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1. — Üniversite Personel kanunu ta
sarısı ve Plân Komisyonu raporu (1/827) 
(S. Sayısı : 903) 143,224:22? 

2. — Ege Üniversitesi kuruluş kadro
larına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/787) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 884) 143:145 

3. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/817) (Millet Me.elisi S. 
Sayısı : 886) 145:146 

4. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fa
külte haline getirilmesi ve yeni kurulan 
fakülteye kadro verilmesine dair 5239 sa
yılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân Komisyonları 
(1/846) (S. Sayısı : 908) 

Sayfa 
raporları 

146:148 

5. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm 
Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» 
ve eki «Turistik Propaganda MalzemesliJ 
ve belgeleri hakkındaki protokol» ile 
«özel karayolu araçlarının geçici ithaline 
dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sı ve Turizm ve Tanıtma, Gümrük ve Te
kel, Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 148:149, 

228:231 
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Hollanda Krallık Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/678) .:•(S. :-..' 
Sayısı : 865) 145:150,232:235 

7. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İh
dası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
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Sayfa 
Çalışma, Dışişleri ve, Plân komisyonları 
raporları (1/696) (S. Sayısı : 867) 150,236: 

239 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış 
bulunan Kültür Anlaşmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) 150:151,240ı: 

243 
9. — Bakteriyolojik (Biyolojik) ve 

zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapı
mı ve stoklanmasmm yasaklanması ve 
bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/695) (S. Sayısı : 899) 151:152,244:247 

10. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzü
ğünün onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıt
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/799) (S. Sayısı : 910) 152:153,248: 

251 
11. — 53 sayılı Devlet istatistik Ens

titüsünün kuruluş ve görevleri hakkında
ki Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu rapo
ru (1/797) (S. Sayısı : 86;3) 153 

12. — Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 25 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/231) (S. Sayısı : 470 
ve 470'e 1 nci ek) 153:155 

13. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısı ve Anayasa, Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/629) (S. Sayısı : 912) 155:156 

14. — Kimlik bildirme kanunu tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/711) (S. Sayısı : 913) 156:168 

15. — 5953 sayılı Basın mesleğinde ça
lışanlarla çalıştırılanlar arasındaki mü
nasebetlerin tanzimi hakkındaki Kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve (Çalışma Şomisyonu raporu) 
(1/853) (& Sayışı : 916) 168 

Sayfa 
16. — İzmir Milletvekili Burhanettin 

Asutay ile Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 104 ncü maddesinin son fıkrasının 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metnine da
ir C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 2/745, C. Senatosu 2/52) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 883 ve 883'e 1 nci ek) 
(C. Senatosu S. Sayısı : 270) 168:169 

17. — İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 15 . 5 .1971 tarih ve 1402 sayı
lı Sıkıyönetim Kanununun 26 nci madde
sine 1 fıkra eklenmesine dair kanun tekli
fi ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (2/855) (S. Sayısı : 906) 169:174 

18. — 27.11.1935 tarih ve 2852 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve İç
işleri, Millî Savunma ve Plân komisyon
larından 5'er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/798) (S. Sayısı : 888) 174:175 

19. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının M. Meclisince reddedilen me
tin hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 
1 nci ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 189) ' 175:209 

V. — Sorular ve Cevaplar 209 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 209 

1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
ilköğretimde vazife gören öğretmenlere 
de ek ücret ödenmesine dair soru önerge
si ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazılı cevabı (7/1616) 209:210 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan' 
m, ilk ve orta dereceli okullarda okutu
lan ders kitaplarına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in ya
zılı cevabı (7/1618) 210 £12 
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Hayfa 
3. — Ankara Milletvekili İbrahim Cü-

ceoğlu'nun, Ankara ilçelerinden gelen 
motorların şehir içinde çalıştırılmadığına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1625) 212: 

213 
4. — Ankara Milletvekili Osman So-

ğukpmar'm, mülkiyeti Ankara İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu yapı kooperatifine 
ait olan arsanın işgaline dair soru öner
gesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Mu
kadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1627) 213: 

214 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Or
du bölgesinde vukubulan sel âfeti hakkındaki 
gündem dışı demecine Bayındırlık Bakanı Nu
rettin Ok cevap verdi. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı, Anka
ra'da bir tiyatroda oynamakta olan gayri ahlâki 
bir eser ve 

Kayseri Milletvekili M. Şevket Doğan da, 
Kayseri ilinin bâzı sorunları konularında gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 
Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun dönüşüne kadar, 
Adalet Bakanlığına Devlet Bakanı İlhan öz-
trak'm, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Sabahattin Özbek'in dönüşüne ka
dar, Ulaştırma Bakanlığına Gümrük ve Tekel 
Bakanı Fethi Çelikbaş'm ve 

Mazereti dolayısıyle yurt dışına giden Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nizamet-
tin Erkmen'in mezun sayılması ve dönüşüne ka-' 
dar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı
na Devlet Bakanı İ. Hakkı Tekinel'in vekillik 
etmelerinin uygurî görülmüş olduğuna dair 

Sayfa 
5. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-

gan'nın, Bursa Maarif Koleji binasının ya
pımına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı. 
(7/1634) 2.14:215 

6. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer ' 
in, 1 Kasım 1969 - 30 Nisan 1973 tarihleri 
arasında Millet Meclisi Genel Kurulunda 
ad okunarak yapılan yoklamalara katılan 
sayın üyelere dair soru önergesi ve Mil
let Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'nın 
yazılı cevabı (7/1668) 216:223 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına hükümlü Musa Akkuş'un 
mahkûmiyet dosyasının geriverilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve dosyanın geri 
verileceği bildirildi. 

Denizli Milletvekili Hüdai Oral'm, (2/865) 
esas numarada kayıtlı; «Zonguldak Milletve
kili Bülent Ecevit ve 46 arkadaşının, Cumhuri
yetin Ellinci yılı Af kanunu teklifi» nin, İçtü
züğün 36 ncı maddesine göre gündeme alınma
sına dair önergesi, yapılan görüşmelerden son
ra, reddolundu. 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı (1/612) (S. Sayısı : 583 ve 583"e 1 nci ek ve 
583'e 2 nci ek) ile 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük
sek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 Tem
muz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/365) (S. Sayısı : 417, 417'e 1, 2 ve 3 ncü ek) 

•> • • •<« 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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nm Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmeyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporları onaylana
rak tasarıların kanunlaştığı bildirildi. 

Üniversite Personel kanunu tasarısı (1/8217) 
(S. Sayısı : 903) nm maddeleri kabul olunarak 
tümünün açık oya sunulacağı bildirildi. 

19 .6 .1973 Sah günü saat 15,00'tc topla
nılmak üzere Birleşime saat 20,15 'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Hakkı Gökçe M. Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Sayın 

SORULAR 

Yazık sorular 
1. — Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim 

öztürk'ün, Cumhuriyetin 50 nci yılında çıkarıl
ması düşünülen genel Af Kanununa dair yazılı 
soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderi]mis
tir. (7/1669) 

2. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın, 
Mardin ili ve kazalarında vazife gören Devlet 
memurlarının sebepsiz tâyinine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1670) 

3. — Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Maraşspor Kulübünün 3 ncü lige 
alınmasına dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1671) 

4. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Sosyal Sigortalar Kurumunca işçilere verilen 
mesken kredisine dair yazılı soru önergesi, Ça
lışma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1672.) 

5. —• Erzincan Milletvekili Hasan Çetinka-
ya'nın, 1972 - 1973 yılları uygulama programı
na dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1673) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mııtlu'nun, İstiklâl Madalyası vesikası tanzi
minde kullanılan kelimelerin mânalarına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1674) 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — 1973 yılı Bütçe Kanunu ile bu ka
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/858) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 

işçinin kıdem tazminatının yılda 15 günden 30 
•güne çıkarılması hakkında kanun teklifi 
(2/913) .(Çalışma ve Plân komisyonlarına) 

•3. — Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 980 
sayılı Kanunla değişen 31 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. (2/914) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Türk 
Büyükleri aleyhine işlenen suçlar hakkında ka
nun teklifi (2/915) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Elâzığ Milletvekili Ali Rıza Septioğlu 
ve 13 arkadaşının, Fırat Üniversitesi kanunu 
teklifi (2/916) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına). 

Raporlar 
6. — Kıyı ve karasularımızın korunması ve 

güvenliğinin sağlanması görevinin Türk iSilâih-
lı Küvetlerine devrine ilişkin kanun tasarısı ve 
((İçişleri, Gümrük ve Tekel, Tarım, Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku-
irulu 115 No. lu Geçici Komisyon raporu) 
(1/844) (!S. Sayısı : 915) (Dağıtma tarihi : 
19 . 6.. 1973 (GÜNDEME). 

7. — 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
tanzimi hakkındaki Kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve (Çalışma 

, Komisyonu raporu) (1/853) (ıS. Sayısı : 916) 
(Dağıtma tarihi : 19 r 6 . 1973) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma (Saati : 15,00 

BAŞKAN : ISaibit Osman Avci 

(KÂTİPLER i M, Şe'viköt! Doğato| (K^yse-ıi), MuMtötinf (Sayıııi (Gtokirrtep) 
• ı 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; saym üyelerin (beyaz düğmelere 'bas
maları rica olunur. 

: (Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

i, ,— Üniversite Personel kanunu tasarısı ve 
Plân \Konvkyonu raporu (1/827) (S. Sayısı : 
903) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

Üniversite Personel kanunu tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu Yüce Heyetinizce ka(bul edil
miş olup, açık oya sunulacaktır. Açık oylama 
işleminin, kupa sıralar arasında dolaştırılmak 
'suretiyle yapılması muvafık mı efendim? (•«Mu
vafık» sesleri) Muvafık. Sıralar arasında kupa 
dolaştırılacaktır. 

Üniversite Personel Kanununa oy verecek 
olanlar; ka'bul, için beyaz, ret için kırmızı, çe-
kinser için yeşil oy kullanacaklardır. 

Basılı oy pusulası olmayan, sayın üyeler, 
Ibeyaz kâğıt üzerine; adını, soyadını, seçim böl
gesini, ka'bul, ret veya çekinser ibarelerini ya
zıp imza ettikten sonra oy kullanabilirler. 

Bundan sonra da, üniversitelerimizin kad
roları ve anlaşmalarla ilgili açık oylama işlem
leri vardır; sayın üyelerin dikkatlerine arz ede
rim. 

(1) 903 S. Sayılı basmayazı 14 . 6 . 1973 
tarihli 127 nci Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

Bir süreden beri gündem dışı söz isteyen 
sayın üyelere ilâve olarak bugün de altı sayın 
üye söz istemiştir. Açık oylarımız olduğu için 
hu gündem dışı söz taleplerini yarın ve öbür-
ıgün imkân nispetinde, sıra ile yerine getirece
ğiz. 

2. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 6953 \sayılı Kanuna &k kanun tmarısı ve 
Milli Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet 'Meclisi $ . \8aym ': 884) (1). 

BAŞKAN — Efendim bir önerge vardır, tak- ' 
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

(bölümünde yer alan, 884 S. Sayılı Ege Üniver
sitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının, taşıdığı önem ve 
müstaceliyetine binaen gündemdeki sair işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
Muzaffer Naci Çerezci 

BAŞKAN — 884 S. Sayılı Ege Üniversitesi 
Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rapor daha önce basılıp dağıtılmış bulun
duğundan raporun okunmaması hususunu oyla-

(1) 884 iS. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-
na eklidir. 

IV. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rmıza arz ediyorum. Raporun okunmamasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

Hükümet adına yetki belgesi -gelmiştir efen
dim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim? Yok. 

Madelere gedilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Elge Üniversitesi Kuruulş Kadrolarına ait 6953 

sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversitesi Kuruluş Kad

rolarına ait 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi 
kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

Buyurun Sayın Sungur. 
'OELÂL AHMET SUNGUR (Yozıgat) — 

'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanunu tetkik ettiğimiz zaman 1 nci mad

dede; «Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına 
ait 26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kısmına, 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir» denmektedir. 

(1) sayılı cetvele baktığımız zaman da öğ
retim yardımcılarının, (asistan) 800 liralık 15 
adet, 700 liralık 35 adet olduğunu görüyoruz. 
Halbuki, dün Yüksek Mecliste kabul edilen ka
nuna göre 7244 sayılı Kanun yürülükten kalka
caktır; bir. 

İkincisi; yeni Üniversiteler Kanunundaki 
asistan anlamı ile bu kanunun sevkedilmiş oldu
ğu tarihteki asistan anlamı değişiktir. Yeni 
Üniversiteler Kanununa göre, asistan; tıpta uz
manlık yetkisini almış olanlar, diğer fakülte
lerde de doktora öğrenimini yapmış olanlar
dır. Bu bakımdan, yeni Üniversiteler Kanunu 
ile sevk edilmiş olan bu kanun tasarısı çelişki 
Ihalmde'dir. Hükümetin ıbu hususta bilgi verme
sini istirham ediyorum. Ondan sonra ayrıca ica-
ıbederse görüşlerimi arz edeceğim. 

Saygılar sunarım". 
BAŞKAN — Sayın Yardımcı, buyurun efen

dim. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

iSaym Sungur'un ifade ettiği noktalarda 
hakkı vardır. Ancak, bu kanun komisyondan geçti
ği zaman Personel Kanunu meselesi daha ortada 
yoktu. Nasıl ki, 1101 sayılı Kanunda da, bilâha-
ra intibaklar ve saireler yapılıyorsa, bu kadro 
kanunu çıktıktan sonra, (ondan evvel zaten Üni
versite Personel Kanunu çıkacaktır) o da ay
nı intibaka mâruz kalacaktır. Bunda endişe 
edilecek hiç bir şey yok. 

Asistanlık müesseessi meselesine gelince; 
asistanlık eskiden başka isim altında yadedilir-
di, şimdi başka istikâmete gitmektedir. Bunda 
da endişe edilecek şey yok. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi fevkalâde 
mustarip bir haldedir. Yeni açılan bina için 
eleman şarttır ve lüzumludur. Binaenaleyh, hiç 
münakaşa etmeden bu kanunun kabulü husu
sunu yüksek oylarınıza arz ediyoruz; lütfedi
niz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka göz isteyen? Yok. 
I nci madeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-

Ibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Madde 2. — (1) sayılı cetvelde yazılı kad

rolardan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar 1972 malî yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİIit MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Bir da
kika Sayın Başkan. «1973 malî yılı» olacak 
efendim. 

BAŞKAN — «1973» olarak düzeltiyorsunuz. 
Evet efen'dim, zapta geçmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

BAŞKAN '— Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye ? Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kanunun tümü 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — 5247 sayılı îsstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi )S. \Mym : 886) (1). 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan, 886 .S. Sayılı, 5247 sayılı 
İstanhul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu
nuna ek kanun tasarısının, tasarının taşıdığı 
önem ve müstaceliyetine binaen gündemdeki sair 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Muzaffer Naci Çerezci 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kafoul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler.. • 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar
dır. 

Rapor daha önce dağıtılmış bulunduğundan 
raporun okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmamasını kalbul edenler... Ka-
<bul etmeyenleri.. Okunmaması hususu kabul 
edilmiştir. 

ITüm'ü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
•Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka-
ibul edilmiştir. 

o247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 2 nci maddesi uyarınca İstanbul Üni
versitesinde Rektörlüğe bağlı olarak açılan 
Yabancı Dil Yüksek Okuluna ait ilişik 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar, 5247 sayılı 

(1) 886 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 .— Yabancı Dil Yüksek Okulunda 
mevcut ve kurulacak kürsülerdeki ve kürsü
sü bulunmayan dersleri okutmak için atanacak 
öğretim üyesi bulunmadığı takdirde diğer fa
kültelerin öğretim üyeleri ve yardımcılar kad
rolara ek görevle atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Yabancı Dil Yüksek Okuluna 

ek görevle atanan öğretim üyeleri ile yardım
cılarına Üniversiteler Kanununun değişik 32 
nci maddesine göre tazminat verilmeye devam 
edileceği gibi haklarında 7244 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi de uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
iGeçici Madde — Bu kanuna bağlı (1) sa

yılı cetvelde yazılı kadrolardan (3) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar 1973 malî yılında 
kullanulmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabui 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler.., Kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzeninde lehte, aıleyihjte söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum.' 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kanunun 
tümü Meclisimizce kabul edilmiştir. 

4. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Di§ 
H&MmUği Yüksek \Okulunun fakülte [haline ge
tirilmesi we \yewi kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine \dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve MİM Eğitim -ve Plân komisyonları ra
porları (1/846) (S. Sayısı : 908) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
'bölümünde yer alan, 908 S. Sayılı, Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek 
Okulunun Fakülte haline getirilmesi ve yeni 
kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 5239 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, taşıdığı 
önem ve müstaceliyetine binaen gündemdeki 
sair işlere takdi'men öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
Muzaffer Naci Çerezci 

(BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

Rapor basılıp dağılmış olduğundan okunup 
okunmaması hususunu oylarınızla halleceğiz. 
[Raporun okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. İvediliği oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde süz isteyen sayın üye? Yok. 
iMaddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

(1) 908 !$. iSayılı (basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekim* 
ligi Yüksek Okulunun Fakü'te haline getirilmesi 
ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine 

dair 5:239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
Madde 1. — Ankara Üniversitesi Rektör

lüğüne bağlı olarak 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 2 nci maddesi uyarınca açılmış bu
lunan Diş Hekimliği Fakültesine ait (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 5239 sayılı 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklen
miştir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

ıMadde ile ilgili bir değişiklik önergesi var, 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş He
kimliği Yüksek Okulunun fakülte haline getiril
mesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilme
sine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın 1 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin 
uzman kadrolar kısmına 6 nci dereceden 2, 7 
nci dereceden 1 kadronun daiha ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Niğde Yozgat 
H. Avni Kavurmaıcıoğlu Doç. Dr. Celâl Sungur 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Komisyon bu değişiklik teklifine katılmakta

dır. Bu şekliyle değişiklik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu değişik şekliyle maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Birinci madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — (1) sayılı cetvelde gösterilen 

Diş Hekimliği Fakültesi kuruluş kadrolarından, 
ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
1973 malî yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Ankara Üniversitesi Diş He

kimliği Fakültesinde ek görevle çalıştırılacak 
ve dışarıda özel veya resmî herhangi bir işi bu
lunmayan üniversite mensubu öğretim üye ve 
yardımcıları ile bu Fakülte- öğretim üye ve 
yardımcılarının alacakları ek görevler dolayı-
siyle üniversite tazminatlarına halel gelmez ve 
bu .görevler için yapılan ödemeler hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

[BAŞKAN — Made üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kat>ul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Öğretim üyeleriyle yardımcı

larına ve tıp personeline döner sermayeden 
ödenek ve prim verilmesine ilişkin 1044 sayılı 
Kanun hükümleri Diş Hekimliği Fakültesi için 
de geçerlidir. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? 

(Buyurunuz Sayın Sungur. 

