymak hak'kma sahi bolacalktır; 

('a)ı O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tâyin eden 
Âkıd tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması, veya 

(b) O Havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkıd Tarafın kanun ve nizamlarına uyma
ması, veya, 

(c) Havayolu İşletmesinin bagka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak 
işletme yapmaması. 

2. Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurul
ması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların daha 
fazla ihlâl eıdilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak Öteki Âkıd Tarafla istişa
reden sıonra altmış (60) gün içerisinde kullanılacaktır.. 

Madde —• 5. 

Tehlike içinde bulunan hava taşıt aracı 

Âkıd devletlerden her biri, ülkesi dâhilinde tehlike içinde bulunan diğer Âkıd Devlete aido-
lup, tasrih edilen hava servisi işletmesi için kullanılan uçağa kendi uçağıymış gibi yardımjda bu
lunmayı taahhüdeder. 

Madde — 6. 

Gümrük Resimlerinden, diğer resim ve vergilerden bağışıklık 
1. Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası 

servislerde işletilen uçaklar gibi, bu uçaklarda bulunan mûtad donatım, akar yakıt ve yağlama yağ
ları ve (yiyecek içecek ve tütün dâhil) uçak kum,anyaısı da, öteki Âkıd Taraf ülkesine varışta, 
tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki taraf ülkesi üzerindeki uçuşun 
bir kısmında kullapılmak kaydiyle bütün gümrük resimleri, m/uayene ücretleri ve başkaea resim 
ye vergilerden bağışık tutulacaktır. 
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2. Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç, aynı resim ve vergiler
den bağışık tutulacaktır; 

(a) Akıd Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca, tesbit edilen miktar
ları aşmamak ve öteki Âkıd Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak 
üzere uçağa alman uçak kumanyaları; 

(b) Âkıd Taraf landan birinin ülkesine, öteki Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmeleri
nin uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parça
lar; 

(c) Uçağa alınıdığı Âkıd taraf ülkesi üzerinden yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak 
bile olsa, öteki Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yo!u işletmeleri tarafından uluslararası servislerde 
işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akar yaTut ve yağlama yağları. 

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) tâli fıkralarında aözü geçen maddeler gümrük nezaret ve kontrolü 
altında tutulabilir. 

Madde — 7. 

Mutad havacılık donatımı ile ikmal maddelerinin depolanması 

Âkııd Taraflardan birinin uçaklarında bulunlurulan mıalzemıe ve ikmal maddeleri gibi mutad 
havacılık donatımı da öteki Âkıd Taraf ülkesin le, ancalk o ülkenin gümrük makamlarının 
müsaadesiyle boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülüneeye veya baş
ka bir şekilde gümjrük nizamlarına göre elden (jikarıluncaya kadar sözü geçen yetkili makamla
rın nezaretinde bulundurulabilir. 

Maldde — 8. 

Transit trafiği 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinden transit .<>-eeen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontroldan 
daha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük
ler Gümrük Resimleri ve benzeri vergilerden bakışık tutulacaktır. 

Madde — 9. 

Kanun ve nizamlara riayet 

1. Bir Âkıd Tarafın milletlerarası hava ser/islerinde çalışan uçaklarının o Âkıd Taraf ülke
sine girip çıkmasına veya ülkesi dâhilinde bulun Tuğu müddetçe bu gibi uçakların işlemesi ve sey
rüseferi ile ilgili kanun ve nizamlar diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesince kul
lanılan uçaıklara da uygulanacak ve bu uçaklar tarafından girişte ve çıkışta ve o Âkıd Tarafın ül
kesi üzerinde bulunduğu müddet zarfımda bu karan ve nizamlara riayet edilecektir. 

2. Bir Âkıd Tarafın girişte, göçe, pasaporta, gümrüğe ve karantinaya taallûk eden nizamları 
gibi uçakların yolcu, mürettebat, yük ve postası un ülkesine giriş ve çıkışı ile ilgili kanun ve ni
zamlarına, bu ilk Âkıd Tarafın ülkesine giriş ve ra ülkesinden çıkışta veya ülkesinde bulunduğu 
müddetçe diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesince kullanılan uçaklar tarafından 
bu gibi yolcu, mürettebat, yük, ve posta bakımından riayet edilecektir. 

Madde — 10. 

Kapasite hükümleri 

1. Her iki Âkıd Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hatlarda, 
mutabıik kalman servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 
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2. Âkıd Taraflardan her birinin havayolu işletmeleri, mutabık kalman servisleri işletirken, 
öteki Âkıd Tarafın hava yolu işletmelerinin çıkarlarını, bu sonucu havayolu işletmelerinin aynı 
hatların bütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere, uygun olmıyan bir nisbette tesir et
memek üzere göz önünde bulunduracaktır. 

3. Âkıd Tarafların tâyin edilen havayolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalman servislerin, 
tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların ilk amacı, 
havayolu işletmesini tâyin eden tarafın ülkesine gelen veya üıl'keısıinden giden yolcu, yük ve postaya 
ait mevcudoTan veya olması mâkûl bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını mâkûl bir hamule fak
törü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen havayolu işletmesinin öteki Âkıd Taraf ülkesindeki 
noktalar 'ile üçüncü memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği, tasrih. edilen haltlarda taşıma hakkı, 
kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çevresinde uygulanacaktır: 

(a) Havayolu işletmesini tâyin eden Âkıd Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek olan 
trafik ihtiyaçları; 

(b) Havayolu işletmesinin geçtiği bölgelerdeki devletlerin havayolu işletmelerince kurulan 
başka ulaştırma servisleri de göz önüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; ve, 

(c) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 
Bu fıkraya göre tanınacak haklar, nihai olarak, Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamla

rınca tesbit olunacaktır. 
5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı hususunda, servislere başlamadan önce, 

Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamları arasında başlangıçta bir mutabakata varılacaktır. 
Başlangıçta tesbit edilen bu kapasite ve servis sıklığı, sözü geçen makamların her hangi biri ta
rafından zaman zaman yeniden gözden geçirilebilir. 

6. Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen havayolu işletmesi, malzeme çeşidi de dâhil, 
uçuş tarifelerini, tasrih edilen hatlardaki servislere başlanmadan en az otuz (30) gün önce öteki 
Âkıd Tarafın yetkili havacılık makamlarına onay için sunacaklardır. 

— Her hangi bir Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işletmesine e, uçuş tarifelerinin, öteki 
Âkıd Tarafın yetkili havacılık makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkıd Tarafın ilgili 
havayolu işletmeleri, aralarında anlaşmak üzere işbirliği yapacaklardır. Bu şekilde uçuş tari
feleri alan yetkili havacılık makamları, Ibunları teyidedebilir veya değiştirebilir. Her halükâr
da, Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen havayolu işletmesince, tasrih edilen hatlarda 
işletilecek servisler, Öteki Âkıd Tarafın yetkili havacılık makamlarının onayı alınmadan başlı-
yamaz veya değiştirilemez. 

Madde — 11. 

Ücretler 

1. Âkıd Taraflardan birinin havayolu işletmesince öteki Âkıd Tarafın ülkesine veya ülke
sinden yapılacak nakliyat için uygulanacak ücret tarifeleri; işletme masrafları, mâkul kâr 
ve başka havayolu işletmelerini ücret tarifeleri de dâhil, bütün ilgili âmiller göz önüne alınarak 
tesbit olunacaktır. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen ücret tarifeleri üzerinde, mümkünse, her iki 
Âkıd Tarafın ilgili havayolu işletmeleri arasında hattın bütün veya bir kısmında işliyen başka 
havayolu işletmeleriyle de istişarede bulunarak mutabakata varılacak ve böyle bir mutabakat, 
mümkün oldukça, Uluslararası Hava Ulaştırma Birliğinin ücret tesbit mekanizması kanalı ile 
sağlanacaktır. 

3. Böylece mutalbik kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarihten en aşağı 
otuz (30) gün önce Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamlarının onayına sunulacaktır; 
pzel durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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4. Tâyin edilen havayolu işletmeleri bu ücret tarifelerinin her hangi biri üzerinde anlaşa
mazlarsa veya başka bir sebeple bir ücret tarifesi bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre 
tesbit edilemezse veyahut bu maddenin 3 ncü fıkrasında sözü geçen 30 günlük sürenin ilk 15 
günü içerisinde, bir Âkıd 'Taraf, öteki Âkit Tarafa, ıbu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri uya
rınca mutabakata varılmış her hangi bir ücret tarifesinden tatmin olmadığını bildirirse, Âkıd Ta
rafların yetkili havacılık makamları, ücret tarifesini aralarında' anlaşarak tesbit etmeye ealışa
caklardır. 

5. (Yetkili havacılık makamları bu 'maddenin 3 ncü fıkrası gereğince kendilerine sunulan 
her hangi 'bir ücret tarifesinin onaylanması ve 4 ,ncü fıkradaki her hangi Ibir ücret tarifesinin 
tesbitinde anlaşamazlarsa, anlaşmazlık bu anlaşmanın 16 nci maddesi hükümlerine göre halledi
lecektir. 

6. Bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydiyle, hiçbir ücret tarifesi, Âkıd 
Taraflardan birinin yetkili havacılık makamlarınca uygun görülme.mişse yürürlüğe gireni ez. 

7. iBu maddenin hükümlerine göre tesbit edilmiş ücret tarifeleri; gene bu .madde hüküm
lerine göre yeni ücret tarifeleri tesbit edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde — 12. 

Malî hükümler 

Her bir Âkıd Taraf, kendi millî kambiyo mevzuatına uygun olarak, ıkcndi ülkesinde öteki 
Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işlotmesince yolcu, feagaj, posta ve yük naklinden sağlanan 
kazançların masraftan artan kısmının öteki Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işletmesine 
resmî. kur üzerinden serbest transferini taahhüdeder. Âkıd 'Taraflar arasındaki ödeme şekli özel 
bir anlaşma ile tedvir ediliyorsa, bu özel anlaşma uygulanacaktır. 

Madde — 13 

İstişareler ve istatistikler 

1. Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamları, bu Anlaşma ve 
eki hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara kif ayetli bir şekilde riayet edilmesini sağlamak ama-
ciyle «aman ızaman birbirleriyle istişare edecekle rdiv. 

2. Âkıd Taraflardan her birinin yetkili hav acılık makamları, istek üzerine, öteiki Âkıd Ta
rafın yetkili havacılık makamlarına, birinci anlaşan tarafın tâyin edilen hava yolu işletmelerin
ce mutabık kalınan servislerde sağlanan kapasitenin ıgöızden .geçirilmesi anıaciyle makul bir t arız
da istenebilecek periyodik ve başkaca istatistikle ;•}. verecektir. Bu istatistikler, >o hava yolu işlet
melerince mutabık kalınan servislerde taşman trafik miktarlarının tesbiti için gerekli bütün bil
gileri içine alacaktır. 

Madde — 14 

Değişiklikler 

1. Âkıd Taraflardan her hangi biri bu Ani asma ve. ekinin her hangi bir hükmünün değişti
rilmesini arzu ettiği takdirde, öteki Âkıd Tarafla istişarede bulunmak istiyebilir; yetkili havacı
lık makamları arasında ve müzakere veya yazış na yoliyle yapılabilecek olan böyle bir istişare, 
istek tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde başlıyacaktır. Mutabakata varılan her hangi 
bir değişiklik diplomatik yoldan tnota teatisiyle teyidedildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlardaki değişiklikler, Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamlarının aralarında doğ
rudan doğruya mutabakata varmalariyle yapılabilir. 
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Çok taraflı anlaşmalara uygunluk 

Bu anlaşma ve eki her iki Âkıd Tarafça da muteber 'olabilecek ıçok taraflı her harKgi bir söz
leşmeye uyacak ışekilde değiştirilecektir. 

Madde — 16 

Sona erme 

Âkıd Taraflardan biri, bu anlaşmaya son vermek kararında .olduğunu her izaman öteki Âkıd 
Tarafa ihbar edebilir; bu ihbarname aynı Kamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da 
ulaştırılacaktır. Bu durumda, ihbarnamenin öteki Âkıd Tarafça alınışından itibareın loniki ay içe
risinde mutabakata varılarak geri alınmaması halinde; Anlaşma, bu sürenin bitiminde sona ere
cektir. öteki Âkıd Tarafça ihbarnamenin alındı ğı teyidedilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilâtının ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır. 

Madde — 17 

Anlaşmazlıkların çözümü 

1. Âkıd Taraflar arasında bu anlaşmanın yorumlanması veya uygula nm asiyi e ilgili bir an
laşmazlık çıkarsa, Âkıd Tarafların havacılık makamları bu anlaşmazlığı önce kemdi aralarında 
doğrudan doğruya yapılacak müzakereler yoliyle halletmeye çalışacaklardır. 

2 — Âkıd Taraflar müzakere yoliyle bir anlaşmaya, varamadıkları takdirde, anlaşmazlığı 
karara bağlaması için bir şahıs veya teşekküle verme hususunda mutabık kalabilirler veya 
Âkıd Taraflardan birinin isteği üzerine anılaşma zlık karar için Âkıd Tarafların her birinin tâyin 
odeıeeği birer hakem veya böylece seçilen iki hakemin tâyin ledeceği bir üçüncü hakemden kuru
lu üç kişilik bir hakem heyetine sunulacaktır. Âkııd Taraflardan her biri, taraf lardan birinin öte
kinden anlaşmazlığın tahkikini istiyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren alt
mış gün içinde bir hakem tâyin edecek ve üçüncü hakem ele bundan sonraki altmış günlük süre 
içi'nde seçilecektir. Âkıd Taraflardan her hangi b iri veriden süre içerisinde bir hakem tâyin edemez
se veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seci İçmezse Sivil Havacılık Teşkilâtı Konsey Başka
nının, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemler tâyin etmesini Âkıd Taraflardan her 
hangi biri istiyebilir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak ve hakem 
heyetinin başkanlığını yapacaktır. 

3 — Âkıd Taraflar, bu madd'enih 2 nci fıkrasına göre verilecek her hangi bir karara uymıayı 
taahhüt eder. 

Madde — 18. 

Meydan hizmet ücretleri 

Âkıd Taraflardan her birinin ülkesindeki hava alanlarının, tesislerinin ve teknik teçhizatın 
kullanılması için ödenecek ücret ve başkaca vergiler, o Âkıd Tarafın ilgili devlet makamlarınıca 
tesbit edilen ücretler uyarınca alınacaktır. 

Madde — 19. 

Tescil 

Bu anlaşma, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 787) 
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Madde —'20. 

Yürürlüğe girme 

Bu 'anlaşma ve onun ayrılmaz parçasını taş kil eden Ek, onaylama belgelerinin teatisi tarihin
de yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usuılü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler, işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, her üç metin aynı derecede muteber oılmafc ve ihtilâf 
halmde İngilizce metin osas sayılmak üzere, bindokuzyüz altmışse'kiz yıl;, Haziran ayının onikinci 
günü Ankara'da tanzim olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Suudi Arabistan Kırallığı 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

EK 

işletilecek hatlar 

1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilen havayolu işletmesi veya işlet
meleri aşağıdaki hatlarda her iki istilkamıette hava servisleri işletmeye yetkilidir : 

Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasiyle Cidde ve/veya Dahran-a ve daha ilerdeki 
noktalara. 