OELÂL AHMET SUNGUR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

4 ncü maddede zikredilen 1044 sayılı Ka
nun, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi döner 
sermayesine mütedair bir kanundur. Yüksek 
Heyetin huzurundaki kanun ise, Ankara Üni
versitesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun fa
külte haline getirilmesine mütedair bir ka
nundur. Binaenaleyh, 1044 sayılı Kanuna, Tıp 
Fakültesine aidolan bir kanuna, (kanun Tıp 
Fakültesine muhassas çıkmıştır) burada atıf ya-

' puması, kanun tekniği bakımından mümkün de
ğildir bence. Bu bakımdan, burada 1044 sayılı 
Kanuna atıf yapma değil, kendine mahsus bir 
döner sermaye kanun çıkarılması, (ki buna 
mütedair hüküm zaten kalbul etmiş olduğumuz 
Üniversiteler Kanununda da vardır) kanun 
tekniği yönünden daha uygun olacaktır kanı
sındayım. Yani maddenin ruhuna taraftarım. 
Yalnız, yine teknik bir hata vardır, bunun da 
düzeltilmesi gerektiği inancındayım. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanunun yürürlüğe girme

siyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş He
kimliği Yüksek Okuluna ait 13 . 7 . 1967 gün ve 
908 sayılı Kanun ve eki (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 1. — Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu mezun
ları Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarına tanı
nan ve tanınacak olan haklardan faydalana
cakları gibi, Diş- Hekimliği Fakültesi mezunları 
da bu üniversitenin Diş Hekimliği Yüksek Oku
lu mezunlarına Özel Kanun, tüzük ve yönetme
liklerle tanınan haklardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — 13 . 7 . 1967 gün ve 

908 sayılı Kanuna ilişik (1) sayılı cetveldeki 
kadroları işgal edenler bu kanunun yayımı tari
femde (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolara yeni
den tayinlerine lüzum olmaksızın atanmış sayı
lırlar. İzinli olanlar için işe başlama kaydı aran
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.- Kabul 
.edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum. 
Geçici Madde 3. — Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun 
Döner Sermayesi, Ayniyat defterinde kayıtlı 
demirbaş eşya, alet ve edevat, sıhhî malzeme An
kara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 
devrolunur. Devir işlemi üç ay içinde tamamla
nır. 

BAŞKAN" — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

öeçiei Madde 4'ü okutuyorum. 
Geçici Madde 4. — Halen Ankara Üni

versitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek 
Okulunun Tıp Fakültesinin Cebeci Hastanesinin 
iki binasındaki işgal ettiği kısımlardan Diş He
kimliği Fakültesi, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren en çok iki sene daha fayda
lanır. Bu müddetin sonunda işgal edilen kısım
lar, Tıp Fakültesine bo§ olarak iade edilir. 

BALKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kafbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5'i okutuyorum. 
Geçici Madde 5. — 1973 malî yılı Bütçe 

Kanununa bağlı, Ankara Üniversitesi Diş He
kimliği Yüksek Okulu Bütçesi, bu kanun yürür
lüğe girdikten sonra Maliye Bakanlığının mu
vafakati ile Diş Hekimliği Fakültesi bütçesine 
inkılâbeder. 

©AŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz /ediyorum. Kabul 
edenler... Kafbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. 
ıMaddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde slöz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kafbul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kanunun tümü Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

5. <— 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 

hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu . araç
larının geçici ithaline dair Gümrük közleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı W e Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve xTekel, MaMye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı c 840) 
(1). 

BAŞKAN — Bir önetfge var, ,takdim ediyo
rum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince birinci 

(görüşmesi yapılacak işler bölümünde yer alan 
840 S. Sayılı 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm 
Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki 
(«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşme
si» ne katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısının önemine binaen gündemdeki 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

, Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Muazatffer Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kahul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet adına da Sayın Ma
liye Bakanı yerlerini almış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi teklifi vardır. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul eednler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

Anlaşmalarla ilgili Komisyon raporu basılıp 
dağıtılmış bulunduğundan, raporun okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... Kaibul etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci madeyi okutuyorum. 
4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 

(1) 840 IS. \Saytli basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçi
ci ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılma
mızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — «Turizm Lehine Gümrük Kolay-
Hıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propogan-
da malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» 
dle «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline 
dair Gümrük S'özesmesi» ne katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınızla a,rz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-

irürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... K a M etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yoik. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etim ©yenler... Kabul ediLmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa

yın üye?... Yok'. 
Kanunun tümü açıfk oylarınıza sunulacak

tır. 
Biraz önce tümü üzerindeki görüşmeleri ta-

ımamlanımış olan kanunllara ait açık oy kupala
rı sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Hollanda Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırması ' Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (S. Sayısı : 865) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
lediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince birinci 

görüşmesi yapılacak işler bölümünde yer alan 
865 S. Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

(1) 865 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

I ile Hollanda Kralhlk Hükümeti arasında Ha-
j va Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
önemine Ibinıaen gündemdeki diğer işlere tak-
dinıen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif /ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer Naci Çerezci 

Plân Komisyonu Başfcanvefcili ' 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul 'etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

Rapor basılmış ve dağıtılmış bulunduğun
dan, raporun okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi teklifi vardır. Oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul •edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümjü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yoik. 
Maddelerde geçilmesi hususunu oylarınızla 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

I 1 nci maddeyi okutuyorum. : 
I Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda 

Kralbk Hükümeti arasında Hava Ulaştırıması 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 17 Eylül 1971 tarihinde Anka

ra'da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hol
landa Krallık Hükümeti arasında imza edilen 
Hava Ullaştınmajsına dair Anlaşmanın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. —Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
J edenler... Kabul etme yeniler... Kalbul edilmiştir. 

3 noü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-

I ym üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaıbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, layehte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tümü açık oylarınıza sunulacaktır. Açık 
oylama kupası sınalar arasında 'dolaştırılacak
tır. 

7. — Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ödüyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin tüzük gereğince birinci 
•görüşmesi yapılacak işler bölümlünde yer alan 
867 S. Sayılı Asgarî Ücret Tespit Usulleri İh
dası hakkımda 26 sayılı Milletlerarası Çalışma 
(Sözleşmesinin onaylanmiaısmm uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının önemine binaen 
ıgündemıdeki diğer işlere taikdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkanvekili 

Muzaffer Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bini edilmiştir. 

Rapor basılıp, sayın üyelere dağıtılmış bu
lunduğundan, raporun okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
teklifi var. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde sıöz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

(l) 867 S. Saydı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay-
lauımıasımn uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 
Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ

tı 11 nci Grenel Konferansı tarafından, 30ı Ma
yıs 1928 tarihinde kabul edilen «Asgarî ücret 
tespit usulleri ihdası» hakkında 26 sayılı Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Mıadde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza -arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacak

tır. Açık oy kupası sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : -898) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, takdim 
ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tüzük gereğinde birin

ci görüşmesi yapılacak işler bölümünde yer 
alan 898 S. Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulu
nan Kültür Anlaşmasının uygun bulunduğuna 

(1) 898 -S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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dair kanun tasarısının önlemine binaen, gün
demdeki ıdiğer işlere takdimen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Plân Komisyonu Başkanvefcili 

Muzaffer Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rapor basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış 
bulunduğundan, okunmamiası hususunu oyla
rınızla arz ediyorum. Kabul edenler... Kafbul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• Öncelik ve ivedilik teklifi var. Oylarınıza 
arz elliyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere ıgeçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Türlkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 ta
rihinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

İkamın tasarısı 
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan 
«Kültür Anlaşması» nm onay] anması uygun bu
lunmuştur. 

T BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
ısayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul1 

»edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye ?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

lkanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

saym üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul1 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kanunun tümü açıik oylarınıza sunulacak 
ve açık oya dair kupa sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

9. — Bakteriyolojik (Biyolojik)' ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stok-
lamasının yasaklanması ve bunların İmhasına 
ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkıda kanun tasarısı ve Millî Savun
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/695) (S. Sayısı : 899) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin tüzük gereğince birinci 

görüşmesi yapılacak işler bölümünde yer alan 
899 S. Sayılı Bakteriyolojik (Biyolojik) ve ze
hirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve 
stoiklanımiasmın yasaklanması ve bunların imha
sına ilişjkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısının önemine 
binaen gündemdeki diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer Naci Çerezci 

Plân Komisyonu Başkanvekili 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Rapor basılıp dağıtılmış bulunduğundan, ra
porun okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul ,edilmiıştir. 

Öncelik ve ivedilik teklifi var. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul (etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 899 S. Sayılı Ijasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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1 neü maddeyi okutuyorum : 
Bakteriyolojik ([Biyolojik) ve zehirleyici silâh
ların geliştirilmesi, yapımı ve sıtoklanmasmm 
yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak"-

Ikında kanun tasarısı 
Madde 1. — Hükümetlimiz tarafından 10 Ni

san 1972 tarihinde Londra, Moskova ve Wa-
-şington'dia imzalanan «Balkteriyoiojik (Biyoilo-
jik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, ya
pımı ve stoklanmasmın yasafklanması ve bunla
rın imıhasma ilişkin Sözleşme» nin onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yo/k. 

Maddeyi oylarınıza nnz 'ediyorum. Kalbul' 
<edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde sıöz isteyen 

sayın üye ?.. Yofc. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 neü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul1 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Açık oylamaya dair kupa, sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

10. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
on yalanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/799) (8. Sa
yısı : 910) (1) 

BAŞKAN — Anlaşmayla ilgili bir önerge da
ha var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde yer alan, 910 S. Sayılı, Dünya Tu-

(1) 910 S, jSayth basmayazı tutanağın so
nuna eklidir, 

rizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı, önem ve 
müstaceliyetine binaen gündemdeki diğer işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
yerine 
Sözcü 

M. Kemal Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon?... Burada. 
Bapor basılıp sayın üyelere dağıtılmış bu

lunduğundan, raporun okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylan
masının uygun -'bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzü
ğünün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —, Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?... Yok. 
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ıKanunun tümü açık oylamaya tabidir, açık 
oylamaya dair kupa, sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

11. — 53 sayılı Delet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işle
rin 55 nci sırasında bulunan «53 sayılı Devlet 
istatistik Enstitüsünün kuruluş ve görevleri 
hakkındaki Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı» kamu kesiminin yoğun he
sap ve işlemlerinin bilgi sayar (compüter) kul
lanarak doğru, çabuk ve ekonomik olarak çözü
münün sağlanması için sözleşmeli personel istih
damına imkân verecek bu kanun tasarısının gün
demde bulunan diğer bütün işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
yerine 
Sözcü 

Ankara 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet?... Buradalar. 

lEapor basılıp dağıtılmış bulunduğundan, 
raporun okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 863 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde 

/eklenmesine 'dair kanun tasarısı 
Madde 1. — Devlet İstatistik Enstitüsünün 

Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna aşa
ğıdaki ek madde eklenmiştir : 

Ek madde — Devlet istatistik Enstitüsü özel 
bir meslek bilgisine ihtisasına ihtiyaç gösteren 
geçici işlerinde, zarurî hallere münhasır ol
mak üzere, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesinin görüşlerine dayanarak Bakanlar Ku
rulu Kararı ile sözleşmeli yerli ve yabancı per
sonel çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye"?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. •— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü Yüce Meclisin oy
larına arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

12. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemde yer' alan, 470 ve 470'e 
1 nci ek S. Sayılı, Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nununun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

(1) 470 ve 470'e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zılar tutanağın sonuna eklidir. 
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kanun tasarısının önemine binaen gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

yeriııo 
Eskişehir 

Şevket Asbuzoğlu 

BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet ve Komisyon 1.. Buradalar. 
Rapor (basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Bu 

sebeple raporun okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye"?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanununun 25 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir' : 

Madde 25. — Polis teşkilâtı bulunmayan 
yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları 
ile jandarma karakol komutanları bu kanunda 
yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — (Sayın' 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Memleketimizin asayişini temin eden, hiç 

şüplhe yok ki, kasabalarımızda polisler, kırsal 
bölgelerimizde jandarmalardır. Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı,, jandar-
ima erinden iktisat ediyoruz diye, 50 - 100 yıl-
'dan beri dağ başlarında Türkiye Cumhuriyeti 
Bayrağını dalgalandıran jandarma karakolları
nı kaldırmaktadırlar. Bu seb'eple, bugüne kadar 
'bölgesine yol götüreni ediğimiz, içme suyu ya
pamadığımız, okul yapamadığımız, Devletin 
varlığını yalnız jandarma karakoluyla ve 'üze
rinde dalgalanan aziz Türk Bayrağıyle hisse
den halkımız, bu karakolların kaldırılmasından' 
çjolk mustariptir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne ilgisi 
var? 

HAŞAN TOSYALI (Devamla) — Bu vesile 
ile bunu 'belirtmek istiyorum iSayın Buldanlı; 
belirtecek zaman 'bulamıyoruz çünkü. 

(BAŞKAN •— Ama sadet dışı 'konuşmaya da 
iben müsaade edemiyorum! Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) - - İSayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Hiç 'müsaade ödemem, Kanun
la ilgili aleyhte söz istediniz. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — (Sayın 
Başkanım, polis ve jandarmayla ilgili, emniyet
le ilgili bir mevzudur. Bu sebeple söz aldım. 

BAŞKAN — 'Sayın Tosyalı, ben îbu hususta 
Ihassas tatbikat yaparım ve bütün arkadaşlarım 
da böyle yaparlar. Polis kelimesi geçiyor, jan-
Idarma kelimesi geçiyor diye herşey söylenemez, 
sadet 'bununla tayin edilmez. Bir maddelik bir 
kanundur. Polis teşkilâtının (olmadığı yerde, 
polisin (görev ve yetkileri oradaki jandarmaya 
'veriliyor. Hepsi jbu kadar. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Jandarma 
yok (Sayın Başkanım. Jandarma bütün kırsal 
(bölgelerden kaldırılmaktadır. Kaldınlmamaısını 
talep ediyorum. Hükümeti ikaz ediyorum. Jan
darma erinden iktisat edeceğim diye ;jandar.nm 
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karakollarını kaldırarak memleket sathında em
niyetsizliği tevlit etmesinler. 

(Saygılarla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte Sayın Buldanlı. Kısa, mücmelen, hat

tâ veciz... 
AHMET BULDANLI (Muğla) —Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Tadil tasarısı esasen fiilen Türkiye'de tat

bik edilmekte olan bir durumu Ikanunî hale ge
tirmektedir. Yani, polis teşkilâtının bulunm-adı-
ğı yerlerde esasen jandarma teşkilâtı genel hiz
metler ifa ettiğinden, genel zabıtanın işine gir
diğinden, polis bulunsun bulunmasın, herhangi 
fbir işe (muttali olduğu takdirde kanunen kendi
ne mevdu vazifeyi yerine getirir. Bu 'madde 
jandarmanın ifa etmekte olduğu bu hizmeti ka
nunî 'bir metin halinde istar etmektedir. 'O ba
kımdan yerindedir, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum,. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
nun tasarıısı Meclisimizce Kabul edilmiştir. 

13. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhvıet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Anayasa, Adalet ve İçişleri komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 912) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde yer, alan. 912 S. Sayılı. 

2559 sayılı Polis Vazife ve 'Salâhiyet Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın ' önemine binaen gündemdeki diğer işlere 
rtakdimen öncelik ve ivedilikle görüşü1 meşini 
arz ve teklif ederim. 

(Saygılarımla. 
İçişleri, Komisyonu' Başkanı Y. 

Gümüşhane 
Mustafa Karaman 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerin
deler. önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka-
(bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Rapor basılıp sayın üyelere dağıtılmış bu
lunduğundan raporun okunmaması hususunu 

(1) 912 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler.., Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Tasarının maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka/bul edilmiştir. 

25159 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı. 

Madde 1. — 2İ5I59 sayılı Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

Fıkra 2. Kapatmayı mucip sebepler suç teş
kil ettiği takdirde soruşturma evrakı derhal 
adliyeye verilir. Soruşturma evrakı adliyeye 
tevdi edilen şahıslar hakkında beraet ka ran ve
rilmesi veya kapatmaya selbebiyet verenlerin 
kapatılan yer ile ilgilerinin kesildiğinin kesin 
şekilde anlaşılması halinde ma/hallî en büyük 
mülkiye Âmiri >o yerin süresinden önce açılma
sına karar verebilir, 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Çerçeve maddeye ait 2 nci fıkrayı oylarınıza arz 
ediyorum': KaJbul edenler... Etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

Aynı madde ile ilgili 4 ncü fıkra var, okutu
yorum. 

Fıkra 4. Mülkiye Âmirinin kapatma kararı 
aleyhine ancak İdarî Yargı Merciine, başvuraibi-
liı\ 

BAŞKAN —• Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Bu fıkrayı da oylarınıza arz ediyorum: KaJbul 
edenler... Etmeyenler.. KaJbul edilmiştir. 

Çerçeve maddeyi bu iki fıkra ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum'. Kahul edenler. .Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

. Madde 2. — 21559 sayılı Polis Vazife ve Salâ
hiyet Kanununun 9 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Adlî görevleri sırasında ilgili kanunlara gö
re yaptığı aramalar dışında, millî güvenlik ve
ya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca 
'bulunan hallerde, o yerin en büyük mülkiye âmi
rinin emri ile, polis, şüphe edilen kişilerin üstü-
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nü, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve yukarı
daki bentlerde sayılan âlet veya eşyalara el ko
ya,'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
nnişltir. 

Madde 3. — 2559 sayılı Polis- Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 13 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

II nci fkraya göre yakalanan kişilerin sar
hoşluk durumları resmî talbip, bulunmadığı tak
dirde özel talbip raporları ile, o yerde taibip 
mevcut değilse, yardımcı sağlık hizmetleri per
sonelinden birinin müşahede rapöruyle tespit 
edilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

Madde 4. — Aynı kanunun 2i0 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

'Madde 20. —• Zabıta, imdat istenmesi veya 
yanığın, su baskımı ve boğulma gibi büyük tehli
kelerin haiber verilmesi veya görülmesi halleri 
i]e ağır cezalı bir suçun işlenmesinle veya yapı!-

. makta devam olunmasına mâni olmak için konut
lara, iş yerlerine ve eklentilerine girebilir. 

Zalbıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, ba
ğımsız fakülte veya üniyersiteye, bağlı kurum
ların binalarına veya bunların eklerine gireibi
lir. 

A)l Üniversite binaları veya ekleri içinde, 
kurumun imkânlarıyle önlenmesi mümkiün gö
rülmeyen olayların çıkması ilhtimiali karşısında 
rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuru
luş yetkililerinin zalbıta dan yardım talep etme
leri halinde, 

CB)1 'Herhangi bir davet veya izne bağlı ol
maksızın suç ve suçluların kovuşturulması için 
(her zaman, 

Fıkdanın (A) bendinde gösterilen hallerde 
talep derhal yerine getirilir, (B) bendinde gös
terilen hallerde de giriş sebebinin niteliğinle gö
re, kurumun yetkilileri teşebbüsten halberdar 
edilebilir. 

İlgili kurumlar kovuşturma dolayısıyle za
bıta kuvvetlerin'e gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdiürler. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde, söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edil-
ımlşltii'. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 'Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
nıişltii'. 

Kanun tasarısının tümıü üzerinde lehte, aleyh
te söz isteyen sayın üye?.. Yok. Kanun tasarısı
nın tmmünü oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmeyenler.. Tasarı Meclisimizce ka
bul edilmiştir. 

11. •— Kimlik bildirme kanunu tasarısı >ve 
Adalet <ve İçişleri komisyonları raporları (1/711) 
(S. Sayısı: 913 (1) 

BAŞKAN — Bir Önerfge var takdim ediyo
rum efendim. 

.Millet Meclisi Başkanlığına' 
Bugünkü gündemde yer alan 918 S. Sayılı 

Kimlik Bildirme Kanunu tasarısının önemine 
binaen gündemdeki diğer işlere tatkdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim; 

(Saygılarımla. 
İçişleri Komisyonu Başkana Y. 

Gaünüşario 
Mustafa Karaman 

BAŞKAN —• Komisyon ve .Hükümet yerin
deler. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; son derece süratli bir 
çalışma temposu içindeyiz. 

(1) 913 \S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) - , Fena 
mil 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Tar ik ler . 
Değil izanla, akılla; kulakla bile takibede-

nıeyeceğimiz şekilde süratle kanunlar okunuyor. 
Bunlar evvelce dağıtılmış, doğru. Okunmasına 
lüzum var mı yok mu, bu hususta karar vermek 
yetkisi Yüce Heyetin, doğru. Ama düşünün ki, 
insanın da bir çalışma gücü ve kabiliyeti vardır 
ve bir hazırlık safihası icabeder. Biz.. 

H. AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Yorulma. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Ben yorul
mam... 

BAŞKAN — Efendim bir sayım üye önerge 
aleyhinde konuşuyor, bu onun hakkı. Lehinde 
de siz siöz isteyin. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Konuşturmayacaklar tabiî, niyetleri öyle. 

BAŞKAN — Yok, ama sizin de konuşma hak
kınız yok değil mi? Ben müdahale ettim çün
kü Sayın Yorulmaz. 

ÖENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Ama Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün değil, 
'buyurun Sayın Eroğan. 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Bu işin mü* 
zakeresi çok defa tekrarlandı, istediğimiz hep 
aynı şey. Memlekette hizmet yolunda çalışıyo
ruz, hu kanunların çıkarılması için el birliği ile 
ıgayret sarf ediyoruz, ama istediğimiz bir de şu 
ki : Bunlar iyi çıksın, ihtiyaçlara cevap versin. 
Kısa bir süre s'onra değiştirm-elere kalkmayalım, 
yenilerini getirmeye kalkmayalım. Bunun ceva
bı; «Efendim, Komisyonlarda iyice hazırlanmış
tır». şeklinde oluyor. Doğru ama yeter değil. 
Çünkü, komisyonlarda mükemmel hazırlanaca
ğı kanaati hâkim olsaydı ve doğru olsa idi, isa
betli olsa idi, o takdirde 450 kişilik bir Parlâmen
toya ihtiyaç olmazdı. Bu metvcudun sebebi bu 
münakaşaların bir defa da burada yapılması 
içindir. Meclise geliyoruz, sabahleyin, elimizde
ki gündeme bakıyoruz, bambaşka mevzular var. 
Tedarikleniyoruz, kütüphanede hazırlığımızı 
yapıyoruz, geliyoruz buraya, başka başka öner
geler, başka başka mevzuları önümüze getiriyor. 
E, insaf edin bu kadai* süratli bir çalışma seme
reli değil, semeresizdir. 

Evinizde elektriğiniz bozulduğu zamanı bir 
'elektrikçiyi çağırırsınız, sabahtan akşama ka

dar adam uğraşır, ama elektriği yakamaz; bir 
ustasını getirirsiniz, dakikasında yakar. Bu boş 
çalışmanın mânası yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —. önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul edenler Kabul etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Rapor basılıp dağıtılmış bulunduğundan, ra
porun okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. İvediliği oylarınızıa arz 
ediyorum: Kabul ednler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

'Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kimlik Bildirme Kanunu tasarısı : 
Madde 1. — Bu kamunda sayılan, özel veya 

resmî, her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve 
tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici 
veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışan
lar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bil
dirilmesi bu kanunun hükümlerine göre yapılır. 

Askerî konaklama, dinlenme ve kamp tesis
leri ile Ordu evleri bu kanunun kapsamı dışın
dadır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

Buyurun Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bu kanunun, getiriliş esprisi bakımından 

şüphesiz iyi niyetle getirilmiş olduğu savunula
bilecek bir husustur, bunda bir münakaşa yok. 
Ancak, ne var ki, bâzı sakıncaları da birlikte ge
tiriyor mu, bunun üzterinde ciddiyetle durmak 
lâzım. 

Arkadaşlarım, Kimlik Bildirme Kanunu ta
sarısı adını taşıyan bu kanunun 1 nci maddesi, 
hakikaten eğer iyice derinliğine tetkik edilmez-
ise hiç bir sakınca olmadığı intibaını tek nazar
da verir. Maddede i 

«dBu kanunda sayılan, özel veya resmî her 
türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi te
sisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sü
rekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve 
ayrılanların kimliklerinin tespiti Ve bildirilmesi 
bu kanun hükümlerine -göre yapılır. 
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'«Askerî konaklama, dinlenme ve kamp te
sisleri ile Ordu evleri bu kanunun kapsamı dı
şındadır.» deniyor. 

Arkadaşlarım, Türkiye turizmi geliştiği tak
dirde büyük döviz gelecektir. Etrafındaki ülke
ler gözönünde tutulursa, Türkiye, turizm geliri 
Ibakımından en geri kalmış ülkelerden biridir. 
Tarihî zenginliği ve taıbiat zenginliği bakımın
dan hakikaten turizme en lâyık olması gereken 
en uzak bir ülke. E, böylesine bir ülkede biz, 
ıböyle bir kanunu, en iyi niyetlerle getirirsek da
hi, Türkiye'de Kimlik Bildirme Kanunu tasarısı 
adı altındaki bu tasan, Türkiye'ye dışardan ge
len turistleri büyük ölçüde tedirgin edecektir. 
Oysaki Türkiye'de tatbik edilen kimlik bildir
me usulü esasen tatbikatta vardır. Diyeceksiniz! 
ki, «var olanı biz kanunlaştınyoruz». Bunun, 
kanunlaştırmak arzusu ve esprisine rağmen, 
Türkiye turizmini tedirgin edeceği ve dış ülke
lerden turist akınını büyük ölçüde önleyeceği 
kanısındayım. 

Bu sebeple, esasen kanun tasarısının tü
müne karşı bulunduğumu belirtmekle beraber, 
bu maddenin sakıncalarının, gerek Komisyonca, 
gerek Hükümetçe ve gerek sayın Heyetinizce* 
gözönünde tutulmasını ve hiç değilse Türkiye 
turizmini baltalayıcı bir üsluptan çıkarılarak, 
daha açıklık getirecek bir madde şeklinde ted
vin edilmesini rica eder, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN —• Sayın Hasan Tosyalı, buyuru
nuz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; getirilmekte 
olan madde, memleketimizin iç ve dola.yisiy.le-
dış güvenliğini' alâkadar ettmektedir. 

Biz, üç - beş turist, gelecek diye memleketi
mizin içerisinde anarşi .akımını serbest bıraka
caklardan değiliz, bu bir. 

İkincisi, gelen adamın anarşist mi, -bu mem
leketi, bu rejimi içten yıkıcı mı, yoksa normal, 
masum bir turist mi olduğunu mutlaka bilme
miz lâzımdır ve her memleket de bunu bilmek
tedir, bilir de. Hiç kimse başıboş olarak bir 
memlekete gelemez, bir memlekette dolaşa-
maz. Kaldı ki, bundan sonraki maddelerde de 
turistler hakkında kolaylık gösteren, onla
rın gelişini önleyici değil, kolaylaştırıcı hü
kümler var. Bu madde yerindedir. Aynen geç
mesinde fayda görüyorum. 

Saygılar sunarımı. 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tekrar söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Özgüner. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, Kimlik Bildirme kanunu tasarısı, ilke 
olarak yerinde bir kanundur. Devletin, esas iti
bariyle, kendi ülkesi içerisinde cereyan eden 
değişiklikleri yer değişmelerini bilmesi gere
kir. Bu noktada şahsen diyeceğim yok. Yalnız, 
benden evvel Sayın Özgüner de temas ettiler, 
gerekçede şöyle bir şey söyleniyor; yani tered
düt var ve söyleniyor burada: 

'«Diğer taraftan, kanun kapsamına . giren 
konaklama yerlerinde kalan kimselerin, dol
durup imzalamak zorunda oldukları hüviyet 
varakalarındaki suallerin çok teferruatlı ıt-e-r-
tib edilmesi sebebiyle doldurmaktan kaçındık
ları ve bu durumun, o yerin işleticisli ile müş
terilerin arasında çekişmelere yol aıçtığı yine 
uygulamada görülmüştür. Bilhassa yabancı 
turistlerin bu halden, tedirgin oldukları tes-
p.t edilmiştir. > 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görülüyor İd, 
kanun tasarısı, benden evvel konuşan değerli 
arkadaşımın temas ettiği gi'bi, turist durumu
nu nazarı il kibara almış ve tedirgin oldukları
nı tespit etmiş, bir gerçeği tespit 'etmiş. Gerçek
ten do /'bu böyle. Bugünkü turistik otel taltibi-
kaiLinıa gelinceye kadar, turisti tedirgin etme
yecek bir tatbikata gelinceye kadar Turizm 
Bakanlığı muazzam gayretler sarf etmiştir. Be
nim, bilebildiğim. kadar, bugünkü tatbikatta 
turistik otellerde başka bir işlem yapılmaktadır; 
normal, yani Şehirlerin ve sairenin tabiî halde 
olabileceği düşünülecek yerlerde başka bir 
işlem yapılmaktadır. 

Şimdi, gerekçede bu nokta kabul ve tas-
vibedikliğine göre, bunun karşuliğı maddede 
.gözükmemektedir. Çıkarılacak bir yönetmelik 
olacaktır. Bu yönetmeliğin de nasıl yapılaca
ğı hususunda herhangi bir sınır çizilmemek-
Itodii". Yani, böyle bir yönetmelik çıktığı za
man ne yapıla çaktır1» Yalnız bir tek şey aiıla-
şılmaktadur şu gerekçeden; diyorlar k i : «Biz 
herkesi bu işe tabi tutacağız, fakat vereceği
miz formüller çıok basit olacak ve turist bun
dan tedirgin olmayacak.» Ben tabiî bunu ta-
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savvur edemiyorum, nasıl olacağını düşüne
rek gözümde camlandıramıyorum. Onun için 
Komisyondan istirham ediyorum; gerçekten 
bu gerekçede söylenilen hususlar bugünkü tat
bikatı sağlayabilecek ve bir taraftan da Dev
letin güvenlik hizmetlerini aksatmayacak şe
kilde nasıl yapılacakltır, lütfetsinler, bize izah 
etsinler. Eğer izahları bizi tatmin ederse, biz 
de bu maddeye katılırız, fakat, verilecek iza
hat, yine eski' tatbikata yine eski suiistimalle
re işi döndürecekse bu maddenin bu noktasına, 
- tamamına değil - yalnızca bu noktasına ka
tılmak . imkânı yoktur. Komisyon lütfetsin, 
memleketimizin t u rkm gerçeklerine uygun 
bir şekilde madde tedvin edilsin. 

Bu sene Türkiye'de bir turist patlaması 
var. İstanbul otellerinde Kasım ayına kadar 
yer yok. Eğer bu turistler buraya geliir de 
memnun olmadan dönerlerse, her dönen turist 
Türkiye aleyhine propagandacı haline gele
cektir. Yani, turistin çok gelmesinin zararı 
da var, faydası da var. Yanlış bir hareket ya
parsak, bu yanlış hareketi önlemek imkânı
na sahip değiliz. Canlı propagandacıları, aleyh
te propaganda yapacak kimseleri yabancı 
memleketlere sevk etmiş olacağız. 

Komisyondan istirham edüyorum, bu nıok-
tayu bize açıklasınlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, 7 adet açık oyumuz 

vardır, açık oyunu kullanmamış olan sayın üye
lerden açık oylarını kullanmalarını ve grup 
yöneticisi sayın arkadaşlarımızdan da bu hu
susa yardımcı olmalarımı rica ediyorum. 

Sayın Turhan Özgüner, söz sırası sizde, bu
yurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kam, sayın arkadaşlarım; 

İkinci defa söz lafaamım sebebi; liiç ve dış tu
rizm bakımından engelleyici gibi göırdüğümüz 
maddede, Komûsyoınum daha hassas (davranarak 
yemü ıbfrr .madde tedvini ile geilmıeslini arzu etmiş 
olmamdan illeri gelliyor. 

Şimdi arkadaşlar, yek nazarda, bir arkada
şımın! dediği gibi, «Anarşiye mâni olmıa)k için..» 
Böyle nutuk çekmenin gereği yok. Yapmak âs-
tediğ-imliz kanun, hür kimMk bildıkıme tasarısı
dır. Bunun anarşi ile inle İlgifâi var? Aslımda, bâ
zı kimisekrde kavram anarşisi var. Burnu sayın 
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T ~3yalı üçıim söylemiyorum ama, Türkiye'de ev
velâ 'kavram anarşisinin ömlıcınmısısi 'lâzım. Anar-
şli mj3 demektir, evveH'â bu kavramı b'İCmJcjk geııie-
kir. 

Şjmdıi, bu 'kanun tasarısı, iç ve dış turizmi 
bir ölçüde önler mi? Bunun üzerinde hassasiyet
le durmak lâzıim. Bıen, titıiz davrıamıl>ma<sı gerek
tiği kanısındayım;. İç turizmi 'de dış turizmli de 
teelrgJJn edecek ise bu .tasarı getiriliş espris>ime 
aykırı olur. 

Nasıl 'tedirgin (edebilir ? 
Arkadaşlıarımı, her kişi, dışarıda'm gelen bir 

tuıûst veya bir iç turist, iklımlıilk bi!ldirıme|k zorun-
luğunda kaıbrsa, bu kişi Türkiye'nkı konakla
ma yerlerimde bu zorunlıik lalltıınidıa konaklama
ya gellıir, fakat Türkiye'yi transit kabul eder, 
gelir gfcger. Tüı|kiye dahilimde, bu kimlik bildir-
me zoruniuliuğu sebebiyle konaklama yapmaz, 
gı&cefyi arabasında geçlıliır veya seyahatimi bu ka
mun tasarısıında «konaklama» iadı altında tanım
lanan yerlerim dışında yapar. 

Bu nedeni böylledlür? 
Arkadaşlarımı, eğer hıaikîkabeın bu nmddeılıe-

rin getirilişi, bu (taslarımın getiriliş sebebfı turiz
mi bir ö'llçüde gözetımidk dişte, bumu baIslamaya
cak bir sekili verilmek iâzım. TüıMyemdn emniye-
<ti; üç emniyeti ba|kımıiindan da, dış emniyeti ba
kımlından da btel veya baklaca konaklama yer-
1 erimdeki kimlik bildirmie1 kartlarıma kaildi ise, 
bunu ciddî bir tedbir olarak kabul edemeyiz ıa,r-
kadaşlıarıım. 

Türküye; iç ve 'dış emıniyatii ba[kımımdarL, ko
naklama yerferimde bildirilim vennuek gibi pek 
te 'gielçei'lî olmayan, pcık te ciddî tetkiki mümkün 
olmayan bir pamuk ipliğine bağlanmış tedbirle
re bağiıamimamıaliıdır. O 'hadde konuyu, bu ıcımn'i-
yet miilâJhaza'SiniM iç ve dış emıniiyet ımülâhaza-
sımın dışında bırakacağız. Turizmi! ICÜD alacağız. 

Turizm, artık turizm isamayÜ de idedliğıimiz ve 
bir ağıriık taşıyan fkomu nıelelrden tedirgin olur? 
İç ve dış turizm, özeıl'liklo dış turizm nedetn hoş-
lıamır, neden kaçar? 

Özellikle dışardan getaı turist klımİÜk bildir
me 'mecburiyetimden hoşiamımıaz, kaçar arkadaş
larım. İç turizmıi hadi kendi bünyemizde; ayrı
ca tartışalım, ama kaçar. «2 mci maddede biz bu
mu oldukça hafifletiyoruz» denebilir. Yok arka
daşlarım, 2 nci maddenin mümıa|kaşasmda da 
görüşeceğiz. 
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Bu, her haliyle ne yapmak feted;iğ.imizji, kesim I 
olanak çizemediğıiımiiz ıbir kanun tasarısı duru-
nraındadır. Getiriliş elspırisi ne! lise ortaya konsun. 
Bumun adı eimnifyet nıülâlhlazaısı ise, bu öylece be
liklendin ; 'değil se, bu; turizmli iblir ölçüde teş-
v.'fk mi, !bir ölçüde ıbaıltıalaimıaık mı, b'umum iısmıinfi I 
ikoyaJüım.. Ama 'bu ıbaltlailar arkadaşla rıım. Dış 
turlizmin tedirgin 'OÜlmıaisı için kimlıük bildirme1 

zoruınlluğunu muhalkikalk el'imnizlin tersiyle; ütmek 
zorundayız. 

İSaym fainkadaşlıanmıın dediğine1 tekrar gele
ceğim1; Türkiye'de dış ve ı'iç emniyet kimlik bil-
diılnııe kartla nınıa, ika'klı ilse, (bu ciddî olmaktan 
uzak bir iddia olur. Bunu ıgöz önünde tutaca
ğınızı sanınım.. I 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — :Saym Buldamlı, 'buyurunuz 

•eıfeın'dıiım. j 
i I 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Mumte-
rem Başkam1, de gerili arkadaşlarım; I 

Bu, tedvin lEidiifl'cın madde fiille Türjkiye'ye mah
sus yeni b'ir usul getirÜyor değıiliiz. Turistik po
tansiyelli yülkselk bütün Avrupa iülkeleriindie de 
bu usul •canidir, tatbik edlilımektieddr. 

İspanya'nın en mühim: turist merkezi Rota, I 
İtalya'nın Portofino, Kıapri ve diğer avrupa ül- I 
kelerime gelen. yalbancı turfetle'r, hattâ yenli I 
turüısıtıller otele, motele, kaımpiınfc'e veya bu gaibi 
ıgece yatılan yerlere geldikleri zaman, .ellerinde
ki pasaportlara göre çizıillımıiş kartlarla adlarını, I 
soyadllıarını vıe taJbıiyetlerJinli billdiren Dbane ya-
zanlaın. Bu, TürJMıye'de de böyledir. Bugün iham- I 
gi otelle "gıitseiniz, bür matbu ikari; vardır, kartın 
üzenimde lişiınliz, admız - soyadınız, yazılıdır, bu- I 
mu limaalar bıralkınsmız. 