Ib) Yolcu, yük ve posta sökündeki trafiği diğer Âkıd Tarafın üllke&ine bırakmak ve ülkesin
den almak hakkı aşağıdaki hatta münhasırdır : 

Türkiye'deki noktalardan Beyrut, Kahire, Bağdat, Kuveyt üzerinden Cidde ve/veya Dalıran'a ve 
Afrika, Asya ve Avustralya'daki .noktalara her iki istikamette. 

2. a)1 (Suudi Arabistan Kırallığı tarafından tâyin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri 
aşağıdaki haltlarda iki istikaımıette hava servisi işletmeye yetkilidir : 

Suudi Arabistan'daki noktalardan ara noktalar vasıtasiyle İstan/bul'a ve dalha ilerdeki noktalara. 
Ib) Suudi Araibistan^dalki noktalardan Kuveyt, Bağdat, Amman, Şam üzemden İstanbul'a ve 

Frankfurt, Oe'nevre, Londra'ya ve A. B. D. ve/veya Kanada'daiki noktalara her iki istikamette. 
'3. Yukarda kaydedilen noktalardan her hangi biri, servisin başlangıç noMası hava işletmele

rini tâyin eden Âkıd Tarafın ülkeisinde bulunmalı şartiyle, tâyin edilen ilgili havayolu işletm'esi ve
ya işletmelerinin ihtiyaçlarınla bağlı olarak bütün seferlerde veya bunların her hangi birinde kul
lanıl mıyabilir. 

ı ı mam •• 
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Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ & S » y r o : 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağ
lı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki 
anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tâ» 

sarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları (1YS4S) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 7 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-764/5546 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son Proto
kolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşma
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişkileriyle, birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
8. Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

1964 yılında Viyana'da toplanmış olan XV ncı Dünya Posta Kongresi tarafından gözden geçi
rilen ve son şekli delegelerimiz tarafından usulü dairesinde tasdike bağlı olarak imza edilen senetlere, 
milletlerarası posta münasebetlerinin daha fazla gelişmelerini sağlamak ve posta servisini zamanı
mızın icap ve ihtiyaçlarına cevap verecek mükemmeliyete ulaştırmak maksadiyle birtakım yeni hü
kümler ilâve edilmiş ve mevcut hükümlerde de bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan bu ilâve ve değişikliklerin başlıcaları aşağıda özetlenmiştir : 
1. Şimdiye kadar Dünya Posta Sözleşmesindeki Dünya Posta Birliğinin kuruluşuna ve ida

resine ait hükümler buradan çıkarılarak «Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası» içinde toplanmış, 
bu suretle Birliğin devamlı bir yasaya sahibolması öngörülmüştür. 

2. «Dünya Posta Birliği İcra ve İrtibat Komisyonu» nun adı «Dünya Posta Birliği İcra 
Konseyi» olarak değiştirilmiştir. 

3. Fransızca, Dünya Posta Birliğinin resmî dili olarak muhafaza edilmiştir. Ancak, Birlik 
dokümanlarının Birlik Üyesi bir memleket veya bir memleketler grupunun isteği üzerine başka 
bir dilde sağlanması, tercüme ve diğer masraflar istekte bulunan memleketlerce yüklenilmek kay-
diyle, kabul edilmiştir. 

4. 1969 yılında toplanacak XVI ncı Dünya Posta Birliği Kongresi için Hindistan, Küba ve 
Japonya tarafından sırasiyle Yeni Delhi, Havana ve Tokyo şehirleri teklif edilmiş, Tokyo şehri 
Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Bundan başka Kuruluş Yasası dışında kalan senetlerde Posta İşletmesini ilgilendiren uygula
ma ile ilgili bâzı teknik değişikliker daha yapılmıştır. 
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1964 Viyana Posta Kongresi kararlarının ilişikte sunulan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasa

sının 33 ncü maddesi gereğince 1 Ocak 1966 ta ruhinden itibaren uygulanması gerekmektedir. 
Dünya Posta Birliği kurucularından olan memleketimizin milletlerarası posta münasebetleirin 

devam ettirebimesi için Viyana Dünya Posta Kongresi kararlarından tercümesi ilişik Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son Protokolün ün ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
ile Dünya Posta Birliği arasındaki Anlaşmaların bu Yasanın 25 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
öngörülmüş olduğu gibi bir kanunla; Kuruluş Yasasının dışında kalan senetlerin ise yine bu 
Yasanın 25 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına dayanılarak 244 sayılı Kanunun 5 nci, 5584 sayılı 
Posta Kanununun 9 ncu maddesi gereğince Bakanlar Kurulu karariyle onanması uygun olacaktır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/545 

Karar No. : 8 

17 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Milletler 

Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındakıi Anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı Komisyonumuızda gömlüşüMü. 

Gerekçemde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
.,.- İzmir 

8. îksel 

Ankara 
t. R. Aksal 

İmzada bulunamadı 

'Kocaeli 
İV. Erim 

Ordu 
F. C. Erkin 

Sözcü 
Çaınalkkale 

M. Baykan 

Aydı/n1 

Y. Menderes 

Konya 
8. F. önder 

Ankara 
R. Ergüder 

Bursa 
N. Gürsoy 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
E. Akça 

Sivas 
8. Kurtbek 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/545 
Karar No. : 9 

27 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleş'miş Milletler Teş
kilâtı ile Dünya Posta Biriliği arasındaki an'laşmalarm onaylanmasının! uygun 'bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonu raporu ile ıbirlikte Komisyonumaız'a havale olunnıa'kla ilgili ba
kanlıklar temsilcileri de hazır oldukları faalde tetkik ve müzakere olundu : 

Tasamda belirtilen lıusulslar Komisyonumuzca da yerinde görülerek kanun metni aynen kaTou'l 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkaınlığa sunulur. 

Başkan 
Bilecik 

Sadi Binay 

Bıölu1 

Halil îbrahim Cop 

^öz/cü 
İtfoıir 

Osman Zeki Efeoğlu 

Çankırı 
Dursun Akçaoğlu 

Kâtip 
İzmir 

Hüsamettin Gümüşpala 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Kırklareli 
M. Orhan Türkkan 
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HÜ'KÜMUTÎN TEKLİFİ 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş Mületler Teşkilâtı 
ile Dünya Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 29 Mayıs 1964 tarihinde Viyana'da toplanmış olan XV nci Dünya Posta Kongresi 
kararlarından Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası ile Son Protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı ile Dünya. Posta Birliği arasındaki anlaşmaların onaylanması, uygun, bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

19 . 7 . 1968 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Adalet Bafcanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakana V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Balkanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. Türkel V. Â. Özkan 1. Tekin B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kür§ad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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I 
DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI 

KURULUŞ YASASI - SON PROTOKOL 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKtLATlYLE DÜNYA POSTA BİRLİĞİ ARASINDA ANLAŞMA 

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI 

İÇİNDEKİLER 

•BAŞLANGİÇ 
P A R Ç A : I 

KURULUŞA DAİR HÜKÜMLER 

BÖLÜM : I 
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 

1. Birliğin alanı ve lamacı 
2. Binliğin üyeleri 
3. Birliğin genişliği 
4. istisnai ilişkiler 
5. Birliğin m a k a m 
6. Birliğin resmî dili 
7. Örnek para 
8. Küçük birlikler, özel anlaşmalar 
9. Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle ilişkiler 

10. Milletlerarası teşekküllerle ilişkiler 

BÖLÜM : I I 

BİRLİĞE KATILMA VEYA KABUL. BİRLİKTEN ÇEKİLME 

Madde 

11. Birliğe katılma veya kabul. Usul 
12. Birlikten çekilme. Usul 

BÖLÜM : I I I 

BİRLİĞİN KURULUŞU 
Madde 

13. Birliğin organları 
14. Kongreler 
15. Olağanüstü kongreler 
16. İdari konferanslar 
17. İcra konseyi 
18. Posta etütleri danışma komisyonu 
19. özel 'komisyonlar 
20. Milletlerarası büro 
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BÖLÜM : IV 