Bu hiçbir turisti 'kaçırmaz. Bu madde bu hu- I 
susu ihtiva ediyorsa çok yemindedir. Yok, eski 
tatbikata göne, bir ihamımla gelyorsunuz, «An-
neımle geldim» diyorsunuz, adamı «Bana annen 
olduğunu ispat et» diyor. Olmaz, (bu Üz'ac eder, 
Ikaçırır linsamı. Eşimizle gidiyorsunuz, adam I 
«Batnla evlenmıe cüzdanını getir» diyor. Bu d® I 
kaçıırıicıdır. Yalbaıncı memleketlerde Ibunlaır aran- I 
mıaz, sorulmaz. Onun dışında nereye giderseniz I 
gidinüz, dünyatndn e!n serfbeıst ülkesi olan İsviçre, I 
Finflaınidiya veya başka b(ir ımemlejkete gidiniz, 
ıbir ötede girdimiz mi, otelin resepsiyonunda bir I 
kart vardır, edbinizdeın pasaportunuzu çıkarır- I 
ısınız, pasaporttakli hüviyetlinizle o kiartı doldu- ı 

musunuz, imzalar ıbıraikırsınız. Avrupalı buna 
alışlkındır. Bunun dışında; efendim, bunları 
iköclnıtem yekûn addedelim, hiçbir küm;liik b'eyanı 
alımayalımı demek olmaiz. Bu, gayet taibil Çünkü 
burası «Yolgeçen hanı» değildir. Kilm geliyor, 
|itim gidiyor bliılinmeıliidir. Turistle beraber kim-
biiHir iklimlleir gelebıillir. 

O 'bakımdan, madde yerindedir. Ancak Sa
yın, Özgünlerin bir lafına iştirak ediyorum, de
min! diediğıiim gibi, turisti fuzuli suallerle, fuzuli 
beyanlarlla iz'ae etmek doğru değiılldlir. Ama, şu 
madde böyle bîir hükmü ihtiva etmiyor, yerin
dedir, kabulünü 'istirham ederim. 

ıSaygılarımıla. 

BAŞKAN — iSaıym Asutay, Ibuyuruın efen
dimi1. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 'Sayın 
Başlkan, ileğerli mffiletlvekillierfi, 

'Müzaike nesini yaptığımız klanım tasarısı, 1924 
senesinden 1962 senesine kadar uygullamam Ka
nunu tamı -bir temelle oturtabıiHmeyli sağlayacak 
yeterlilk ve ınitellikte ve vürürlüktieın kalkan ka-
nunun getirdiği açıklığı 'bertaraf edelbiiecek bir 
kanun taisaımsı. 

Şimdi, müzaikeresinü yaptığımız 1 mci madde 
diyor ki ; «Bu 'kanunda cayılan, özel veya resmî 
her türlü konaklamm, dinlenımıe, (bakım ve teda
vi tesisleri ve lişyerlıerüındelki kimseler, bu kanu
num 'diğer mıaddelenindıe gösteırillbcelk esaslara 
göne jkiml'iMerini bildirür.» 

Benden levvıel görüşen arıkadaşlarnmız, diğer 
'maddelerde öngörülen ve telsbit edilen esasları, 
Kanunun tümünü müzakere eder '.gibi btir görtüş-
ıme tarzı içıilnde 1 nci ımıa.ddıe; üzerinde zikretti
ler. Şiirad'i, müsaade 'ederseniz, maddeler iç tu
riste, dış turiste ine getiriyor, acalba 1926 semesi 
kanunundaki !gilb|i bir sıkışıklık ımı vardır, bir 
gelvşıefelik mi vaırdır, 'bütün Ibu hususları mıadde-
ılıeırüinde müzakere 'edieilliım. Bu 1 nci madde de, 
«Bundan sonra gelecek madde hükümlerine gö
re |kimı]lilk tespiti yapıdır» diyor. 

Şimdi kimlilk tesbiti yapılsın mı, yapılmasın 
ma? ©iz eğer, kimillik tespiti yapılmasın dersek, 
diğer ımıaddelei'ün tümü reddedilir; kimlilk tesbi
ti yapılsın dersek, diğer maddeler eleştiriye tâ-
ıbi tutulur. Bimaieinalleyh, Ibu nolktaıi mazardan me
seleyi değerlendirelim ve anarşiste yıer veriyor 
muyuz, vermSiyor muyuz hususlllannı 2 nci, 3 
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neü, 9 ncu, 16 n o ve 17 nci ımıaıddeilerde etraflı 
.olarak izah edan hükümler de gülüşlerim, bu ama-
noktaya riayet ederek jkaınunun müzakeresini 
yapıalıım. 

Teşekkür dderim. 
BAŞKAN — Komisyon adıma Sayın Nakib-

oğlu, buyurunuz efendimi. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) —. Muhte
rem Başkan, değeirlli milletvekilleri; 

Sayın Özigümter ve Ülker arkadaşım kanunum 
1 mıci maddesi üzerinde bilhıa'sisıa IblLr endişeyi di
le gıeitliırdliler. Eğer 2 ndi madde birlikte okunur- -
sa endlseler-ulne oradıa cevap verecek hüjküm 
mevcuttur. 

Dünyanın hiçbir mıemıleıkeitiııde sınırdan gi
renlerden kimlik 'isbeımieımie ıgılbli (bir senbesti ta-
ınınımaımıştır. Em (liberal memleketlerde bide, bir 
yabancı ısınırdan ıgirdliğinde ya beyanname İste
nir veya herhangi bir şekilde pasaportları kont
rol edilerek Ikim'lik kontrolü yapılır. 

Malûmuâlileıli 1704 sayılı kanun biraz for
malist bir kanundur*, beyammaımie mieıclburiyetini ̂  
tahmil etmiştir; halbujkli Kiımllük Bülklirme Kanu
nu 'bu f orimaılifceleri kalldırıp -daha pratlik bir usul 
ortıaya koymaktadır. Yânıi, İliç ve duş turizmıe tâbi 
olanaik hareket hallimde olan veya yer değişti
ren şalhıslar bir beyanınaımıe Ve'rmek mıeıoburiye-
tinde olmayacaklar, konıakladıikları yerini sahip-
lerli veya mes'ul müdürlerli sadece bunların' hü
viyetini tespit edıecekliördir. Bu (konuda, 12 neft 
mıaddie ile bir de taltmiiatnaime yapma mecburi
yeti {konmuştur ve tail'imatmam'edeki mükümlerÜ-

. ne göne de, mümkün olduğu 'kadar kimseyi sık-* 
mayaoak, 'gerek: kimlik tespitli 'bakımından! ve 

' gerekse turtöstlerin hiçbir surette mutazarrır ol-
nuayacıakları, sıkıntı duymayacakları biir şelkil-
de tespSit yapılacak ve kanunun (gayesi yerine 
gelecektiilr. 

Tekrar ediyorum; turistleri sıkacaik veya 
turist akınını 'önleyecek bir «maksat da, bir for
malite de yoktur. Bu hususu bilhassa ıbelirtmiejk 
istiyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, sorular -var
dır, 'lütfen kürsüden ayrılmayınız efendim. 

(Buyurunuz Sayın Özgüner, sualinizi sorunuz 
efendian. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Komis
yon Başkanının' şunları cevaplandırmasını, 'ko
nunun zabıtlara intikalini temin ve aydın! an-
•maımız Min. zaruri görüyorum, 

Ben ım'esıeüieyi iç turizm balkıimından göz ömün--
de tutuyorum. Hepimiz millet Velkilii olarak mese
lâ Öyile an olur ki, (bizler aiillıemizle dinlenmıek 
üzero gittiğimiz bir yerde1 ımli'lletveMHi sıfatımı
zı sialMiaimaık isteriz; 'bu mıümjkün olacak mıdır, 
olmayacak imidir ? Bunum iaçıklanımasını ri'ca edi
yorum. , 

Yani, dliinlenmıejk i'çikı ıgit'tüğiiı'mlilz [bir yerde bu 
milletvekili sıfatımızı sajkjlaımak mümkün olur 
mu, olmaz mı ? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (IDevamlıa)' — (Sayın 
Başkan, !bu sualle ytinie çok kısa ceivap arz etımek 
ımöcburiyetiindeyim : (Sayın Özgüner, imiiliıettve-
İkillliği sıifati'm saklamak suretiyle gider ve bir 
vatandaş olarak 'kaydımı yaptırırsa, kimse k'eın-
disiinden milletvekili imli, değliıl mi, Ibunu sorma
yacaktır. Yalnız (Sayın Özgüner'in milletvekili 
olduğunu kendisi biliyorsa ne âlâ, bilmiyorsa 
bu îbir tahkik mevzuu olmayacaktır. Amja her 

^ hakle!, iSaym özgüner bir yere iglittüiğinde Mmli-
ğiıni tespit ettirmek mecburiyetimde olacajktır. 
Dalha doğrusu o mecburiyet (kendilerine ait de
ğil de, konakladıkları yerin sahilblnıe veya mü-
ıdürün'e ait olacaktır. Kendilerime herhangi bir 
külfet tahmil edilmiyeeektir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçelli) — Sayın Baş
kamı, 'kimlikten murat sadece asim ve soyadı de
ğildir. Sıfat da söz konusu olur. Ben bunun açi'k-
i-bmmıasını rilaa ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 'm:illeitvıe|killîlnlin dışın
da her sayın üyenin bir avukatlık, (bir doktor
luk, mühendisılıilk, tüccarlık gıiibi bir sıfatı var
sa onu söyler. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Bu soru
ya şu şeikiiilde cevap arz ©deyim sayın Başka
nım : Bu, bir tahkike konu »olacak 'mıevzu değil
dir. Sayın Özgüner, eğer orıajda tanınıyorsa, ken
di Ibeyamlarüylâ, yojk eğer 'tanınmıyorsa, belkiij 
de hüviyetlerini ispat edecek Ibir kartla veya 
(başka bir vesika ihe kaydını ya.ptıracakllardır. 
Bunun bir teferruat sayılacağı kanaatindeyiz. 
Titrini, mesleğini ister jb'ildlirir, 'ister bildirmez 
ama, 'her halde isim ve soyadını bildiıime dımı-
ımundadır. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker buyurunuz efen
dim, ısnıai-imM sorunuz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, ben 
şunu öğrenmek istiyorum; Bir defa bunun 1 
ncli ımadde üfJe ilişkisi vardır; çünkü, bu (madde
min sonlunda, «Askerî konaJMama,' dinlenme ve 
Ikamp tesisleri iilie Ordu evleri bu kanunun kap
samı dışındadır.» diye Ibiır istisna konulmuş tur. 
Domieik ki bir farklı muamıele yapılması gereki
yor. Bunun ye'ri burasıdır, o bakımıdaa buınıa te
mas ettikten scmra şimdi sorumu soruyorum : 

!S>ayjiD Komisyon Başkanı (beyan. ediyor |kli, 
bu islerin geniş tutulmaısı, mümkün olduğu ka
dar turistleri tedirgin letmıeyeoektir. Bundan 
'mamnuui'yet 'duyuyoruz. Yalnız, »bugün ibtir tu
ristik oteller tatbikatı vardır; oraya gelenler 
ısollemıah'üs selâim gelmiyorlar, bunlardan birisi-
beyanda bukııniuyor, d̂liğ-erli-e.rlîni de kendi İsimi al
tında tutmuş oluyor. Yamıi, polis (keındi'ısiinden bir 
blllgi istediğli zaıman diğerlerini ide ısöylıemıeık du
rumumda kalıyor. Yani, bir turist gelsin, hiçJbDr 
kaydıa talbi tutullmadan Iblr yene girsin, (böyle 
'bir teklifte hulunmamıza imkân ye]k. Ancıak, 
aeaiba döılt beş ısıemeden! Ifoerü 'Cilde ıcdilımıiş bu
günkü tatbikat yömeıtmtliğe hâkim clacaik imi
dir? Bu hususu öğreınmıefe istiyorum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Yine 'kı
saca ıarz ediyorum : 12 inci maddede: yöınlatmelJi-
ğin prensipleri vaz eddlmîiştir ve Kanunum. ge
rekçesi ve1 lespriisıi bakımımdan, iç turizm içindıe 
yer değiştiren veya dışardan eıe^m bir turisti 
sıkacak veya onu meşgul ledecek bir tarafı ol-
ımayaeajktır. Bilhassa Kanunun esprisi bakımın-
d-an, yöneitmıeMik de, bu formaliteO/eri ve sayın 
Ül'ker'iın işaret ettiği mahzuru ortadan kaldıra
cak şakiıkle hazırlanıaealktır, onu bilhassa temin 
etmek isterim. 

BAŞKAN •—• Madde üzerinde başkaca söz is-
tiyeın sayım üye?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır, takdim Gidi
yorum efendim. 

Millet Meclisi Yükse[k Başkanlığına 

Kimdik Kanunu tasarısının 1 mci maddesinle 
-son fılkra olaralk aşağıdaki metnin eklen>mesM 
öneririni : 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Turistik belgelli komaklaıma yerleiri İçin özteil 
usuller yapılarak yönetmelikte gösterilir. 

BAŞKAN —• Koımıisyon bu önergeye katıl-
mama|ktadır. Değişiklik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Ka
ibul eıdllımıcmiş'tlir efendim. 

Maddeyi oylarınızıa arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde '2. — Otel, motel, han, pansiyon, be
kâr odaları, kamp, kamping,, tatil köyü ve ben
zeni her türlü, özel veya resmî komaMama yenile
ri '''Mis özel sağlık müesseseleri, dıinlemimıe ve hu
zur (öyleni, dinî ve hayır kurumlarınım sosyal te
sislerinin sorumlu İşleticileri, bu yerlerde ücret
li veya ücretsiz, gündüz veya g êce, yatacak yer 
gösterdiijkleri yerli veya yabancı beıtesin kim-
•lıi'k ve geliş - ayrılış (kayıtlarını, örneğine ve usu
lüne uygun şekilde günü gününe tutmak, genel 
'kolluk örgütlerinin her an inoelamıelerln'e hazır 
bulundurmak, Delvlet İstaJtDsUÜk Enstitüsüne, ta-
lehü hallinde vermı'ek zorundadırlar. 

BAŞKAN —• Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kaibul edilmiş tir. 

Madde 3. — İkindi maddede sayılan tesisle
rin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, teslis açiil-
mıadan evvel 'müessesenin! ısiahiilbl veya kanunî 
temisıileisli tarafından örmeğine uygun şekilde, 
ıcın yakın kolluk örgütün/e bildirilir. 

(Sorumlu işleticimin değişmesi ha'Uinde keyfi
yetin 24 saat iilçkrdıe ve yukarıdaki fıkrada gös
terilen şıejkikle bildıirlTmesıi zorunludur. 

İşleticiler, Ikcmdi'lemme bu konuda • verilen 
görev ve yükümlülükleri, (kendi sorumluluklları 
altında yömeıtieilarime devredebilirler. 

Bu durumda /islelldi ve yöneticıi ımıüşteriekem • 
.sorumlu olurlar. 

Kamu İmruiiuşlarına ait teslislerin âmir ve ^ 
ımüdürleıl işletÜci gibi sorumludurlar. 

BAŞKAN —• Madde üzıerinde mz üısteyeıı sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınııza arz ediyo
rum. Kaibul edenler., etmeyenler.. Kaibul edil-
ımlştilr. 

Madde 4. — İkinci >maddedeflri tesislerin so
rumlu işleticileri, müesseselerimde sürek! veya 
geçidi olarak çalıştırdıkları [kimseleri ve bumua-
rın ayrılışlarımı, örmeğine uygun kilmlilk bildir
ime belgesi eloldurarak, 24 saat İçinde lııağlı ol-
dulkları ıcn yakını kolluk örgütüne btldıiriirlıer. 
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Ko'îlü'k örgütünle bıldirillerek çaihıştırıla'nlara, 
sorumlu işletici tarafından doldurulup onayla
nan, örınıeğ'in'e uygum blir kıirr.llıijk 'kartı verilir. 

'Kolllujk görevlileriiınoe her istemldEğimde 
bu kimliÜk kartının göst'erıiltoeısi zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (söz isteyen sa
yın üye?.. Yök. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenfJer.. Kaibul <etm!eyeınlıer.. Kabul 
lefdilmiiş'tdir. 

Madde 5. — Binalarda kapıcı foa'lor&ferc'î, 
be'kçli, telefomcu ve 'benzeri idarî, tıekniifc ve yar-
dıımlcı hizmıetlıerde çalışanlar içjiın, ibuınıllariıni işe 
başfliaımalarını lilzleyeo. üç (gün liçinde, 

a) Bağımsız bir bölüm teşkil eden komu'k-
lard'a oturan. sıafhiip veya Ikıiracı, 

ib) Kat ımü'lü'yetinıe talbli taşımmaz tmaferda 
yönetici veya yöıuetiiim [kurulumun bu konuda 
kemdi adına yetkili kıldığı bdr üye tarafından 
örmeğine uygum foimü'ik bildıirmıe bıelgiesJmin dol
durulup mahallî geme! kolluk örtgütüne verifjmie-
;ai zorunludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz ftsteyeoı sa
yım üye,.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul ledemleir.. Kaibul letmıeyemller.. Kabul 
tedilDmişltir. 

Madde 6. — Şehir, kasaba ve köy sınırları 
•İçimdeki; 

1a) Komutlarda oturtmakta olanlar ile sürek
li veya gıeçiici olarak ve [komutta kakarak çalışan 
hizmetçi, aşçı, müreibbiye, b<elkçi ve ıbenzerıi ber 
türlü ıb'izımetlilteT içim 'alille reıisii; 

b) Bu kanunum lilkiımei maddeslinde sayılam-
fllar dışımda kalam ber çıeşlit ticaret ve sanıat ama
cı güdeın liışyenDeründe çıaılıışanlıar ve buralarda her 
türlü barındırmalar liçıin işyeırlerinıin «sorumlu iş-
l'etüeiisli; 

c) Öğrenci yurtları ve benzeri yenlerde çalı
şanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler 
içini o yenin sorumlu lişleticiM; 

d) Resmî binallar ve müştemilâtında yatarak 
kalmalarıma yer gösteılilemler içün yatılan daire 
min yetkili âmiri tarafmdam örmeğine uygun 
'kimlik bölgesi doldurularak üç gün içlimde 'ge
nel kolluk 'örgütüme veıtilmıeısi zorumJludur. 

Konutun değilşt'iri'lmıesi veya (fo) ve (c) ıbemt-
lerDnıdıe sayılan komut, (işyerli ve yurtlarda ça-
lışmıa|kta veya barınmakta olamlıar ile (d) ben-
dinde belirtilen yerl'erde kaîıamilanm. ayrılmalaTi 
halinde de, yukarıdaki şeMİ ve süre içinde bil
dirdim bel'geisii gereklidir. 

Köylerdeki bffldlirliımTeT1 kolluk örgütüme ve^ 
rilmtedem 'evvel köy muhtarıma onaylatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ısöz isteyen sa
yın üye?.. Yo'k. Maddeyi oyla ranza arz .ediyo
rum. Kaibul ©deneler.. Kaibul etm'eyenfer.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Geçici yer değiştirmelerde; 
a) Konutlarda 30 günden fazla kalacak mi

safir içıin aile reisi; 
,b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere mevsimdik 

olarak göçenler için de aile reisi tarafından, 
^örneğine uygun İnldirim, 

Üçıgün içinde kolluk örgütüne verilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Buyurunuz ISayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayım Baş
kan, sayın milletvekilleri; 7 nci madde, geçici 
yer değiştirmelerde, eğer 30 gün misafir o! arak1 

kalmacaksa aile reisinin 3 gün içerisinde - ta
van 3 gün konmuş - bildirmek zorunluluğunu 
getiriyor. 

Şimdi arkadaşlarım, dikkatle okunmadığı 
takdirde hakikaten bir sakınca görülmeyebilir. 
Neden ben sakınca görüyorum? 

Bir ikisi vardır ki 30 gün kalmaya niyeti 
yoktur, 10 - 15 - 20 gün kalacaktır; fakat bu 
yer hoşuna gider ve tam 28 nci gün bir hafta 
daha kalmak ister. Nasıl bir tahdit arkadaşla
rım? Biz turisti burada nasıl barındırabil iriz? 
Nasıl bir görüştür bu, ben bumu anlayamadım? 
29 ncu gün aklma eser, ailesi de öyle arzu eder, 
havası suyu ıhoşuna gitmiştir, 10 - 15 gün, 1 ay 
daha kalalım der. Ama kalamaz bu maddeye 
igöre. Niye kalamaz? Çünkü, geçici olarak gel
diği bu yerde 3 gün içimde 30 gün kalacağını 
bildirmemiştir.. Birinci sakınca bu. 

İkinci sakınca : 30' gün kalmaya niyeti yok, 
geldi 3 gün geçirdi, ve bu sefer 30 gün k a b a 
ya niyet etti. 7 nci maddede yine sarahat yok. 
Yani tam 4 ncü gün - 3 gün geçmiş 4 mıcü, 5 nci 
»gün aklına geldi - ailece diyorlar ki, biz bura
da 30 gün kalalım. Acaba kalabilir mi? Nasıl 
bir kanun arkadaşlarım? Bunu anlayabilmek 
gerçekten mümkün değil. Bunu Komisyon dile 
ıgetirsin. Turizmi teşvik edelim diye çırpınma- ^ 
imiz ıgereJkli bir dönemde, dünyanın, turizm sa
nayiini ciddiyetle ele aldığı bir dönemde, Cum-
muriyetin 50 nci yıl dönümünü kutlayacağımız 
Ibir dönemde »biz böyle - istemeyerek şüphesiz -
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turizmi ifoaltal ayacağımızı zannettiğimiz, s>akm-
'calı maddeİer getiriyoruz. Bundan kaçınalım. 

Bunu dikkatinize arz ediyorum. Komisyo
nun açıklaması belki ferahlık getirir. Anra ne 
ıgetirirse getirsin, uygulam'aya hiçbir surette 
ışık tutmaz. Çünkü uygulama Komisyonum be
yanatı ile, zabıtlara geçen 'beyanlarıyla amel' 
ietm.cz. Uygulama sadece maddeleri ele alır. Bu
nu dikkatinize bir kere daha arz eder, saygılar1 

sunarını. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca süz 

isteyen sayın Üye?.. Buyurunuz efendim, Ko
misyon adına. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİPOĞLU (Kayseri) — «ayım Baş
kan, muhterem milletvekilleri; bir sarahat ge^ 
tirme ve bir vuzuha varma bakımından kısaca 
arz ediyorum : 

Şimdi, 30 güne kadar geçici yer değiştirme
lerde, memleket içi yer değiştirmede bildirim 
mecburiyeti yok; ama 30' günü geçerse, 3 gün 
içinde mesken sahibi, yalhut 'da 'konut sahibi bu 
bildirimi yapacaktır. Eğer daha kısa bir süro 
için gelmişlerse 'Sayın Özgüner'in işaret ettiği 
gibi bir mahzur ortaya çıkmıyor; yani, bildir
me mecburiyeti doğmuyor. Ancak 30 günü geç
tikten 'sonra bir 'bildirme tahmil ediliyor iki, bu 
da dünyanın her tarafından uygulanan bir usul
dür. Aşağı yukarı diğer memleketlere an'ütcna-< 
'zır olarak bu hüküm getirilmiştir. Bir sakınca 
lolmadığı kanısındayız. Arz ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — .Sual. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bayın Baş-
fkan, Komisyon Başkanımın şu hususları aydm-
II at maşımı ve zabıtlara geçmesini rica edeceğim, 
bu maddede bir sarahat yok. 

Geçici olarak konutta geldiği anda mı bu 3 
günlük süre başlıyor, yoksa 30 günün bittiği 
veya bitm-esine tekaddüm eden son günde mi 
8 günlük süre başlıyor"? Bu açıklansın, çünkü' 
maddede sarahat yok. 3 günüm mebdei ve mün-
teihaısı nedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY

RETTİN' NAKİBOĞLU (Levamla) — 'Sayın 
Başkan, bizim anlayışımız ve Komisyonda mü
zakere şekline göre, 30' günden aşağı konakla
malarda bir bildirim mecburiyeti yok; 30 gü-
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mü geçtiği takdirde 3 gün içinde bildirme, gere
kiyor. Arz ederim'. 

BAŞKAN — Buyurunuz ıSa'yın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şimdi kendi 

başımıza tek tek seçim bölgemize gidiyoruz. Ba-
zan ailemizi beraber götürüyoruz. Bazan şu ka-
dar gün kalacağız diyoruz, bunun dışına çıkı
yoruz. Böyle durumlarda ne olacak? Bunun 
içime giriyor mu?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim; 
;30 günü geçerse - süre 30 gündür - bir bildirim 
mecburiyeti doğuyor. 30 günü geçmediği tak
dirde bildirime lüzum yoktur. 

BAŞKAN — «30 günü geçtiği günden bas
ılar»1 diyor (Sayın Komisyon Başkanı. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 30 günden 
ısonra başlıyor.' 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — 30' günü 
geçtiği andan itibaren başlıyor. 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul1 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Kat ımüikiyetine tabi taşınmaz 

imali arda, aile reislerinin bu kanuna göre dol
duracakları her çeşit bildirimlerin 'birer örne
ği (sorumlu yöneticiye verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.-

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum., Kabul 
ledemler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — Bu kanun hükümlerine göre 
'kimlik bildirme belgesini yetkili idareye ver
mekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hü
viyet cüzdanı ve diğer resmî geçerli belgelerle 
ispat edemeyen kimseleri tesislerinde .barındıran 
ımaz, konut ve işyerlerinde, çalıştıranıaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
,cdemler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiş
tir., 

Madde 10. — Kahvehane, oyun salonu, ku
lüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu kanunun 
-kapsamına giren diğer yatısız işyerlerinde, özei 
Ikanunları müsaade ettiği takdirde, ancak sa-
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(hipleri ve çalıştırdıkları kimlseler yatabilir, baş
kaları kalamazlar. 

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, ga
raj , benzin istasyonu ve benzeri kara, deniz ve 
•hava ulaşım merkezîleri ile fuar, panayır, sergi 
ve pazar kurulması gibi zorunluluk o'lan zaman 
ve yerlerde, sabahçı kahvesi ve benzeri diğer 
'tesislere, bağlı olduğu kolluk örgütünün ve il
gili 'mahallî idarenin görüşü alınarak mahallî 
en büyük mülkiye âmiri tarafından geçici ve
ya sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda ka
lanlar için bildirim yapılmaz. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.., Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kalbııl etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 11. — Kat mülkiyetine tabi taşınmaz 
mal yöneticileri ve kapıcıları, binalarında bil
dirim. dışı kimselerin oturup oturmadığını, çalı
şıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boş daire 
-gibi (bölümlere saklanmalar, sığınmalar, bâzı eş
ya veya 'maddeleri g-izleme'ler ölüp olmadığını 
konı'tnol etmekle yükümlüdürler. 

Bütün kat sahipleri ve kiracıları ile binada 
çalışanlar bu konularda yöneticiye yardımcı ol-
ınrak ve gereken bilgileri vermek zorundaıdır-
ilar. 

Yönetici ve kapıcıların, bu kanuna aykırı-
lıjkları ve diğer şüpheli gördükleri hususları, 
'bağlı oldukları genel kolluk örgütüne bildir
meleri gereklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... KaJbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 12. •— Bu kanunun bildirimlerle ilgi
li maddelerinm uygulama biçimi, söz konusu 
(kimlik bildirme belge, defter ve kartlarının şek
li, muMevası, verilişi, almışı, Adalet, içişleri, 
(Turizm: ve Tanıtma ve Devlet İstatistik Ens
titüsü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca 
müştereken hazırlanacak bir Yönetmelikle gös
terilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 13. — Bu kanunun 6 ncı maddesinin 
fa) bendinin köy sınırları içinde, 7 nci madde
sinin (a) bendinin süreyle bağlı olmaksızın ve 
(b) bendinin uygulanmasına karar vermekte, 

a) Bir ilin tamamı veya bir kısmında Vali, 
b) Ülkenin tamamı veya birden çok ili içi

ne alan yerlerinde İçişleri Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 14. — Bu kanuna göre verilecek bel

geler ve yapılacak her türlü bildirimler, her çe
şit vergi, resim ve harçtan muaftır. Mahkeme 
kararı olmadıkça, yetkili resmî örgütler dışında, 
hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına müsaade 
edilemez. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-' 

kan, sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Efendim, 

ben anlayamadım, bu 14 ncü maddede, «Mahke
me kararı olmadıkça, yetkili resmî örgütler dı
şında, hiç kimsenin bunlardan yararlanmasına..» 
deniyor. Nelerden yararlanmasına? Bu birinci 
cümledeki, «vergi, resim ve harçtan muaf» ol
ması şeklinde yararlanmasına mı? Maddede bu
nun anlamı yok. Zapta geçmesi bakımından ya-* 
rar görmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Efendim, 
bu sadece istatistik toplama yönündendir. Kanı
mızca, başka tereddütü mucip bir hal yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İstatistikçe 
yararlanma mı oluyor? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Hayır, 
belgeler bakımından efendim. Belgeler bakımın
dan yine formaliteleri, harç veya resmî kadırma 
yönünden böyle bir hüküm getirilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arşadaşlarım ; 
Şöylece çok maddesi olmayan ve hakikaten 

geçiriversek ele Türkiye'nin yararına olacağını 
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birçoik açıdan savunabileceğimiz bir kanun; 
ama uygulamada çıok zorluklar getirecek ka
dar süratle tedvin 'edilmiş, anlaşılmaz bir hale 
getirilmiş. JSual sordum, tatmin olmadım. 

Şimdi 14 ncü maddenin birinci fıkrasının, 
birinci cümlesi; «Bu kanuna göre verilecek bel
geler ve yapılacak her türlü ibaldir.im.ler, her çe
şit verigi, resim ve harçtan -muaftır.» şeklinde. 
Demek ki, «Vergi, resim ve harç;» ve ayrıca ba§ 
tarafında da «Bildirimler. >> 

Ben sordum; birinci fıkranın ikinci sümle-
slndeki, «Mahkeme kararı olmadıkça, yetkili 
resmî örgütler dışında hiç kimsenin bunlar
dan yararlanmasına müsaade edilemez.:» cüm
lesindeki «Bunlardan» deyimi neyi kapsıyor? 
Sayın Komisyon Başkanı, «istatistik bakımın
dan bildirimleri kapsıyor» dediler; ama o bi
rinci 'Cümledeki «Vergi, resim ve harç» ı kapsa
mayacağımı nasıl teminat altına alırsınız; uy
gulamacı bunda nasıl davranacak ? 

(«Bunlardan» deyince, birinci cümleye atıf 
yapılıyor. Birinci cümlede «Bildiııiımleriı» bir ya
na koyalım; ama bunun dışında «Vergi, resim 
ve harç» var. Bunlardan yararlanmak ancak 
mahkeme kararma bağlı. Bir «Mahkeme kara
rı1» olduğu zaman, «Bunlar» deyimi nedir? Bun
ları sayın 'Komisyon Başkanının belirttiği gi
bi istatistik bakımından bildirim olamaz: 
«Bunlardan» deyimi cümlenin tamamımı kap
sayacağı için «Vergi, resim ve harç» ı da kap
sar. Bunu kapsadığı zaman ne lolur. Bakanlar 
Kurulu kararı gerektirir. Yani, nasıl olur bu 
«Bunlardan» deyimi bu kadar ihatalı olaca
ğına gb>e, bu kadar anlaşılmaz bir tedvin tar
zına nasıl taraftan olabiliriz. 

Sayın Komisyon, uygulamadaki rahatsızlı
ğı şimdiden göze alalım, hiç değilse bu mad
deye bir sarahat getirelim. «Bunlardan» de
meyelim de hiç olmazsa, «Bildirimlerden ya
rarlanmak ancak mahkeme karariyle bağlı
dır» diyelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Komisyon. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

14 ncü maddede, «.. Bildirim ve verilecek 
her çeşit belgem.» deniyor. Bunun içinde' pasa
port, 'kimlik cüzdanı» olabilir ki, biz bunlara 

daha geniş bir terimle «Belge» dedik. Belki bu
na benzer başka vesikalar da ortaya konabilir. 
14 ncü maddede •talimatnamenin 'esas alacağı 
kayıtlar var; defter tutulacak.. Bunların hep
sini belge kalbul ediyoruz; bunlar her türlü 
vergi, resim ve harçtan muaftır. Bunda zanne
diyorum, anlaşılmayacak bir taraf yok. 

Yalnız, ikinci cümlede, ki bunlar istatisti
ğe girecek ve yetkili resmî örgütler, bunlar 
üzerinde memleket yararına bâzı tetkikler 
yapacaklar, ki mahkeme kararı olmadan bunu 
yapabilirler; ama, başka özel şahıslar bunlar
dan yararlanmak isterlerse, ancak mahkeme 
kararı ile buna vasıl olabilecekler veya yarar
lanacaklar. Bunda anlaşılmayan veya kapalı 
olan bir taraf görmüyoruz. 

Ancak Sayın Özgüner, «Bunlar» deyimi ile 
neyi kastettiğimılizi soruyorlarsa; «Bunlar.» te
rimi, bildirimleri ve belgeleri kastediyor. 

TURHAN ÖZGÜNLER (İçel) — Sarahat ge
tirilirse daha iyi olmaz mı? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — İkinci 
cümlede aynı kelimeleri tekrar etmek, belki 
gramer bakımından hatalı olur diye «Bunlar» 
terimi kullanılmıştır. 

TURHAN ÖZGÜNDÜR (İçel) — Sarahat ge
tirmek balonundan daha iyi olur efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Olabilir; 
«Bunlar:» yerime, «Bildirim ve belgeler» de de
nebilir. 

Bu suretle, zannediyorum anlaşılmayan bir 
taraf kalmadı. 

BAŞKAN — Sıoru sorulduğu 'İçin, şöyle an
layabiliyoruz: «Belgeler ve bildirimler; vergi, 
hare ve resimden muaftır» Sayın Özgünler. Bel
geler ve bildirimler, mahkeme kararı olmadık
ça resmî 'Örgütlerin dışında kimseye verilmez. 
'Ticarî rekabet için istenebilir, teşhir için iste
nebilir; verilmez. Sorunun cevabı bu değil mi 
efendim ? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI HAY
RETTİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Efendim, 
«Bunlar» kelimesi, «Bunlar» terimi, bu iki bil
dirini ve belgeyi kapsaımaktadır. Onlar da, 
«Bunlar» yerine ikame edil'öbiliir; fakat bura
da tekerrür olmasın diye «Bunlar» kelimesi kul
lanılmış. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon Başkanı. 

Başka söz isteyen saym üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 15. — İkinci, üçüncü ve dördüncü 
maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler, 
5O0 liradan 2 000 liraya kadar hafif para ceza-
siyle cezalandırılır. 

BAŞK|AN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 16. — Beşinci madde hükmüne aykı
rı hareket edenler, 100 liradan 6'00 liraya ka
dar hafif para cezasiyle cezandırılır. 

BAŞKAN -—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

iMadde 17. —- Altıncı, yedinci, sekisinci, do
kuzuncu, onuncu ve onblrinei maddelerdeki 
hükümlere (aykırı hareket edenler, kimlik bil-
dirmıe belgesinde gerçeğe uymayan bilgi veren
ler hakkında, yüz liradan beşyüz liraya ka
dar hafif para cezasına hü'kmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... KaJbul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 18. — Bu kanunda yazılı suçlara iliş
kin dâvalar Sulh Ceza Mahkeme!erinde görü
lür ve kanunî engelleyici bir sehelbolmadı'kça 
en geç bir ay içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul' edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 19. — 10 . 6 . 1930 tarihli ve 1704 
sayiılı Otel, Pansiyon, Ticarethane vesair Umu
mî Müesseselerde Oturan ve Çalışanların Hü
viyet Varakası Vermeleri Mecburiyetine Dair 
Kamın ile bu Kanunun bâzı maddelerini tadil 
ve tashih icrasına ve bir madde ilâvesine dair 
14 . 1 .. 193;3 tarifli Ve 2099 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BiAŞKAN — Mad'de üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Kabul etaeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yayım tari
hi ile 12 nci madde gereğince hazırlanacak yö
netmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında ge
çecek süre içinde 1704 ve 2099 sayılı kanunla
rın uygulanmasıına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etaeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

öeçicii madde 2. — Bu kanunun yayımı ta
rihinden sonra 12 nci maddedeki yönetmelik 
çıkıncaya kadar 5 nci madde ve 6 nci madde
nin (a), (c), (d) bentlerini gerekli görülen 
yerlerde uygulatmaya İçişleri Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın. üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun 12 nci mad
desinde belirtilen yönetmelik, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul eltmeyenler... Ka
bul e dil mistir. 

Ma'dde 20. — Bu kanunun 6 ve 7 nci mad
deleri, 6 nci maddenin (b) bendi hariç, 12 nci 
maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmeli
ğin yürürlük tarihinde, diğer maddeleri' bu ka
nunun yayımı talihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiiştir. 

Ma'dde 21. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul' edenler... Kaibul eltmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarımın tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
islteyen sayın üye?.. Yok. 

'Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Tasarının tümü. Meclisimizce kabul edilmiş
t i r . 

15. — 5953 ısayılı Basın mesleğinde çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tan
zimi hakkındaki [Kanuna geçici bir madde eklen
mesiyle dair kanun tasarısı ve (Çalışma Komis
yonu raporu) (1/853) (S. Sayısı : 916) (1) 

..BAŞKAN —• Bir önerge var, takdim ediyo
rum. of endim. 

Millet İMİeclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtlarda yer. alan 916 S. 

Sayılı, 5953 sayılı Basın -Mesleğinde çalışanlar
la çalıştırılanlar arasındaki münasebeterin 
tanzimi hakkında Kanuria geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı, taşıdığı önem 
ve müstaceliyet in e binaen, gündeme alınması
nı ve 48 saat beklemeden gündemdeki sair iş
lere ta'kdiimen öncelikle ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İsmail Hakkı Tekiııel 

Devlet Bakanı 

BAŞKAN — Evvelâ, gelen kâğıtlardan gün
deme alınması hususu teklif edilmektedir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer işlere takdimeıı öncelikle ve 48 saat 
geçmeden görüşülmesi hususu teklif edilmek
tedir. 

Oylarınıza tarz ediyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

jKomisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar. 

Kapor ıkı's-adır, okutuyorum efendim. 
(Çalışma Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — İvedilik teklifi, var. 
İvediliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

(Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz «diyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 916 $. j3ayilı basnmyazı tutanağın sonu
na eklidir. 

. 5953 sayılı Basım mesleğinde çalışanlarla ça
lıştırılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkıntla Kanuna geçici bir madde elklenımesine 
dair kanun tasarısı. 