BİRLİĞİN MALİYESİ 
Madde 

21. Birliğin masrafları. Üye memleketlerin katılma payları 

PARÇA : I I 

BÖLÜM : I 
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 

22. Birliğin senetleri 
23. Bir üye memleketin milletlerarası ilişkilerini sağladığı ülkelere Birlik senetlerinin uygu

lanması 
24. Millî mevzuat 

BÖLÜM : I I 

BİRLİK SENETLERİNİN KABULÜ VE FESHİ 
Madde 

25. Birlik senetlerinin imzası, tasdiki ve ıdiğer onama usulleri 
26. Bıiriik senetlerinin tasdikinin ve diğer onama usullerinin tebliği 
27. Anlaşmalara katılma 
28. Bir anlaşmadan çekilme 

BÖLÜM : I I I 

BİRLİK SENETLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Madde 

29. Tekliflerin sunulması 
30. Kuruluş yasasının değiştirilmesi 
31. Sözleşmeninı Genel Tüzüğün ve anlaşmaların değiştirilmesi 

BÖLÜM : IV 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Madde 

32. Hakemlikler 

PARÇA : I I I 

SON HÜKÜMLER 
Madde 

33. Kuruluş Yasasının yürürlüğe 'konması ve süresi 

DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASININ SON PROTOKOLÜ 
Madde 

1. Kuruluş Yasasına katılma 

M. Meclisi (S. Sayısı : 788) 
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DÜNYA POSTA BÎRLÎĞt KURULUŞ YASASI 

Başlangıç 

Posta servisıleniniıı etkili bir şekilde işlemesiyle Milletlerarasında haberleşmeleri geliştirmek 
ve kültürel, sosyal, ekonomik alanlardaki Milletlerarası işbirliğinin yüksek amaçlarına erişmeye 
yandım etmek gayesiyle Anlaşmaya katılan memleketler hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri, 
tasdik kaydiyle bu kuruluş yasasını kabul etmişlerdir. 

PARÇA : I 
Kuruluşa dair hükümler 

BÖLÜM : I 
Genel hükümler 

MADDE — 1. 
Birliğin alanı ve amacı 

1. Bu kuruluş yasasını kabul eden memleketler, mektup postası maddelerinin karşılıklı ola
rak alınıp verilmesi için Dünya Posta Birliği adı altında, tek bir pasta ülkesi teşkil ederler. Tran
sit serbestliği birliğin bütün topraklarında garanti edilmiştir. 

2. Birliğin amacı posta servislerinin kurulmasını ve mükemmelleştiriılmesini sağlamak ve bu 
alanda, Milletlerarası işbirliğinin gelişmesine yardım etmelktir. 

3. Birlik, kendisine üye menlieketlıerin, üste dikleri teknik posta yardımına imkânları .ölçü
şümde katılır. 

MADDE — 2. 

Birliğin üyeleri 
ıa) Bu kuruluş yasasının yürürlüğe girdiği tarihte üye sıfatını'taşıyan memleketler, 
b) 11 nci madde uyarınca üye olmuş bulunan memleketler, 
Birilik üyesi memleketlerdir. 

MADDE — 3. 

Birliğin genişliği 

ıa) Üye memleketler ülkeleri; 
b) Birliğe dâhil olmıyan ülkelerde, üye memleketler tarafından kurulan posta merkezleri; 
c) Birliğin üyeleri olmadıkları halde, posta bakımından üye memleketlere bağlı olmaları do

layısıyla bu birliğin içine giren ülkeler, 
Birliğin alanına dâhildirler. 

MADDE — 4. 

istisnai ilişkiler 
Birliğe dâhil olmıyan ülkelerde posta hizmetlerini sağlıyan posta idareleri, diğer idarelerce 

aracılık yapmaya mecburdurlar. Sözleşmenin ve tüzüğünün hükümleri, bu istisnai ilişkilere uygula
nır. * 

M. Mecl|isi> (S. Sayısı : 788) 
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MADDE — 5. 

Birliğin Makam 

Binliğim ve daimi organlarının m a k a m Bern o larak tesbit edilmiştir. 

MADDE — 6. 

Birliğin resmî dili 

Birliğin resmî dili Fransız dilidir. 

MADDE — 7. 

örnek para 

Birlik senetlerinde para ünitesi olarak kabul olunan frank, gramın 10/31 ağırlığında ve 0,900 
ayarında 100 santimlik altın franktır. 

Madde — 8 ı 

Küçük Birlikler. Özel Anlaşmalar 

1. Üye /memleketler veya bu memleketlerin kanunları engel olmadıkça bunların posta idare
leri, küçük birlikler kura'bilirler ve ilgili üye memleketlerin katıldıkları senetlerde öngörülen hü
kümlerden, {halk için daha az eüveııiışli hükümler koymamak partiyle, milletlerarası posta servisi 
•hakkında özel .anlaşmalar yapabilirler. 

2. Küçük birlikler, birliğin kongre, konferans ve toplantılarına, İcra Konseyine ve Posta 
Etütleri Danışma Komisyonuna gözlemciler gÖndencbilirler. 

3. Birlik, küçük birliklerin kongre, konferans ve toplantılarına gözlemciler gönderebilir. 

MaJdde — ;9 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle ilişkiler 

Birilik ile Birleşmiş Milletle-a Teşkilâtı arasındaki ilişkiler, (metinleri bu Kuruluş Yasasına ekli 
Anlaşmalar ;ile düzenlenir. ( 

Madide — 10 

Milletlerarası Teşekküllerle İlişkiler 

Milletlerarası posat alanında sıkı bir (işbirliği sağlamak için, birlik, yarakları ve faaliyetleri 
bakumından Jbağlantım .bulunan Milletlerarası teşekküllerle işbirliği yapabilir. 

BÖLÜM : II 
Birliğe katılıma veya kabul. Birlikten çekilme 

Madde — 11 > 
Birliğe katılma veya kabul. Usul 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının her üyesi birliğe katılabilir. 
2. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olmıyan her hükümran memleket, (birliğe, üye memleket 

sıfatiyle kabulünü istiyebilir. 
3. Birliğe katıüjma veya kabul isteği Birliğin Kuruluş Yasasına ve uyulması mecburi olan se

netlerine katılmayı tazamımun eden kesin bir beyana dayanmalıdır. Bu beyan diplomatik yoldan 
isviçre Konfederasyonu Hükümetine ye bu sıonunou tarafından da üye memleketlere gönderilir. 

M. Meolfei (S. Sayısı : 788) 



4. Birleşmiiş Milletler Teşkilâtı üyesi lolmıyan memleket, isteğinin, birlik üyesi memlelketlen-
den en az üçte ikisi 'tarafından tasvibi halinde, üye memteket sıfatiyle kalbul edilmiş sayılır. Dört 
aylık süre içinde cevap vermiyen üye memleketler çekimser kalımş isayılırlar. 

5. Katılma veya üye sıfatı ile kabul edilme, İsviçre Konfederasyonu Hükümeti tarafından 
üye memleketler hükümetlerine tebliğ edilir. KatTİlma veya kabul keyfiyeti bu «tebliğ tarihimden 
basılıya::talk geçerli olur. 

Madde — 12 

Birlikten çekilme. Usul 

1. Her üye memleket Kuruluş Yasasından ayrılacağını, diplomatik yoldan İsviçre Konfe
derasyonu Hükümetine ve onun aracılığı ile üye memleketler hükümetlerine bildirmek suretiyle 
Birlikten çekilmek haklkma sahiptir. 