Madde 1. — 5953 sayılı Basın mesleğinde 
çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki münase
beterin tanzimi hakkında Kanun'a aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir1: 

•Geçici madde — Bu kanunun 20 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki (günlük gazetele
rin intişar etmelerini yasaklayan 'hüküm, Tür
kiye Cumhuriyetinin Kuruluşumun 50 nci yıldö
nümünün Kutlanması hakkındaki 30 . 3 . 1973 
tarih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
gösterillen bayram süresince, uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yek. Maddeyi toylarımıza arz ediyo-
ruım. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi -oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

iMaddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, al'eiyihte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarımın tümünü oylarınıza arz ediyorum.. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

16. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metiline dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve O. Senato-
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şunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. Se
natosu 2/52) (M. Meclisi S. Sayısı : 883 ve 
883'e 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin bir defa görüşülecek 
işler kısmında yer alan, 883'e 1 nci ek S. Sayılı 
(193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi) nin raporda belirtilen gerekçe
lere binaen ve sair işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
Niğde 

Naci Çerezci 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Rapor kısadır, okutuyorum efendim. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini 
almıştır, 1 nci maddeyi okutuyorum. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
ım'addesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
iki fıkra eklenmiştir : 

Kanunlarına ve bunlara dayanılarak çıka
rılan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uy
gun bulunmak kaydıyie, fazla çalışma karşılığı 
yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayı
lır. 

Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak 
Gelir Vergisi nispeti % 25'ten aşağı olamaz. 
İstihkak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretle
riyle birleştirilerek vergilendirilmesini isteye
bilir. 

(1) 883 S. Sayılı basmayazı 17 . 5 . 1973 
tarihli 111 nci Birleşim tutanağının sonuna; 
883'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu tutanağın 
sonuna eklidir. 

BAŞKAN —• Kanunun tümü evvelce Mecli
simizce reddedildiği için madde görüşülememiş
ti. 

Cumhuriyet Senatosunda ise, görüşülmüş ve 
değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilmiş ve 
bu değişiklik Meclisimizin komisyonunca benim
senmiştir. 

Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. Yok. 

Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Benimse
me kabul edilmiş ve bu suretle madde kanunlaş
mıştır. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini iz
leyen ayın başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
ve bu madde de kanunlaşmıştır. 

Madde 3. — Bu kanun hükünıllerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Evvelce Meclisimizce laçik oylamaya tabi 
tutulamadığından, tümü açık oylarınıza tabi
dir, açık oylarınıza sunulacaktır. 

17. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
taıfın, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 nci maddesine 1 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (S. Sayısı : 906) 
(D 

ıBAŞKAN — Bir önerge vardır efendim, tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 86 nci sırasında ve 90,6 sıra slayı-

lı, 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim kanununun 26 nci maddesine 1 fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin işin ehemmiyet 
ve eşitlik sağlayacağı dikkate alınarak diğer 

(1) 906 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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işlere tiakdimen öncelik ve ivedilikle müzakere 
edilmesini ricıa ederim. 

Saygılarumia. 
. Niğde 

Naai Çerezci 
Bütçe - Plân Komisyonu 

Başfcanvekili 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet hazır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
" Tasarı hakkındaki Komisyon raporu basılıp 

üyelere dağıtılmıştır. Bu sebeple raporun okun
maması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
•edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Buyurun Sayın Asutay. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilLeri; 

Bu kanun teklifi, Yüce Meclisimizce uzun 
'müzakerelere tabi tutularak kabul edilen 1654 
sayılı Kanunun tatbikinde görülen noksanlık
ları ikmal etmek ımalksadiyle getirilmiştir. 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ek
lenmesine ve buna ayrıca geçici maddeler de 
ilâve edilmesine dair tasarı Yüce Mecliste mü
zakere edilirken bu Meclisimizce uygun görül
müş ve Anayasamızın tespit ettiği angarya usu
lünü kaldırdığı için de ittifakla kabul edil
miştir. 

Kanunun maddeleri müzakere edilirken, bu
radaki sıkıyönetim hizmet zlammı cetvelinde 
tadat 'edilmiş kısımlar (ıgeneral, amiral, albay, 
yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, 
asteğmen, assubay, sivil memur ifadeleri) oku-
nurfken, bir ısayın milletvekili arkadaşımız so
ru sormuştur. Komisyona, «Bu cetvelde emni
yet mensupları yok. Acaba sıkıyönetim hiz
metlerine giren emniyet mensupları, bilhassa 
Yüce Mecliste vazife gören emniyet mensup
ları, gecesini, günidüzünü Meclise vakfeden 
emniyet mensupları bu kanundan istifade eder 
mi?» demiştir. 

Komisyon açıkça «Evet, bu kanun kapsa
mına tüm emniyet mensupları girer» demiştir. 

Komisyon Başkanının yapmış olduğu bu 
açıfklamaya itibar edilmiş ve hazırlanan öner
ge Divana verilmemiştir. Ama, kanun tatbik ! 

edildiğinde emniyet mensuplarının bu kanunun 
kapsamının dışında bırakıldığı görüldü. 

Gerek İçişleri, gerek Maliye Bakanlığı ile 
yapılan uzun müzakerelerden sonra, emniyet 
mensupları kanun kapsamı dışında bırakıldık
tan sonra şimdi yeni bir kanun teklifi ,getiril-
Imiştir. 

, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kanu
nun kapsamına jandarma çavuşları da (sıkıyö
netimin hizmetinde bulunmuş olmasına rağ
men) ithal edilmemiş ve onlara da bu zamlar 
verilmemiştir! 

Bu kanun teklifimiz; mevzuulbahis kanun 
Mecliste müzakere ©dilinken Komisyon Başka
nının vaadini tatbikatta yeterli derecede de
ğerlendirmemiş bir zihniyeti, tutumu, da berta
raf ederek adaleti sağlayacaktır. 

Bu kanun teklifinin kabul edilmesini ve 
geçmiş hizmetlerin, Yüce Meclisin takdirle-
riyle değerlendirilmesini arz ve teklif ediyo
ruz. 

Kaygılarımızla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesinle bir fıkra ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair* 

kanun teklifi 

Madde 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 140ı2 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı madde
sine aşağıdaki (d) fıkrası ve geçici madde ek
lenmiştir : 

>d) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya sıkıyönetim komutanlığı emrinde görev
lendirilen Emniyet hizmetleri sınıfı mensupları 
ile sıkıyönetim emrine giren görevli .emniyet 
teşkilâtı mensuplarına ve çarşı, mahalle bekçi
leri ile uzman jandarma "çavuklarına ilişik cet
velde gösterilen yevmiye miktarı kadar «sıkıyö
netim hizmet zammı» ödenir. 

Jandarma subay ve astsubaylarına 1654 sa
yılı Kanunda gösterilen cetvel üzerinden sıkı-

! yönetim zammı ödenir. 
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Ödeme, damga resmi dışında herhangi bir 
vergiye tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Eroğan, 
buyurun ef endim. 

Bu arada sayın üyelerden açık oylarını kul
lanmamış olanların açılk oylarını kullantmaları-
nı rica edeceğim; bu son bildiridir, oy kupala
rını kaldırtacağım. 

Buyurun Sayın Eroğan. 
NURÎ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş-

(kan, sayın milletvekilleri; 
Çok isabetli bir teklif olması sebebiyle tü

mü üzerinde söz almamıştım. 1 nci maddede 
4se bir eksik gördüğüm içün söz aldım. Yapa
cağım teklif itibar görürse beni değil, teklifi
min içindeki vatandaşları memnun edeceğinizi 
zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sıkıyönetim 
hiızimetinde bir de belediye zabıta memurları 
vardır. Bunların da yükleri bir hayli ağır ol
muştur. Bu sebeple bunların da kanun tekli
fine ithali lâzımgelir kanaatindeyim. 

Şimdi denecektir ki, «onlar belediyeden 
maaş alıyorlar» Zaten ayrı ayrı bütçelerden pa-
ıra alanlar var; kimisi İçişleri Bakanlığı büt
çesinden, kimisi Millî Savunana Bakanlığı büt
çesinden... 

Belediyelerin gerçi yükleri ağır, malî du
rumları sıkıntılı; ama o da bizim (galiba) baş-
k)a şeylerle meşgul olmıaktam. dolayı vazifemizi 
henüz yerine getirmemiş olmamızdan doğuyor. 
Belediye Gelinler Kanununu daha evvel konuş-
saydık, bu silkinti bahis konusu olmazdı. 

Tetklifimin itibar görmesini saygı ile arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 5 . 5 . 1971 tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyöne

tim Kanununun 26 neı maddesine bir fıkra ve 
bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
(kanun teklifinin 1 nei maddesinin (d) fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kayseri 
Hayrettin Nakihoğlu 

d) Sıkıyönetim Komutanlığı enirine ata
nan ve Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde gö

revlendirilen Emniyet TeşMlâtı Mensupları ile, 
Sıkıyönetim ilân edilen bölgede görev yapan 
Emniyet Teşkilâtının diğer personeli, T. B. M. 
Meclisli Emniyet mensupları, Emniyet Genöl 
Müdürlüğü personeli ile çarşı ve mahalle bek
çilerine, uzman jandarma çavuşlarına ilişik 
cetvelde gösterilen yevmiye miktarı 'ktadar (Sı
kıyönetim Hizmet Zammı) ödenir. 

Jandarma subay ve astsubaylarına 1654 sa
yılı Kanunda gösterilen cetveli üzerinden Sı
kıyönetim Hizmet Zammı ödenir. 

Ödeme, Damga Resmi dışında her hangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyöne

tim Kanununun 26 ncı mıaddesine aşağıdaki (e) 
ve (f) fıkralarının eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Gerekçesini şifahen arz edeceğim. Saygıla
rımla. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

e) Sıkıyönetim komutanlıklarında görev
lendirilen veya Sıkıyönetim komutanlıklarıyle 
müştereken çalışan MİT'te görevli Silâhlı Kuv
vetler Personeline (c) fiknasına eikli cetvel uy
gulanır. 

,f) Sıkıyönetim komutaıulılkları ile işbirliği
nin devamı süresince Silâhlı Kuvvetler perso
neli dışında MİT Müsteşarlığınca görevlendi
rilen personele ilişik cetvelde gösterilen yevmi
ye miktarı kadar (Sıkıyönetim Hizmet Zammı) 
ödenil'. 

Cetvel 
Daire Başkan ve Muavinleri ile 
daha üst kademedekiler 25 TL. 
Şube Müdür ve Muavinleri 20 TL. 
Memurlar 18 TL. 
Yardımcı Hizmetliler 15 TL. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarıya (Belediye zabıta memurları) iba

resinin de eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Nuri Eroğan 
BAŞKAN —• Yerilmiş bulunan önergeler 

hakkında önce sayın Komisyonun mütalâasını 
lalacağım. 

Sayın Hayrettin Nakiboğlu'nun iki ayrı de
ğişiklik önergesi var; birisi (d) fıkrası eklen-
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meşine dairdir, birisi de cetveller ve miktar
la ilgilidir. 

Şimdi 1 ncl önergeyi bir kere daha okutup, 
ikatılıp 'katılmadığınızı soracağını. 

(Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğ
lu'nun birinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
verilen önerge çok genişletilmiş mahiyettedir. 
Tabirlere dikkat edilecek olursa, bütün teş
kilâtı içine almaktadır; ister sıkıyönetimle il
gili vazife görsün veya görmesin, tamamını 
«kapsamakladır. 

Bu bakımdan, (katılmamıza imkân yoktur. 
Daha önce bir teklif verilmişti; bu teklifte yal
nız, «sıkıyönetimle ilgili vazife görenlere» ka
tılabiliriz; fakat bu şekliyle katılmaımıza mad
deten imkân yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon birinci önregeye 
katılmamaktadır. 

Önergenizi izah etmek üzere buyurun Sayın 
Nakiboğlu. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Önergem, Sayın Komisyon Sözcüsünün anla
dıkları genişliği ihtiva etmemektedir. Yani, Em
niyet Teşkilâtının hepsine şâmil şekilde; başka de
yimle, hizmet görmeden bir ücret 'almayı istih
daf etmemektedir. Ancak genişleme şöyledir; (ki 
Sayım Komıisyon Sözcüsü de bunu kabul buyurur
lar) teklif metninde «Emniyet hizmeti sınıfı» di
ye bir terim var. Halbuki bugün Emniyet Teş
kilâtı içinde, Emniyet hizmetleri sınıfına girme
yen bâzı gruplar var. Onları da icabında 'görev
lendirdikleri takdirde, bu vazifeyi yaptıkları za
man onların da, onun karşılığı olan ücretten is
tifade etmelerini temin hedefini güdüyor; !bu bir. 

İkincisi, MİT mensupları yine, Örfi İdare ile 
beraber çalışmaktadırlar. Onlar da, malûmu âli
leri iki. gruptur: Askerî sıfatı olanlar, (onlar za
ten daha yukarıdaki bentlerden istifade ederek 
ücret alıyorlar); bir de, MİT'te askerî sıfatı olma
yan personel vardır ve madde onları kapsama
maktadır. Onun için, ikinci önergemiz de; onları 
kapsar şekilde, ancak hizmet karşılığında bir üc
ret almalarını istihdaf etmektedir. 

Tekrar ediyorum, Savın Komisyon Sözcüsü
nün ifade ettikleri ıgibi, hizmet görmeden bir üc

ret alma hedefi ve anlamı yoktur. Ancak, emni
yet hizmetleri sınıfında Emniyet Teşkilâtı için
deki her hangi bir sınıfa veya gruba hizmet ve
rildiğinde, onların da bu kanunun bu maddesin
den istifade etmelerini öngörmek veya bunu te
min etmek için önergemi takdim etmiş bulunu
yorum. Eğer, Sayın Komisyon da şu izahatım, 
arzımı veçhile buna iştirak ederlerse; 'teşekkür ve 
şükranlarımı sunarım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadığı

nı beyan .etmiştir. 
Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

İkinci önergeyi, tekrar okutuyorum. 
(Kayseri Millet vekili Hayrettin Nakiboğlu' 

nun ikinci önergesi, tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 

mıı efendim? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaten MİT'te bu şekilde çalışan arkadaşlar, başka 
ödenekten ücret almaktalar. Ayrıca bunlara bir 
yevmiye verilmesine lüzum ve zaruret yoktur. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor 
efendim. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir 'öfendim. 

Şimdi Sayın Nuri Eroğan 'tarafından verilmiş 
olan «Belediye zabıta memurlarının da ithal edil
mesine» dair olan önergesiyle aynı mahiyette, Sa
yın Hiçerimez de bir önerge vermiştir. Önerge
yi 'takdim, ediyorum. Sayın Komisyon, bu önerge 
aynı mahiyettedir. Tekrar okutup oylayacağım 
efendim. 

Sayın Eroğan'm önergesini tekrar okutuyo
rum. 

(İstanbul Milletvekili Nurıi Eroğan'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan tasarının 1 nei madde

sindeki 1402 sayılı 'Sıkıyönetim Kanununun 26 
ncı maddesinin (d) fıkrası «Sıkıyönetim Komu-
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tanlığı emrinde hizmet gören belediye zabıta me
murları» •deyiminin de ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

'Saygılarumla. 
Ankara 

Ahmet Sakıp Hiçerimez 

•BAŞKAN — Her iki önerge de birbirinin 'ay
nıdır. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
(belediye zabıta memurları sıkıyönetim vazifesi 
görmezler. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Görürler. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Zaten bütçele
ri de ayrıdır. Genel 'bütçeden maaş almazlar. Ta-
mamiyle belediye bütçelerinden maaş alırlar. 

Bu bakımdan katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan, önergenizi izah 
için buyurun. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Bu tarz bîr tenkidin teveccüh edeceğini dü
şünerek sözlerimin başında belediye zabıta me
murlarının belediyeden maaş aldıklarını, büt
çelerinin ayrı olduğunu söylemiştim. Sayın ko-
ımisyon başkanı aynı noktaya temias ettiler. 
Bunu ifade ettiğim için tekrarlamıyorum. 

•Çalışmadıkları noktasına gelince : Bu, ha
kikatle bağdaşacak bir keyfiyet değil. Gözü
müzle gördük, kulağımızla işittik ve hepimiz 
biliyoruz; örfî İdare de bilir; örfî İdare em
rinde çalıştı bu arkadaşlar. Haklarını yemeye
lim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılma
maktadır. 

Aynı mahiyette olduğu için her iki önerge
yi birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Geçici madde — Bu kanunun 1 nci madde
sine göre 1971 'malî yılı içinde ödenmesi gere
ken sıkıyönetim hizmet zamları ve 1972 malî 

yılı hizmeit zamları ile beraber 1973 malî yılı 
bütçesinin ilgili bakanlıkların Devlet memur-
ları aylıkları tertibinden defaten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. -— Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzeribde lehte, aleyhte?.. 
Buyurun Sayın Asutay, lehte mi, aleyhte 

mi? 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Leh

te. 
BAŞKAN — Lehte, buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Üç kelime söylemek suretiyle huzurunuzu 

terk edeceğim, bundan sonra birçok kanun 
var. 

İlk, tümü üzerinde yapmış olduğum görüş
mede, ilk kanundan emniyet menısuplaırının is
tifade edip etmemesinden endişeye düşmüştük, 
sual tevcih edilmişti, müspet cevap almış idik; 
fakat tatbikatta noksanlık olduğu için yeni 
bir kanun teklifi verilmiş idi. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
emniyet mensupları günün 24 saatinde örfî 
İdarenin hizmetindedirler: Gerek Meclisin dı
şında, gerek Meelilsin içinde tüm olarak örfî 
İdarenin emrindedirler. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bulunan ve örfî İdarenin enirinde 
olan emniyet mensuplarına bu kanun uygulan
mazsa yeni bir teklif getirmek zorunda kalı
rız. 

Onun için, maliyecilere ve diğer temsilcile
re, tatbikçilere; Türkiye Büyük Millet Mecli-
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«âadeki emniyet memuphmmn. da bu haktan 
mahrum ediiöiieırııes&ti tavsiye ederefe; büyük 
bir eksifciüği, ndfcsamlığı bertaraf edeeek bu 
teklifi, Yüce Meclisin takdiriyle kattimlaşması 
suretiyle her türlü haksızlığı bertaraf edeceği 
için, Yüce Meclise esi derin saygılarımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Tasarının, »tümü açılk -oylamaya 
tabidir,. açılk oylarınıza sunulacaktır. 

Üniversiteler Personel Kanunu hakkımdaki 
açık oylamada oyunu kullanmayan sayın üye 
var mı efendim?.,.. («Var, var» «esleri) Sayın 
üyeler, lütfen efendim. 

Birinci kupa Üniversiteler Personel Kanunu 
ve onu takip eden altı tanesi andlaşmalarla İl
gili açık oylamalardır. 

18. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve İçiferi, Mülî Savunum ve Plân 
komisyonlarından 5'er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 888) (1) 

'BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
•Gündemin iki defa görüşülecek işler kısmın

da yer alan 2852 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin 
yurürrliSkten kaldırılmasına ilişkin kanun tasa
rısının önemi, Deniz Kuvvetlerimizin vurucu 
'gücünü meydana getiren gemilerde görev ya
pan tüm personelin beslenme ve moral gücünü 
'etkileyici niteliği dikkate alınarak, gündemde
ki diğer feü'tün işlere takdimen öncelik ye ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

lîhami ISancar 
Millî Savunma Bakanı 

BURiHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, sıra sayısı kaç ? 