2. Birlikten çekilme, 1. paragrafta öngörülen beyanın İsviçre Konfederasyonu Hükümetince 
alındığı günden (başlıyarak bir yılın bitiminde geçerli olur. 

BÖLÜM : III 
{Birliğjm kuruluşu 

Madlde — 13 
Birliğin organları 

1. Birliğin organları, Kongre, İdarî Konferanslar, İcra Konseyi, Poista Etütleri Danışıma Ko
misyonu, özel Komisyonlar ve Milletlerarası bürodur. 

2. Birliğin daimî organları, İcra Koniseyi, Posta Etütleri Danışıma Komisyonu, ve Milletle
rarası !bü:<oıdur. 

Madde — 14 

Kongreler 

1. Kongre, Birliğin en yüksek organıdır. 
2. Kongre, üye memleketler temsilcilerinden teşekkül eder. 

Madde — 15 

Olağanüstü kongreler 

Birlik üyesi memleketlerden en az üçte ikisinin isteği veya muvafakati ile bir olağanüstü 
kongre toplanabilir. 

Madde — 16 

İdari konferanslar 

Üye memleketler poista idarelerinden en az üçte .ikisinin isteği veya muvafakati ile idari ma
hiyetteki meseleleri, incelemekle görevli konferanslar toplanabilir. 

Madde — 17 

İcra Konseyi 

1. İki kongre arasında İcra Konseyi (GE), Birlik çalışmalarmın barlık senetleri; hükümlerine 
uygun olarak devamını sağlar. 

2. İcra Konseyi üyeleri görevlerini, Birlik adına ve yararına icra edenler. 

M. Mecıfei (S. Sayısı : 788) 
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Madde — 18 

Posta Etütleri Danışma Komisyonu 

Posta Etütleri Danışna Kolmisyonu (OCBP) posta servisini ilgilendiren teknik, işletme ve 
ekonomik m'eseleler üzerinde incelemeler yapmak ve mütalâalar vermekle yükümlü dür. 

M adda — 19 

Özel komisyonlar 

Bir kongre ve konferans tarafından bir veya birkaç 'belirli meselenin incelenmesiyle özel ko
misyon] ar görevi enldiril eıbilir. 

Madda — 20 

Milletlerarası büro 

Bir Genel Müdür tarafımdan yönetilen ve taviçre Konfederasyonu Hükümetimin yüksek göze
timi altında, Dünya Posta Birliği Milletlerarası Bürosu adı ile Birliğin makarrmda çjalışan mer
kezî bir daire, posta idarelerinin irtibat, bilgi verime ve danışma organı görevini icra eder. 

BÖLÜM : 4 
Birliğin maliyesi 

Madde — 21 
Birliğin masrafları. Üye memleketlerin katılma payları 

1. Her kongre, Birliğin âdi masraflarının yılda varabileceği en yüksek tutarı tâyin eder. 
2. Hal ve durum gerektirdiği takdirde, Gen.el Tüzüğün buna ait 'hükümleri göz önünde bulun

durulmak kaydiyle, 1 nci fıkrada öngörülen âdi masrafların en yüksek miktarı aşılabilir. 
0. Birliğin olağanüstü masrafları, bir kongre, bir idari konferans veya bir özel komisyonun 

toplanmasından ve Milletlerarası Büroya verileııözel çalışmalardan ileri g-elen harcamalardır. 
4. Gerektiğimde 2 nci fıkrada gösterilen masraflar da dâ'hil olmak üzere Biriliğin âdi ve ola

ğanüstü masrafları, kongre tarafından belli sayıda katılma payı sınıflarına göre ayrılmış olan 
üye memleketler tarafından müştereken karşılanır. 

5. 11 nci madde uyarınca Birliğe katılma veya kalbul halinde İsviçre Konfederasyonu Hü
kümeti ilgili Memleketin Hükümeti ile karşılı!:!] ııyiiaa; ak, Birlik 'masraflarının bölünmesi ba
kımından o memleketin yer alacağı katılma payı sınıfını tâyin eder. 

PARÇA : II 

Birliğin senetleri 

BÖLÜM : I 
(Genel hükümler 

Madde — 22. 
Birliğin senetleri 

1. Kuruluş Yasası Birliğin temel senedidir. Birliğin teşkilâtına ait kuralları kapsar. 
2. Genel Tüzük, (kuruluş yasasının uygulanmasını ve Birliğin çalışmasını sağhyan hükümleri 

kapsar. Genel Tüzük bütün üye memleketleri bağlar. 
3. Dünya Posta Sözleşmesi ve bunun İcra Tüzüğü, milletlerarası posta servisine uygulanan 

müşterek kuralları ve mektup postası, hizmetlerine ilişkin hükümleri kapsar. Bu senetler bütün 
üye memıleketleri bağlar. 

M. MeoMsi (S. Sayısı : 788) 
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- 4. Birliğin Anlaşmaları ve bunların icra tüzükleri, bu Anlaşmalara katılan üye memileketler 
arasında mektup postası hizmetlerinden gayri hizmetleri düzenler. Bunlar yalnız bu memleketleri 
bağlar. 

5. Sözleşmenin ve Anlaşmaların yürütülmesi için gerekli uygulama tedbirlerini kapsıyan îera 
tüzükleri ilgili üye memleketlerin posta idareleri tarafından tesbit edilir. 

6. 3, 4 ve '5 nci fıkralarda gösterilen, Birliğin senletlerjne gereği halin|de eklenen son proto
koller bu senetlere ilişkin ihtirazi kayıtları kapsarlar. 

Madde — 23. 

Bir üye memleketin milletlerarası ilişkilerini sağladığı ülkelere Birliğin senetlerinin uygulanması 

1. ,Her memleket, Birliğin senetlerinin kendi tarafından kabulünün, milletlerarası münasebet
lerinin sağladığı bütün ülkelere veya bunlar arasında yalnız bâzılarına şâmjil olduğunu her zaman 
beyan edebilir. 

2. 1 nci fı'krada öngörülen beyan : 
a) Söz konusu senedin veya senetlerin imzası sırasında yapılmış ise kongrenin yapıldığı mem

leketin ; 
b) ,Diğer bütün hallerde İsviçre Konfederasyonu Hükümetine yollanır. 
3. Jler üye memleket 1 nci fıkrada öngörülen beyanın konu'su el'an Birlik senetlerinin kendi 

hakkında uygulanmaması için isviçre Konfederasyonu Hükümetine hter zaman bir tebliğde buluna
bilir. Bu tebliğ, isviçre Konfelderasyonu Hükümetince alındığı tarihten bir yıl sonra hüküm ifade 
eder. 

4. 1 ve 3 ncü fıkralarda öngörülen beyan ve tebliğler bunları alan memjleket hükümeti tara
fından üye memleketlere bildirilir. 

5. 1 dıen 4 e kadar olan fıkralar, Birliğin üyesi sıfatını taşıyan ve bir üye memleketin millet
lerarası ilişkilerini sağladığı ülkelere uygulanmaz. 

Madde — 24. 

Millî mevzuat 

Birlik senetlerinin hükümleri, bu senetlerde açıkça öngörülmeyen hususlarda hiçbir üye mem
leketin mevzuatını bozmjaz. 

BÖLÜM : II 
Birlik senetlerinin kabulü ve feshi 

Madde — 25. 
Birlik senetlerinin imzası, Tasdiki ve diğer onama usulleri 

1. Birlik senetlerinin tam, yetkili temsilciler tarafından imzalanması kongrenin bitiminde 
olur. 

2. Kuruluş yasası bunu imzalıyan memleketlerce, ilk imkânda tasldik olunur. 
3. ,Birliğin Kuruluş Yasasından gayri senetlerinin onanması bunları imza eden memleketlerden 

her birinin Anayasası kurallarına göre yapılır. 
4. ıBîr memleket kuruluş yasa'sını veya kendisi tarafından imzalanan diğer senetleri onamadığı 

. takdirde bundan dolayı Kuruluş Yasası ve diğer senetler, onları tasdik eden veya onaya diğer 
memleketler için hükümden düşmezler. 