BAŞKAN — Sıra 'sayısı 888 efendim. 
'önergeyi oylarınıza arz ediyorum efendim. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet temsilcisi ve yetki belgesi vardır. 
Komisyon ve Hükümet Temsilcisi lütfen yerle
rini alsınlar efendim. 

*1) 888 S. Sayılı basıma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Rapor, basılıp dağıtılmıştır. Bu sebeple, oku-
tuîmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
KaJbül edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edik 
(mistir. 

İvedilik teklifi vardır, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiş'tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâ-
(zı maddelerinin değiştirilmesine ve 'bâzı madde

lerinin kaldırılmasına dair .kanun tasarısı 
Madde 1. — 27 Kasım 1985 tarih ve 2852 

sayılı Kanunun 1, 3, 9, 14 ve 18 nci maddeleri 
iaşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Türk 'Silâhlı Kuvvetleri kuru
luşunda bulunan gemilerde görevli subay ve as-
subaylara aşağıda hizalarında gösterilen aylık 
yemek bedeli, görevin yapıldığı tarihî izleyen 
ayfbaşmda maaş ile birlikte ödenir. Malî yılın 
12 ttei ayma ait ödemeler bu ayın sonunda ya
pılır. 

TL. 

Donanma komutanına 300 
Filo komutanlarına, eşidi yüzer bir
lik komutanları ile donanma komu
tanlığı Kurmay Başkanına 25Û 
Komodorlara ve birlik komutanları ile 
donanma, filo ve (komodorluk başçark-
çalanna 200 
Gemi komutanlarına ve gemi başçark-
çılarma 175 
ıSulbaylara 150 
Assubaylara 100 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok., 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
-edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Gemilerin fabrika ve- havuz ona
rımlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek ,bedeli ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 
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Maddeyi oylanaıza arz ediyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ıMadde 9. — Gemilerin, yafcancı ülkeler Il
ımanlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek bedeli üki Ikatı olarak ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kafoul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 14. •— Yemek bedeli her türlü ver
giden muaf olduğu gibi «bundan hiçbir nam al
tında kesinti yapılamaz. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye i . Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kaimi Gitmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 18. — Bu kanunu Millî Savunma, İç
işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu değişik şekliyle Çerçeve Madde l ' i oyla
rınıza arz ediyorum. Kafoul gedenler... Kabul et
meyenler..., Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 4, 5, 6, 7, 10 ncu maddeleriyle 
12 nei maddenin 2 nci fıkrası ve 15 nei madde
si yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Bu madde ile ilgili Komisyon Başkanının 
değişiklik önergesi vardır, /takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

iGörüşülmıekte olan 2852 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının 2 nei maddesinde «10 ncu madde, 12 
nei maddenin 2 nei fıkrası ve 15 nei madde» 
ibareleri maddî hata olarak yakıldığından, 2 nei1 

(maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulü
nü ara ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu 
Başkanvekili 

Afyon Niğde 
Hamdı Hamamcıoğltt Naci Çerezci 

1 ^ . 6 . 1 9 7 3 0 : 1 

Madde 2. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 4, <5, 6 ve 7 nei maddeleriyle 12' 
nei maddenin ikinci cümlesi yürüdükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi Komisyona 
ait olduğundan Komisyonun fiîhal katıldığını 
tazammun eder. 

Değişiklik önergesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Bu değişik şekliyle maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımını izleyen ay
başında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.., Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanunu Millî Savunma., İç
işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.., Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının, tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir; açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Açık oyunu kull almayan sayın üyeler lüt
fen oylarını 'kullansınlar. 

19. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği-
siklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. 
Meclisince reddedilen metni haJcktnaa C. Senato
su Başkanlığı 'tezkeresi ve €. Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) {M. Meclisi S. Sanısı : 694,, 694'e 1 mci 
ek ve 694'e 2 mci ek; C. Senatosu S. Saym •: 
189) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum efendim. 

(1) 694 ive 694'e 1 nei ek S. Sayılı basmıa ya
zılar 4 . 1 . 1973 tarihli 33 v.cu Birleşim tutana
ğının sonuna; 694'e 2 nei ek $. Bayûı basmayazt 
bu tutanağın sonuna eklidir, 
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Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Gündemde bulunan, Âe Cumhuriyet Senato

sundan dönen 171 sayılı Toplantı re Gösteri 
Yürüyüşü Hürriyeti hakkı ıdaki Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının bütün 
işlere taikdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sinop 
Hilmi Biçer 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerini 
alsın efemdim. 

Hükümet adına yetki belgesi Başkanlığa 
verilmiştir. 

Önergeyi oylarınıza a ı / ediyorum. Kaıbul 
edenler... Etmeyenler... Kaoııl eddmiştir. 

Cumhuriyet Senatosundan dönmüş oldu
ğundan Meclis Komisyonunun benimsediği ve 
benimsemediği maddeler var, onlar üzerinde 
işlem yapacağım. 

1 nci maddeyi okutuyorum; Millet Meclisi 
Adalet Komisyonunun 1 nci maddesi. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı : 

Madde 1. — 10 Şubat 19C3 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı' ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
(hakkında Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

IMadde 7. — Toplantının yapılmasından en 
az 48 saat önce, toplantının yapılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğin0, çalışma saatleri 
içinde, medenî haklarını ku.llan.nic* yetkisini ha
iz olan ve ağır hapis cezasıyle veya yüz kızar
tıcı bir suçtan yaihut Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun hükümle
rine muhalefetten kesin hüküm giymemiş olan 
en az beş kişiden teşekkül eden tertip heyeti 
üyeleri tarafından imzalı bir beyanname veri
lir. 

(Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç 
(kişinin totplantmm yapılacağı yerde ikametgâhı 
bulunması şarttır. 

(Bu beyannamede : 
a) 'Toplantının yapılacağı yer, gün ve sa

at, 
ib) 'Toplantının yapılmasındaki maksat, 

. ç) Bu .toplantıyı hazırlayan tertip heyeti 
üyelerinin kimlikleriyle, ikametgâhları, 

ç) 'Tertip heyetince, kendi içinden, toplan
tının düzenini sağlamak: üzere seçilen ve en az 
ikisinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâ
hı bulunan, en az üç üyenin ad ve soyadları 
gösterilir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber ve
rilmesi nıeciburidir. 

(Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kalbul edilmez veya karşılığında il
mühaber verilmez ise keyfij'et bir tutanakla 
tespit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasıyle ihbar yapılır. İhbar saati be
yanname verilme saetidir. Noter bulunmayan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyanname
nin verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı ^rün ve s-ıattc toplantı yap
mak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından 
beyanname verilmiş ise ilk verilen beyanname' 
muteiber sayılır. Sonra beyanname verenlere 
keyfiyet hemen yazı ile bildi 11 ir. 

(BAŞKAN — C. Senatosu metnini de okutu
yorum. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarımı • 

Madde 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

'Madde 7. — Toplantının yapılmasından en 
az 4 gün önce toplantının 3^apılacağı yerin en 
büyük mülkiye amirliğine •çalışma saatleri için
de medenî haklarını kullanma yetkisini haiz 
olan tertip heyetinden en az üç kişi tarafından 
imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en aız üç 
kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâ
hı bulunması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) 'Toplantının yapılacağı yer, gün ve sa

at, 
ıb); Toplantının yapılmasındaki maksat, 
c) IBu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti 

üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları göste
rilir. 

Tertip Heyetince verilecek beyannameye, bu 
heyet içinden veya dışından; medenî haklan 
kullanma yetkisini haiz olan ve ağır hapis ce-
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zası ile veya yüz kızartıcı bir suçtan veya 
«"Toplantı ve Gösteri-Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanun» hükümlerine muhalefetten ke
sin hüküm giymemiş kişilerden teşkil edilen, 
en az üç kişilik İdare Heyeti üyelerinin açık 
kimlik ve imzalarını taşıyan belge de eklenir. 

(Bu beyanname karşılığında ilmühaber veril
mesi mecburidir. 

.Bu beyanname en büyük mülkiye amirliği 
tarafından kabul edilmez veya karşılığında il-
müıhalber verilmez ise keyf:yet bir tutanakla 
tespit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde 
noter vasıtasıyle ihbar yapılır; ihbar saati, be
yanname verilme saatidir. Noter bulunmayan 
yerlerde tutanak yeter sayılır. 

İlmühaberlerde veya tutanakta beyanname
nin verildiği gün ve saat gösterilir. 

Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı 
yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafın
dan beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyan
name muteber sayılır. Sonra beyanname ve
renlere keyfiyet hemen ya-sı ile bildirilir. 

BAlŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Buyu
run Sayın Hiçeriımez. 

AHMET SAKIP HtÇlERlMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Hepimizin hatırlayacağı gibi, Anayasamızın 
10, 11, 20 ve 28 nci maddelerine aykırı olan ve 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürri
yeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapan bu 
kanun tasarısı bir tarihte Millet Meclisinde gö
rüşülmüş ve reddedilmişti. Bilâhare Senatoya 
gitti ve Senato birtakım değişikliklerle tasarıyı 
Ibenimsedi, sonra döndü, Meclis komisyonların
da da birtakım değişiklikler yapılarak tasarı bu
gün huzurumuza gelmiş bulunuyor. 

Birçok maddesi burada yapılan tenkidlerin 
ışığı altında Komisyonda istenilen şekle yakın 
birtakım değeşikliklere ta'bi tutuldu ve bir hayli 
yumuşadıktan sonra huzurumuza getirildi. 

1 nci maddesi ile 4 noü maddesi, yani Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun 7 ve 10 ncu mad
desindeki irtibatı da gözönünde tutarak bu mad
de hakkında görüşlerimi arza çalışacağımı. 

Hemen ilâve edeyim ki, Toplantı ve Göste
ri Yürüyüşleri kanunu tasarısı bir tepki tasa
rısı olarak Yüce Parlâmentoya sunulmuştur. 
Bu tepkiyi, çok açık - seçik olarak Hükümet ta
rafından tevdi edilen tasarının gerekçesinden 

okumak mümkündür. Nitekim yine Anayasaya 
aykırı olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi ta
rafından Anayasa Mahkemesine götürülen Der
nekler Kanununun gerekçesine de bakarsak, 
aynı ekip tarafından hazırlanan tasarının nasıl 
ıbir tepki tasarısı olduğu ortaya çıkar. Örneğin; 
Dernekler Kanununun gerekçesinde Hükümet 
şöyle diyordu: «1961 Anayasasının getirdiği ge
niş hürriyet ortamı». 

Elimizdeki kanun tasarısının Hükümet tara
fından yazılan gerekçesinde ise: «Geniş bir hür
riyet düzeni getirmiş bulunan 1961 Anayasamız» 
demektedir. 

Bu deyimler 1961 Anayasasından bir şikâ
yetin belirgin ifadesidir. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 
Komisyonda müzakeresi sırasında Komisyon 
üyelerinden bir tanesinin çok açık ve seçik ola
rak : «Bu kanun tasarısını biz hazırladık. Ancak, 
vaktinde Meclise sevkedemedik ve bunun için 
tasarının, Birinci Nihat Erim Hükümeti tara
fından şevki görev haline geldi» şeklindeki ifa
delerini de hatırlarsak, bu her iki tasarı aynı 
siyasî örgütün aynı kadrosu . tarafından hazır
lanmış ve tepkisi de gerekçesine, 1961 Anayasa
sına karşı olarak kaydedilmiştir. 

Yine 4 ncü madde ile olan irtibatı bakımın
dan arza çalışıyorum ki, bir toplantı ve gösteri 
yürüyüşü niçin yapılır önce bunu saptayalım. 
Hepimiz biliyoruz ki, bir toplantı ve gösteri 
yürüyüşü ya bir fikri yaymak, ya bir olayı öv
mek, ya da bir olayı yermek için yapılır. Bun
ların içinde bir hakkın istihsali de mevcuttur; 
fakat son zamanlarda, bilhassa 12 Mart ve 12 
Mart'ı takibeden günlerde hükümetlerden yana 
birtakım tutum ve davranış içinde bulunmuş 
olanların yapmış oldukları toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri meşru; ama hükümetleri yeren bir
takım toplantı ve gösteri yürüyüşleri veya yeni 
yeni hakların istihsal edilmesi için kamuoyu 
oluşturması yapan toplantıların gayrimeşru ola
rak vasıflandırılması alışılagelen bir konu ha
line gelmiştir. Elimizdeki tasarının 1,4 ve 5 nci 
maddeleri de işte bu mantığın ölçüsü içinde ka
leme alınmıştır. 

Şimdi maddenin birinci paragrafını okuma 
ihtiyacı ile bir, iki saniyenizi alacağım. Birinci 
paragrafta: 

«Toplantının yapılmasından en az 48 saat 
önce, toplantının yapılacağı yerin en büyük mül-
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kiye amirliğine, çalışma saatleri içinde, medenî 
baklanın kullanma yetkisini haiz olan ve ağır 
hapis cezasıyle veya yüz kızartıcı bir suçtan ya
hut Toplantı ve Grösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun hükümlerine muhalefetten 
kesin hüküm giymemiş olan en az beş kişiden 
teşekkül eden tertip heyeti üyeleri tarafından 
imzalı bir beyanname verilir.» deniyor. 

İlk nazarda bu kimselerin 48 saat içinde, 
(biraz evvel sayılan vasıflarda olup olmamaları
nı tetkik etmek için 'bir sürenin geçmesi lâzım-
geldiği için 48 saatin verildiği iddia edilebilir. 
Ama 4 ncü madde ile irtibatını kurduğumuz za-
ıman görüyoruz ki, 4 ncü madde, 30 gün idare 
âmirlerine, bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü 
erteleme hakkını vermektedir ve bu toplantı ve 
(gösteri yürüyüşünü tertip edenlere 24 saat ön
ceden bu durumun bildirilmesini şart koşmakta
dır. 

Şimdi, iki meseleyi yan yana getirecek olur
sak, önaimüze bir problem çıkar. Bir heyet, bir 
ıhakkm istihsali için, bir olayı övmek için veya 
(bir olayı yermek için bir toplantı yapmaya ka
rar verir; bu. heyetin bu toplantı veya gösteri 
Çürüyüşünü yapmak için davet edeceği kimse
ler aynı ilde olmayabilir. Muhtelif illerde ola-
ıbilir ve muhtelif illerde bulunan bu kişilerin, 
Anayasanın 28 nci maddesine göre, önceden 
izin almaksızın silâhsız ve saldırısız bir toplantı 
yapma özgürlüklerini kullanabilmeleri için hara-
ket edip, bu 48 saat önce günü, tarihi, yeri ve sa
ati ve ne maksatla yapılacağı bildirilmiş bulunanı 
mahalle hareket ettiklerini kabul edelim. 
Van'dan, Hakkâri'den tutun da en yakın ilçeler
den hareket edip, Ankara ilinde yapılacak böy
lesine bir toplantıya gelen kimseler, o mahalle 
geldikleri anda 24 saat vakti doldurmuş ve yeni 
24 saat başlamış olacaktır ki, bu yeni 24 saatte 
de bu erteleme keyfiyetiyle karşı karşıya kalın
dığı takdirde, bu toplantı ve gösteri yürüyüş
leri yapılamaz hale gelecek, esasen yapılmaması 
da arzu edilmiştir. 30 gün geçecek, 30 gün son
ra tekrar ne şekil alacak onu da ilgili madde 
geldiği zaman tartışacağız. 

Şimdi, bu keyfiyet, izin alma keyfiyetidir. 
Çünkü, Anayasamızın ilgili 28 nci maddesini bir 
kez daha okursak göreceğiz ki : 

«Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız ve 
saldırısız toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kanın düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir.» denilmektedir. 

«Sınırlanabilir» kelimesinin altını, bâzı arka
daşlarımın kısıtlama gibi kabul ettikleri için 
hasseten çizmeyi ihmal etmediğimi hatırlatmak 
isterim. 

Şimdi, önceden izin almayacaksınız; ama ida
re ; «Ben bunu sakıncalı gördüğüm için 30 gün 
erteledim» diyecek, bunun adına sınırlama diye
ceğiz. Bu mümkün değildir. 

Şimdi yine Anayasanın 10 ncu maddesine 
dönelim. Anayasanın 10 ncu maddesi : 

«Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, dev
redilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 
sahiptir. 

Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti ilke
leriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siya-
siî, iktisadî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi 
için gerekli şartları hazırlar.» diyor. 

Demek ki, gerek siyasî olsun, gerek iktisadî 
olsun, gerek sosyal olsun, temel hak ve özgür
lüklerle ilgili olan bütün olanakları hazırlamak, 
şartlarını sağlamak hükümetlerin, Devletin va
zifesi oluyor. 

Şimdi izin müessesesi ile, 28 nci madde ile 
10 ncu maddeyi beraber mütalâa ettiğimiz tak
dirde bu olanağı sağlamıyoruz; aksine bu ola
nağı kısıtlıyoruz. 

Gelelim Anayasamızın 11 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına : 

«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne 
dokunamaz.» diyor ve Anayasa Mahkemesinin 
vermiş olduğu bir karan nereden okuyorum? 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununun, Hü
kümetçe hazırlanmış bulunan gerekçesinden. Ba
kınız, bizzat Hükümet, Anayasa Mahkemesi 
kararını nasıl geçirmiş : 

«Bir hak ve hürriyetin gayesine uygun şe
kilde kullanılmasını son derecede zorlaştıran ve
ya onu kullanılmaz duruma düşüren kayıtlara 
tâbi tutulması halinde, o hak ve hürriyetin özü
ne dokunulmuş olmasının söz konusu edilebile
ceğini belirmiştir...» Neresi1? Anayasa Mahke
mesi. Devam ediyor Hükümet gerekçede; 
«Anayasa Mahkemesince aynı kararda, kanun
larla konulan ve toplum hayatının zarardan. 
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korunması ve güvenliğin sağlanmasını hedef tu
tan kayıtlamaların, hak ve hürriyetin özüne do
kunulacak nitelikte sınırlamalar olarak sayıl
ması gerektiğini ifade etmiştir.» buyuruyor. 

Şimdi demek ki, Anayasamızın 10, 11, 28 ve 
arada bir de 20 nei maddesi gereğince, «Herkes, 
düşürıee ve kanaat hürriyetine, sahiptir; düşünce 
ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklaya
bilir ve yayabilir. 

Kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz > 

Şimdi, konuşmamın başında da belirttiğim 
gibi, son zamanlarda, 12 Mart öncesi ve hemen 
12 Mart sonrası, bütün olaylarda gördük ki, hü
kümetlerin lehine yapılan her türlü toplantılar, 
gösteriler, yüryüşler meşru, olumlu toplantılar 
olarak telâkki edilmiş; diğerleri; eğer Hükü
met kınanıyorsa, eğer bir hak talebi için böyle 
bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılıyorsa, 
gayri meşru addedilmiş ve kınanmıştır ve bu 
tepki, bu yasada kendini göstermiştir. 