M. Mecılıisi (S. Sayım : 788) 
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Madde —26. 

Birlik senetlerinin tasdikinin ve diğer onama usullerinin tebliği 

Kurtrhaş <Ya8a«mm «tasdikine ve gerektiğinde Birliğin diğer «seneklerinin onanmasına ait »belge
ler, en kısa zamanda isviçre Koınfederasyonu Hükümetine ve bu «onuncu tarafından < da üye mem-
İ€fk©t}erm hüfeüme-eleıpine gönderirler. 

,Madde — 27. 

Anlaşmalara katılma 

1. Üye memleketler 22 nei m/addenin 4 neü fıkrasında öngörülen Anlaşmalardan birine veya 
' ̂ birkaçına her asman katılabilirler. 

2. #ye mieımkike«ölerdn ı&nlaşmalara katılmaları 11 nei maddenin 3 noü -fıkrasına göre tebliğ 
olunur. 

Madlde — .28. 

Bir Anlaşmadan çekilme 

Her mye memleket 12 nei maddede yazılı şartlar dairesinde Anlaşmalardan birine veya birkaçı
na .katılmaktan vazgeçmek hakkına sahiptir. 

BÖLÜM : III 
©irilik senetlerinin değiştirilmesi 

Madde — 29. 
'Tefkliflerin sunulması 

1. Bir üye memleketin posta idaresi kendi memleketinin katıldığı, Birliğin senetlerine ilişkin 
teklifleri gerek kongreye, gerekse iki kongre arasında sunmak hakkına sahiptir. 

2. Bununla beraber, Kuruluş Yasasına ve Genel Tüzüğe ilişkin teklifler ancak kongreye sunu
labilir. 

Hadde — 30. 

Kuruluş Yasasının değiştirilmesi 

1. Kongreye sunulan ve bu Kuruluş Yasasına İlişkin tekliflerin kabul edilmeleri için Bir
lik üyesi memleketlerden en az üçte ikisi tarafından tasvibedilmesi gereklidir. 

2. Bir kongre tarafından kabul edilen değişiklikler ek bir protokolle konu teşkil ederler ve 
bu kongrenin aksine ̂ kararı -olmadıkça aynı kongre ısırasında yenilenen senetlerle aynı zamanda 
yürürlüğe girerler. 

Bu değişiklikler üye memleketler tarafından ilk imkânda tasdik edilirler ve bu tasdike dair 
belgeler 26 ncı maddede, .konulan kurula göre işleme tabi tutulurlar. 

Madde — 31. 

îSöaleşmenin, Genel Tüzüğün ve jAıriaşmalaaan\dçğsfthsümesi 

1. Sözleşme, Genel Tüzük ve Anılaşmalar, bunlara ilişkin tekliflerin onanma şartlarını tesıbit 
ederler. 

2. 1 nei fıkrada gösterilen senetler aynı zamanda yürürlüğe konur ve aynı süre yürürlükte 
kalırlar. Bu senetlerin yürürlüğe konulmaları için kongre tarafından tesbit edilen gündem başlıya-
ralk bir önceki kongrede bunlara tekabül eden senetler yürürlükten kalkarlar. 

M. Mealisi (S. Sayısı : 788) 
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BÖLÜM : IV 
Uyuşmazlıkların çözümü 

Madde — 32. 
Hakemlikler 

Birlik senetlerinin veya bu senetlerin uygulanmasından bir posta idaresi içiiı meydana^ gelen 
sorumun yorumlanması ile ilgili olarak iki veya daha ziyade posta idaresi arasında uyuşmazlık 
halinde, ihtilaflı mesele hâkem karariyle hallolunur. 

PARÇA : III 
Son hükümler 

Madde — 33. 
Kuruluş Yasasının yürürlüğe konması ve süresi 

Bu Kuruluş Yasası 1 Ocak 1966 tarihinde yürürlüğe konulaeajk ve bteiirsiz bir süre yürürlükte 
kalacaktır. 

Katılan memleketler hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri, içinde yazılanları kabul ederek, bu 
Kuruluş Yasasını Birlik m a k a m memleket hükümetinin arşivlerine konulmaJk üzere bir. nüsha ola* 
rak imza etmişlerdir. Bunun bir sureti kongrenin yapıldığı memleket hükümeti tarafından taraf>-
lara verilecıektir. 

10 Temmuz 1964 günü Viyana'da yapılmıştır. 

DÜNYA POSTA (ÖİRLtĞl KURULUŞ YASASINI İMZALIYAN MİEMLEKETLER: 

Türkiye 
Afganistan 
Arnavutluk Halk 'Cumhuriyeti 
Cezayir Demokrat ve Halk Cumhuriyeti 
Almanya 
Amerika Birleşik Devletleri 
Amerika Birleşik Devletleri 

Topraklarının Hepsi (Pasifik Adalarının -ve
sayet altındaki Toprakları dâhil) 

Suudii Arabistan Kırallığı 
Arjantin Cumhuriyeti 
Avustralya Birlik Hükümeti 
Avusturya Cumhuriyeti 
Belçika 
Bielorusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Birmanya 
Bolivya 
Brezilya Birleşik Devletleri 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Burundi Kırallığı 
Kamboç Kırallığı 
Kamerun Federal Cumhuriyeti 
Kanada 

Holânda Antilleri ve Sürinam 
Peru Cumhuriyeti 
Filipinler Cumhuriyeti 
Polonya Halk Cumhuriyeti 
Dahomey Cumhuriyeti 
Danimarka Kırallığı 
Dominiken Cumhuriyeti 

. El Salvador Cumhuriyeti 
Ekvator Cumhuriyeti 
İspanya 
Afrikadaki İspanyol Toprakları 
Habeşistan 
Finlandiya Cumhuriyeti 
Fransa Cumhuriyeti 
Fransız Deniz Aşırı Posta ve 

Telekomünikasyon idaresi tarafından Temsil 
edilen toprakların hepsi 

Gabon Cumhuriyeti 
Gana 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 

Kırallığı (Manş Adaları ve Manş Adası dâhil) 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 

Kırallığı Hükümeti tarafından Milletlerarası 
ilişkileri sağlanan deniz aşırı Topraklar, 
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Merkezî Afrika 'Cumhuriyeti 
Seylan 
Şili 
Çin 
Kıbrıs Cumhuriyeti 
Kolombiya Cumhuriyeti 
Kongo Cumhuriyeti (Brazavil) 
Kongo Cumhuriyeti .(Leopoldvil) 
Kore Cumhuriyeti 
Kosta - Mka Cumhuriyeti 
Fildişi iSahiM Cumhuriyeti 
Küba Cumhuriyeti 
İtalya 
Jamaik 
Japonya 
Ürdün Haşimî Kıratlığı 
Kuveyt 
Laos Kırallığı 
Lübnan ıCumhuriye ti 
Liberya Cumhuriyeti 
Libya 
Lintenştayn Prensliği 
Lüksemburg 
Malezya 
Madagaskar Cumhuriyeti 
Mali Cumhuriyeti 
Fas Kırallığı 
ıMeksika (Birleşik Devletleri 
Monako Prensliği 
Moğolistan Halk ICumhuriyeti 
Nepal 
Nikaragua 
Nijer Cumhuriyeti 
Nijerya Federal Cumhuriyeti 
Norveç 
Yeni 'Zelanda 
Uganda 
Pakistan 
Panama Cumhuriyeti 
Paraguay 
Holânda 

M. Meclisi 

— 14 — 

Yunanistan 
Guatemala Cumhuriyeti 
Gine 'Cumhuriyeti 
Haiti ıCumhuriyeti 
Yukarı Volta Cumhuriyeti 
Honduras Cumhuriyeti 
Macaristan Halk Cumhuriyeti 
Hindistan 
Endonezya Cumhuriyeti 
İran 
Irak ıCumhuriyeti 
İrlanda 
İzlanda Cumhuriyeti 
İsrail 
Portekiz 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Romanya (Halk Cumhuriyeti 
Rıvanda Cumhuriyeti 
Ben Maden Cumhuriyeti 
»Senegal Cumhuriyeti 
lSiera Looıı 
Somali 
Suda.n Cumhuriyeti 
İsveç 
İsviçre Konfederasyonu 
Suriye Arap Cumhuriyeti 
Tanganyika ve Zanzibar iBirleşlik Cumhuriyeti 
Cad Cumhuriyeti 
Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti 
Tayland 
Togo Cumhuriyeti 
Trinite ve Tobago 
Tunus 
Ukranya iSovyet (Sosyalist ıCumhuriyeti 
Sovyet ıSosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Uruguay Doğu Cumhuriyeti 
Vatikan iSitesi Devleti 
Venezüelâ Cumhuriyeti 
Viet - Nam 
Yemen Arap 'Cumhuriyeti 
Yugoslovya ıSosyalist Federal Cumhuriyeti 
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DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASININ SON PROTOKOLÜ 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler bugünkü tarihle yapılmış olan Dünya Posta 
Birliği Kuruluş Yasasını imzalıyacakları sırada aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Tek madde 

Kuruluş Yasasına katılma 

Kuruluş Yasasını imzalamamış olan Birlik Üyesi memleketler buna her zaman katılabilirler. 
Katılma belgesi Birlik makam memleketin Hükümetine ve bu sonuncu tarafından Birlik Üyesi mem
leketlerin hükümetlerine diplomatik yoldan gönderilir. 

Aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, içinde yazılanları kabul ederek bu Protokolü, 
hükümleri Kuruluş Yasası metnine yazılmış gibi aynı kuvvet ve değeri haiz olmak ve Birliğin ma
k a m memleket Hükümetinin arşivlerine konulmak üzere bir nüsha olarak düzenleyip imza et
mişlerdir. Bunun bir sureti Kongrenin yapıldığı memleket Hükümeti tarafından taraflardan her 
birine verilecektir. 

10 Temmuz 1964 günü Viyana'da yapılmıştır. 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasını imzalı yan memleketler tarafından imzalanmıştır. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLÂTİYLE DÜNYA POSTA BİRLİĞİ ARASINDA 
ANLAŞMA 

Başlangıç 

Birleşmiş Milletler Şartının 57 nei maddesine göre Birleşmiş Milletler Teşkilâtına düşen ödev
ler dolayısiyle Birleşmiş Milletler Teşkil âtiyle Dünya Posta Birliği aşağıdaki hususları kararlaş
tırırlar : 

Madde — I 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, (aşağıda «Birlik» adiyle gösterilen) Dünya Posta Birliğini, ku
ruluşuna dair senette kendisi için tosbit ettiği gayelere ulaşmak üzere bu senede uyan bütün ted
birleri almakla ödevlendirilmiş mütehassıs kurul olarak tanır. 

Madde — II 

Karşılıklı temsil edilme 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı temsilcileri, Birliğin kongrelerinde, idari konferanslarında ve 
komisyonlarında hazır bulunmaya ve bu toplantıların müzakerelerine, oy verme hakları olmaksı
zın, katılmaya çağrılacaklardır. 

2. Birlik temsilcileri, Birleşmiş Milletlerin (aşağıda «Konsey» adiyle gösterilen) İktisadi ve 
İçtimai Konseyinin ve bunun komisyon veya komitelerinin toplantılarında, gündemde yazılı olup 
Birliğin ilgilenebileceği meseleler görüşüleceği zaman hazır bulunmaya ve bu kurulların görüş
melerine oy verme hakları olmaksızın, katılmaya açğırılacaklardır. 

3. Birlik temsilcileri, Birliğin ihtisası dâhilinde bulunan meselelerin görüşüleceği Genel 
Asamble toplantılarında hazır bulunmaya ve Genci Asamblenin Birliği ilgilendirecek meseleleri 
görüşen başlıca komisyonlarının müzakerelerine, oy verme hakları olmaksızın, katılmaya çağrıla
caklardır, 
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4. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı: Sekreterliği, Birlik tarafından sunulan yazılı bütün bildirim
leri, duruma göre Genel Assamble, Konsey ve bunun kurulları ve Vesayet Konseyi üyelerine 
dağıtacaktır: Bunun,gibi, BMeşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından sunulan yazılı bildirimler Bir
lik tarafından üyelerine dağıtılacaktır, 

Madde — I I I 

Meseleleıüaı. gündeme alınması 

Lüzumlu, görülebilecek iptidai danışmalarda bulunulmak; kaydiyle Birlik, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı tarafından kendisine sunulan meseleleri kongrelerinin, idari konferanslarının veya komis-
yanlarmın gündemine alacak veyahut, gerektiğinde Dünya Posta Sözleşmesinde gösterilen usule gö
re üyelerine sunacaktır. Karşılık olarak Konseyle bunun komisyon ve 'komiteleri ve Vesayet Kon
seyi,- Birilik tarafından kendilerine sunulaeak meseleleri gündemlerine alacaklardır. 

Madde — IV 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının tavsiyeleri 

1. Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kendisine yapabileceği resmî her tavsiyeyi, gerektiğin
de faydalanılmak üzere, mümkün olur olmaz, Dünya Posta Sözleşmesinde öngörülen usule göre 
kongrelerine idari konferanslarına veyahut üyelerine sunmak için 'bütün tedbirleri alacaktır. Bu 
tavsiyeler doğrudan doğruya üyelere değil, Birliğe yapılacaktır. 

2. Birlik, bu tavsiyeler hakkında, Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle isteği üzerine görüş teatisinde 
bulunacak ve Birlik veya üyeleri tarafından bu tavsiyeler üzerine ne yapıldığını veya bu tavsiye
lerin nazarı dikkate alınmasından elde edilen her türlü sonuçları zamanında Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına bildirecektir. 

3. Mütehassıs kurumlarla Birleşmiş Milletler Teşkilâtının çalışmalarını etkili surette düzenle
mek için; Birdik diğer gerekli her tedbire katılacaktır. Bilhassa Birlik bu düzenlemeyi kolaylaştır 
mak amaciyle ve bu işin görülmesinde lüzumlu bilgileri vermek için Konseyin kuracağı her organ 
ile işbirliği yapacaktır. 

Madde — V 

Bilgi ve Dökümün Teatisi 

1. Bâzı dokümanların gizlilik niteliğinin muhafazası için gerekli tedbirlerin alınması kaydiy
le, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birlik arasında en tam ve en çabuk bilgi ve doküman teatisi 
yapılacaktır. 

2. Yukarıdaki fıkra hükümlerinin genel niteliğine halel getiriltoeksizin : 
a), Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bir yıllık çalışma raporunu verecektir. 
b) Birlik, bu Anlaşmanın XI. maddesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, Birleşmiş Milletler 

Teşkilatının, kendisinden yapacağı her türlü özel rapor, etüt veya bilgi isteklerini, imkân ölçüsün
de yerine getirecektir. 

c) Birlik, Vesayet Konseyi tarafından kendisinden istenecek ihtisasına giren meseleler hak
kında yazılı, fikir ve (mütalâalarda bulunacaktır. 

d) Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Genel Sekreteri, Birliğin Milletlerarası Büro Müdürü ile, ve bu-
nun isteği üzerine Birlik, için özel bir önem arz eden bilgilerin verilmesini sağlıyacafc görüş teati
lerine girişecektir. 
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Madde — VI 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına Yardım 

1. Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve bunun başlıca veya ilâve organlariyle işbirliği yapma
yı ve bunlara, Dünya Posta Sözleşmesi hükümleriyle, telifi kaibul olan derecede yardımda bulunma
yı 'kabul eder. 

2. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyeleri hakkında Birlik, Şartın 103 ncü maddesi hükümlerine 
göre, Dünya Posta Sözleşmesinin veya buna bağlı Anlaşmalarının hiçbir hükmünün bir Devletin 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına karşı ödevlerini yerine getirmesine engel olduğu veya tahdidettiği 
yolunda ileri süriilemiyeccğini kabul -eder. 

Madde — VII 

Memurlar Hakkında Anlaşmalar 

Birleş'miş Milletler Teşkilâtı ile Birlik, memurların çalıştırılması şartlarında mümkün olduğu 
kadar uygunluk sağlamak ve memur alınması işinde rekabetten kaçınmak için lüzum derecesinde iş
birliği yapacaklardır. 

Madde — VIII 

istatistik Servisleri 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birlik, bilgilerin ve istatistik verilerinin en yüksek derece
de faydalı olması ve en geniş ölçüde kullanılması için işbirliği yapmayı 'kabul ederler. 

2. Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının milletlerarası teşekküllerin genel amaçlarına hizmet 
eden istatistikleri, toplamak, tahlil etmek, yayınlamak, birleştirmek ve daha iyi bir hale koymakla 
ödevli merkezî kurumu teşkil ettiğini kabul. eder. 

3. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, Birliğin kendi alanına dâhil istatistikleri toplamaya, tahlil et
meye, yayınlamaya, birleştirmeye ve daha iyi bir hale 'koymaya yetkili kurum olduğunu tanır. Bu 
tanıma, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kendi amacının gerçekleşmesi ve istatistiklerin yer yüzünde 
gelişmesi için lüzumlu sayıldıklarında, bu istatistiklerle ilgilenmelerine halel getirmez. 

Madde — IX 

idari ve Fennî Servisler 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birlik, memurlarını ve kaynaklarını en faydalı bir şekilde 
kullanmak için, yekdiğerlerine rekabet veya birbirlctdnin hizmetini tekrar eden servislerin kurul
masından sakınılmasınm arzuya şayan olduğunu kalral ederler. 

2. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birlik, resmî vesi'kalarm kaydedilmesi ve muhafaza altında 
bulundurulması için faydalı her tedbiri alacaklardır. 

Madde — X 

Bütçeye ait hükümler 

Birliğin yıllık bütçesi Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bildirilecek ve Genel Asamble, bunun hak
kında Birlik Kongresine tavsiyelerde bulunmak yetkisini haiz olacaktır. 

Madde — XI 

özel Servislerin Giderlerini Karşılamak 

Şayet Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından V nci maddeye veya bu Anlaşmanın diğer 
her hangi bir hükmüne göre istenilen özel raporlar, etütler veya bilgiler dolayısiyle olağanüstü gi-
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derler yapmış ise, bu giderleri en âdilâne şeıkilde karşılama'k şeklini tâyin için görüş teatisinde bu
lunurlar. 

Madde — XII 

Kurumlar Arasında Anlaşmalar 

Birlik, diğer bir 'mütehassıs 'kurumla veya Hükümetlerarası diğer her hangi bir teşekkülle ya
pacağı her türlü anlaşmanın mahiyet ve şümulü hakkında Konseye bilgi verecektir. Bundan baş
ka Birlik, böyle anlaşmaların hazırlığından da Konseye bilgi verecektir. 

Madde — XIII 

Bağlantılar 

1. Yukarıda hükümleri kararlaştırırken Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birlik, iki teşekkül ara
sında etkili bir balğlantı sağlanmasına yardım edecekleri ümidini izhar ederler. Bu amaçla ge
rekli tedbirleri elbirliği ile almak hususundaki niyetlerini de teyidederler. 

2. Bu Anlaşmada öngörülen bağlantılara ait hükümler, Birliğin ilâve ve bö'lge servisleri de 
dâhil olmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile olan ilişkilerinde temenni edilen ölçüde uygu
lanacaktır. 

Madde — XIV 

Anlaşmanın yürrülüğe konması 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri ile Birliğin İcra ve irtibat Komisyonu Başkanı, bu 
Anlaşmayı uygulamak amaciyle, iki teşekkülün tecrübeleri ışığı altında arzuya şayan görülebilen 
tamamlayıcı her türlü anlaşmaları aktedebilirlcr. 

Madde — XV 

Yürürlüğe girme 

Bu Anlaşma, 1947 de Paris'te yapılan Dünya Posta Sözleşmesine eklenmiştir. Birleşmiş Millet
ler Genel Assamblesi tarafından tasvip olunduktan sonra ve en erken bu Sözleşme ile aynı zamanda 
yürülüğe girecektir. 

Madde — XVI 

Tekrar gözden geçirme 
Taraflardan biri tarafından altı ay önce bildirimde bulunulması üzerine bu Anlaşma, Birleşmiş 

Milletler Teşkilâtı ile Birlik arasında anlaşma yoluyla tekrar gözden geçirilebilecektir. 

Paris, 4 Temmuz 1947 

İmza eden imza eden 
J. - J. LE MOUEL JAN PAPANEK 
Dünya Posta Birliği Mütehassıs Kurumlarla görüşmelere 

XII. Kongresi Başkanı memur İktisadi ve İçtimai Konsey 
Komitesi Başkanvekili 
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Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki Anlaşmaya Ek Anlaşma 

İktisadi ve İçtimai Komsey tarafından 25 Şubat 1948 tarihinde kabul edilen 136 (VI) sayılı ka
rarla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ayrıcalık ve bağı
şıklıklarına dair Sözleşmenin VII nci maddesi hükümlerinin bahşettiği faydaların kendi memur
larına teşmilini istiyen her mütehassıs kurulla ek bir Anlaşma akit ve bu neviden yapılan her 
türlü ek anlaişmaları tasdik için Genel Assambleye tevdi etmesinin rica edilmiş olduğu Dünya Posta 
Birliğinin, Birleşmiş Milletler Anayasasının 63 ııcü maddesi gereğince Birleşmiş Milletler Teşkil'âtiy-
le Dünya Posta Birliği arasında akdedilmiş olan Anlaşmayı tamamlaimak üzere bu neviden ek bir 
Anlaşma aMetmek istediği naztarı dilkkaıte alıınarak bu hükümlerle aşağıdaki hususl'ar kararlaştırıl
mıştır : 

Madde — I 

Aşağıdaki hüküm Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği arasındaki Anılaşmaya ek 
madde olarak eklenecektir : 

«Dünya Posta Birliği memurları XIV ncü madde uygulanarak yapılan özel anlaşmalara uygun 
olarak Birleşmiş Milletlerin lesepaselerini kullanmak hakkını haiz olacaklardır.» 

Madde — 2 

Bu Anlaşma Birleşmiş Milletler Genel Assamblesiyle Dünya Posta Birliği tarafından tasvibini 
mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

Dünya Posta Birliği adına : 
13 Temmuz 1949 da 
Paris'te yapılmıştır. 

İmza 
J. - J. LE MOUEL 

Dünya Posta Birliği İcra ve İrtibat 
Komisyonu Başkanı 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı adına 
27 Temmuzl949 da 

LakeıSuccess (New - York) da 
yapılmıştır. 

İmza 
BYRON PRICE 

Genel Sekreter Vekili 

. • > . . . »~e« «<•• 
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