Şimdi düşünüyorum; eğer bu yasa daha Önce 
çıkmış olsa idi, yani bugünlerde değil de, bugün
lerden çok önceki günlerde çıkmış olsa idi; İz
mir'de, Adalet Partisi iktidarından hak isteyen 
veya Adalet Partisi hüldimetinin bir tutum ve 
davranışını kınayan bir topluluk, toplantı ve 
gösteri yürüyüşü yapmak isteseydi ve o tarihte 
de örfî idare varolsaydı, ne olacaktık Sayın Ör
fî İdare Komutanı (ki, şimdi Adalet Partisinden 
adaydır) ne yapacaktı? «Ben bu toplantıya mü
saade etmiyorum, 30 gün erteledim» diyecekti. 
Eğer bu toplantı ve gösteri yürüyüşü İstanbul'da 
olsa idi ve İstanbul'da bulunan Sayın Vali (ki, 
şimdi Adalet Partisinden adaydır) Adalet Par
tisine müteveccih olan bu hareketin karşısında 
olacağından, gayet tabiî ki : «Ben bu toplantı 
ve gösteri yürüyüşünü 30 gün erteledim» diye
cekti. Şimdi bundan sonra, 14 Ekim'den sonra 
hangi hükümetler iş başına gelecek belli olmaz; 
karmalar olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi ola
bilir... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sen bu lâfı
na inanıyor musun ? 

H. AVNt KAYURMACIOĞLU (Niğde) — 
Hayâl mı, hayâl. 

AHMET SAKIP HÎÇERİMEZ (Devamla) 
— Adalet Partisi olabilir; başka bir parti ola

bilir. «Olabilir» diyorum. Hayâl de olsa ola
bilir beyefendi. Bakarsınız, bir gün de Adalet 
Partisinin iktidarı hayâl olur. 

Şimdi o takdirde, bu Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanunu kimlere ve nasıl işler? önü
müzde 14 Ekim seçimleri vardır. Birçok siyasî 
örgüt elbette mitingler, toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri yapacaklardır, kendi politikalarını ka
muoyuna kabul ettirmek için birtakım tutum ve 
davdanışm içine gireceklerdir. Bu, kendilerinin 
tabiî hakkıdır. İşte böylesi birtakım idare âmir
leri çıkar da, «Ben bu toplantıyı 30 gün erte
ledim» derse, acaba saym partili arkadaşlarım 
bu meseleye nasıl bakacaklardır? Hayret ederim. 

ıŞinıdi, hemen aklımıza bir şey gelir; 12 Mart 
öncesi, 12 Mart hemen sonrası olaylarını sık sık 
dile getiriyorsunuz ve arkasından da «Bu ka
nun Tepki Kanunudur diyorsunuz» diyenleriniz' 
çıkabilir ve bu «tepki» nin de yerinde ve isa
betli olduğunu belirtenleriniz olabilir. 

12 Mart öncesi olayların nasıl olduğunu, na
sıl geliştiğini, hangi noktaya kadar geldiğini, 
kimler vasıtasıyle geldiğini, kimler vasıtasıyle 
gelmediğini burada bu vesile ile tartışacak deği
lim. Ancak, o tarihlerde bu «anarşik» dediğimiz 
ve bugün böylesi kanunların Meclise gelmesine 
sebep olan olayların cereyan ettiği zaman, bir
takım yasalar elimizde mevcuttu. 'Anayasamız 
böylesi olayların yapılmasına «Evet» demiyor-
du.Türk Ceza Kanunu böylesi olayların cereyan 
etmesine, yurdumuzda müsaade etmiyordu. 

Dahası var: Elimizdeki 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu da müsaade et
miyordu. Çünkü, bu olayların hiçbiri müsaade
li olaylar değildi. Hükümetten, (İsterseniz 
Hükümetten olsun, isterseniz mahallî idare âmir
lerinden olsun) hiçbir müsaade istihsal edilme
mişti ve böylesi mitingler, gösteri yüryüşleri ya
pılması için yazılı müracaatta da bulunulmamış
t ı ; patlamalar ve tertipler şeklinde ortaya çık
mıştı. Peki, o zaman böylesi bir kanunu Yüce 
Meclise getirmeyi düşünmeyen kişiler nerede 
idi? Onu söyleyeyim : 

«Yollar yürümekle aşınmaz.», «Bunlar âdi 
zabıta vakalarıdır.'», «Demokrasi biraz da anar
şi demektir;» diyenlerdi. (A. P. «ıralarından gü
rültüler.) 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — • 
Haydi canım sende. 
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MESUT HULK1 ÖNÜR (Çanakkale) — Sen 
bu lâfların mânasını anlayabilsem. 

AHMET SAKIP HİÇERtMEZ (Devamla) 
— Siz anladınız mı? Anlamış olsa idiniz, bu 
şekilde bana hitabet meızdiniz. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşma 
yoik Sayın Mesut Hulki Önür. 

SALÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Orhan 
Birgit anlamış; iki gün evvel «Bunda mutabı
kız», demişti. 

BAŞKAN _ Sayın Kılıç. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tümü

nü mü müzakere ediyoruz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddeyi mü

zakere 'ediyoruz. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 

— 1 nci miadd.ien.in, 4 neü ve 5 nci madde ile 
çok yakm ilişkisi olduğunu daha önde belirt
miştim, Sayın Tosyalı. 

BAŞKAN — Efendim, siz cevap vermeyin, 
ben söyledim. Karşılıklı görüşme yok Sayın 
Hilçerimeız. Bıen müdahale edeni derhal ikaz 
«diyorum. Siz görüşmenize devam -ediniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
Sayın Başkandan soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda konuşmayı 
kesip, bana sormaya hakkınız yoktur, Sayın 
Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sizden 
soruyorum efendim, tümü hakkında mı diye? 

BAŞKAN — Yok efendim. Şu anda dahi izin 
almadan konuşma hakkınız yok. Tüzük böyle
dir. Konuşma biter, benim bir usulî hatam 
varsa usulî bataımı ikaz edersiniz; ama şu anda 
hatip kürsüdedir. 

AHMET SAKIP HİÇERtMEZ (Devamla) 
— Sayın Başkan; şimdi bu noktaya geldiğimiz 
zaman, önümüze bir sorun çıkıyor. 

Bu yasa ile, yani 171 sayılı Toplantı ve 
'Gtössteri Yürüyüşleri Yasasını değiştiren şu yasa 
taslağı, yahut tasarısı ile neyi elde etmek isti
yoruz ? 

Bu husus kürsülerde çok sik olarak söylen
diği için ifade ediyorum : 

«Türkiye'de anarşik olayları önleyeceğiz. 
Devlet bütünlüğüne karşı meydana gelecek 
Ihaneketleri önleyeceğiz.» 

Hiçbir arkadaşım acaba bana söyleyebilir 
mıî; anarşi yapmak isteyen, Devletin bütünlü

ğünü yıkmak isteyen bir kusanın, gelsin de ida
re âmirine yazılı bir belge ile, adresini, kim
liğini bildirsin ve her hususta bilgi vererek, 
«Ben yarın anarşi yaratacağım., bana müsaade 
.ediniz» desin; «Devlet bütünlüğünü yıkmak 
için bir hareket yapacağım, bana müsaade 
veriniz» desin. Bu mümkün değildir. Demek 
ki, bu yasa, anarşi yapmak ve Devlet bütünlüğünü 
yıkmak isteyen kimselere çalışmayacak. Ya 
kimlere çalışacak? Bu memlekette yasalara 
saygılı ve Anayasanın hududu içinde bulun
muş, Devlet ve Hükümet 'mefhumlarını kavra
mış, sosyal hukuk devleti anlayışı içinde bulu
nan birtakım toplumlara veya kişilere çalışa
caktır. O zaman da, biraz evvel söylediğimi 
gibi, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 
kararın ışığında, bir temel hak ve özgürlüğün 
kullanılması kısıtlanmış olacaktır. «30 gün eır-
telem,» ve 24 saat önceden, «Ben bunu sakın
calı gördüm müsaade etmiyorum» diyebilme 
imkânının idare âmirlerine tanınmış olmasın
dan dolayı, bu hak kısıtlanmış olacaktır. 

Tekrar bir noktaya işaret edeceğim: 
Geçen sefer bu kanun tasarısının Mecliste 

reddinden önce, bâzı Adalet Partili arkadaşla
rımın buraya çıkarak, «sınırlama» kelimesinin 
karşılığı sanki «kısıtlama» imiş gibi, uzun uzun 
izahlarda bulunduklarını hatırlayarak ifade 
ediyorum : 

«Sınırlama» başka, «kısıtlama», başka şey
dir. «Sınırlama : Şu caddeden yürüyebilirsin.; 
bu caddeden yürüyemezsin.» Doğru... Bu bir 
sınırlamadır. Ama, «Bugün yürüyemezsin, ya
rın yürüyemezsin» bu ise, bir kısıtlamadır. 
«Şu saatten bu saate kadar yapabilirsin, şu 
saatten bu saate kadar yapamazsın», evet, bu 
bir sınırlamadır, kısıtlama değildir; aıma, «Hiç
bir saat yapamazsın» demek bir kısıtlamadır. 

Bunun için, bu değerli arkadaşlarıma, ev
velâ sözlüklerimizden, sonra Anayasanın muh
telif maddelerinden İbareler okumak isterdim, 
fakat vaktinizi almayacağım. Ama mutlaka 
- buraya çıkmadan evvel - okumalarını rica 
ediyorum. Anayasanın muhtelif yerlerinde «kı
sıtlama» tâlbirlerinin geçtiğini, muhtelif yerle
rinde de «sınırlama» kelimelerinin geçtiğini bi
lerek lütfen bu kürsüye çıksınlar ve yeni yeni 
münakaşalara zemin hazırlamamış bulunalım. 

Şimdi, .maddenin «48 saatten önce bildiril
mesi» keyfiyetine işaret edeceğim. Buna fazla 
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bir diyeceğim yoktur; ama ileride gelecek olan 
«24 saat önce» keyfiyetiyle bağdaştırmadığıımı 
ifade etmek istiyorum. 

Sonra da, «Bir toplantı ve gösteri yürüyü
şünü tertiibedecek olan heyetin ağır hapis, yüz 
,'kızartıcı suçtan, yahut Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun hükümle
rine muhalefetten kesin hüküm giymemiş olan, 
en az 5 kişiden teşekkül eden tertip heyeti üye
leri tarafından imzalı bir beyanname vermek 
suretiyle yapılır» şeklindeki ifadenin; ilerideki 
ceza hükümleriyle karşılaştırdığımız zaman, 
hir âdil hüküm olmadığını göreceğiz. Çünkü, 
bir kimsenin bir toplantı ve gösteri yürüyüşü 
tertibetmeye kalkması halimde; o toplantı ve 
göstörd yürüyüşünün mânasını ve taşıdığı an
lamı benimseyen insanların, bir bir gidip de, 
«Acaba bu kimse yüz kızartıcı suçlardan bir 
tanesine mahkûm mu üdi? Eskiden, toplantı ve 
Grösteri Yürüyüşleri hakkındaki bir Kanuna 
ımuhalefet etti mi?» gibi bir inceleme yapması
na elinde 'maddeten bir imkân yoktur. Eğer, 
48 saat içerisinde yöneticilerin, idarecilerin bu
nu yapacaklarıma inanıyorsanız, bu da yanlış
tır. O takdirde, tatbikatta önümüze bir başka 
keyfiyet çıkacak, demektir. İdareci diyecektir 
ki, «Adlî mercilerden, diğer mercilerden bir de 
bana hununla ilgili belge getiriniz.» Çok müna
kaşasını yaptığımız, «Tatbikatla yasanın çıkışı 
hirhirine eşit olmuyor» dediğim Dernekler Ka
nununda da, tatbikatın ne kadar değişik ve ne 
.'kadar engelleyici olduğunu bizzat gören kişiler
den biriyim. 

Bunu bu şekilde hatırlattıktan sonra; özel
likle bu yasanın, Anayasanın 10, 11, 20 ve 28 
nci maddelerine tümü ile ve madde olarak da 
1 inci, 4 ncü ve 5 nci maddelerinim aykırı ol
duğunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ifade 
eder, maddelere ve tümüne müspet oy vermeye-
oeğimüzi en derin saygılarımla arz ederim. 

kaygılar .sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
ıSALİH AYGÜN (Amasya) — iSizin reyinize 

ihtiyacımız yok. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Ama yalvarıyorsunuz buraya gelin diye.. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Gelsen ne 

olur, gelmesen ne olur? Kim sana gel dedi? 
(A. P. sıralarından «Vermesen ne olur?» ses
leri.) 

I AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Genel Başkanınız... (A. P. sıralarından gürül
tüler, müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez... Sayın Hiç
erimez, kürsüden indikten sonra ne hakkınız 
var efendim?. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ben inerken söylüyorlar... 

BAŞKAN — Ben de onları ikaz ettim... 
ORHAN DENİZ (Kastamonu) — Bir de 

kendi Genel Başkanına bak. 
BAŞKAN — Bu vazife bemim, sizin değil 

ki, efendim. 

H. AVN1 KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Ne alâkası var?. Haysiyetsiz herif. 

BAŞKAN — Efendim, sizden de rica edi
yorum, Sayın Kavurmacıoğlu. 

Buyurun iSayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; 

Bu 7 nci maddeyle ilgili usul 'bakımından ıbir 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin var, 
bir de Adalet Komisyonunun değiştirici var. 

Benden evvel konuş an grup sözcümüzün do 
I ifado ettiği gibi, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle

ri Kanunu ve Dernekler Kanunu tamamen his 
açısından ele alınarak, bir tepki kanunu olarak 
getirilmişti. Dernekler Kanunu hakkında Ana
yasa Mahkemesine müracaatı yapıldı. Bu müna
kaşalar devam ederken, bir taraftan bir madde 
değişikliği Meclise getirildi, buna ihtiyaç görüldü, 

I yani vaktiyle 'burada söylediklerimiz kaibul edil
mek durumunda kaldı. Şimdi de iktidar parti
sinin .yetkilileri Dernekler Kanununda değişik
lik yapılacağını ifade ediyorlar. Tabiî işin hem 
üzücü tarafı var, hem de memnun olunacak tara-

I fi var. 
Bu da tıpkı Dernekler Kanunu gibi getirilmiş 

I bir kanundur. Bakınız, şimdi önümüzde iki me-
I tin var. Bu metinlerden 'birisini, tercih edeceğiz. 

Senato metninde; «Toplantının yapılmasından en 
az 4 gün önce toplantının yapılacağı yerin en bü
yük mülkiye amirliğine müracat edilir,» hükmü 
var. 

Senatoda getirilen metnin kabul edilmesine 
imkân yok. Anayasanın 28 nci maddesine açıkça 
aykırı; «Önceden izin almadan» hükmünü taşı
yan 28 nci maddeye aykırı. Bundan dolayı Senato 

j metninin kabul edilmesine imkân yok. Bizim Ada-



M. Me-oM B : 129 19 . Ö . 1973 0 : 1 

let Komisyoııumazun metni Senato metnine naza
ran daha iyi bir ırcetin. 

Bunda da sözcümüz bir çok -noktalara söyledi, 
ben onları tekrar etmiyorum. Yalnız bir nokta üze
rinde duruyorum. İlk müzakeresinde de, hatırla
yacaksınız, durmuştum. Burada diyoruz ki: «Top
lantının yapılmasından en az 48 saat önce, top
lantının yapılacağı yerin en büyük mülkiye âmir-
fllilğitte, çalışma saatleri itşindıe, medenî haMıarını 
kullanma yetkisini haiz olan ve ağır hapis ceza-
sıyle veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Ka
nunun hükümlerine muhalefetten kestin hüküm 
giymemiş olan en az beş kişiden teşekkül eden 
tertip heyeti..» 

Değerli arkadaşlarım, burada, aslında daha te
minatlı bir toplantı gösteri yürüyüşü yapılması
nı, yani suç işlememiş kimselerden tertip heyeti 
kurulmasını istiyoruz; fakat elimizde imkân yok. 
Yani neredeın araştıracaksınız, nasıl tahkik ede
ceksiniz bu getirdiğiniz, toplantı heyetine koydu
ğunuz kimsenin bu suçlan işleyip işlemediğini? 

Daha evvelki gün okudum, Resmî Gazetede 
vardı; 18 seneye mahkûm olmuş bir kimse muh
tar olmuş. Haberleri yok. Sonradan anlaşılıyor ve 

Yüksek Seçim Kuruluna itiraz ediyorlar ve Yük
sek Seçim Kurulu da iptal ediyor. Dünkü yahut 
evvelki günkü Resmî Gazetede okudum. Bunun 
gibi pek çok şey var. 

©undan dolayı, benim 'anlayışıma göre, Adalet 
Komisyonu değişiklik yaptığına göre, bu metnin 
92 inci maddenin 5 mel fırkasına tabi olması gere
kiyor. Burada, hüküm giydiği biliniyorsa, yani 
herkes tarafından bir adamın mahkûm olduğu bi
liniyorsa böyle bir kimse konmasın. Doğru. Ama 
böyle, herkes tarafından hüküm giydiği bilinme
yen bir adamı bu heyete koyduk diye, arkada ka-
ibul edilen ceza maddeleriyle ağır ceza verilmesi, 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının özüne do
kunur. 'Çünkü (bunu bilen, bunu öğrenen vatan
daşlar böyle bir şeyi, tertip heyetini yapmaya ce
saret edemezler. Olur ya, tesadüfen onun içeri
sinde böyle mahkûm olmuş bir kimse çıkar, başı
mıza belâ gelir diye herkes bundan sakınır ve top
lantı yapma hakkının özü zedelenir. 

Ondan dolayı, ben 92 mci maddeye göre öner
ge verilebileceği kanısını taşıdığım için, böyle bir 
önergeyi sunuyorum ve iltifatınızı istirham edi
yorum. 

Sayalarımla. 

I HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
I Söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Sırada arkadaşlar var, yazıyo-
I rum efendim., 

HAYRETTİN NAKİBOÖLU (Kayseri) — 
Grup adma. 

BAŞKAN— Hay hay. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz sı-

i rasını okur musunuz! 
I BAŞKAN — Onu da arz edeyim: 
I Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Turhan Özgüner 
1 şahısları adına söz almışlaırdı. Sayın Hayrettin 
1 Nakiboğlu grup adına söz aldılar. 
I Sayın Mehmet Kazova da şalisi adına söz ai-
1 dılar. 
I Üniversiteler Personel Kanununa açık oyunu 
I loılanmayan sayın üye?.. Yok. 
I 1 numaralı kutudaki açık oylama işlemi bit-
I mistir. 1 numaralı kutu, yani Üniversite Perso-
J nel Kanunuyle ilgili kutu kaldırılsın. 
1 Buyurunuz Sayın NaMboğlu, grup adına. 

A. P. GRUBU ADINA HAYRETTİN NA
KİBOĞLU (Kayseri)' — Muhterem Başkan, de-

i ğerli milletvekilleri; 

I Biraz evvel bu kürsüden konuşan Sayın Hiç-
I erimez'in, bu Meelisin adabına yakışmayan bir 
I seviye tutmasını ve o seviye ile gitmesini ya-
I dırgadık. Daima özlediğimiz ve buna itina etti-
1 ğimiz konuşmalarına aynı ölçüde, onun seviye-
I sine inerek tevap verecek değilim. Bilhassa Sa-
I ym Genel Başkanımız hakkındaki çirkin sözle-
I rini, aynen kendilerine iade etmek suretiyle 
i sözlerime başlamak istiyorum. (A. P. sıralarm-
I dan «Bravo» sesleri.) Her zaman bu yüce Mecîi-
1 sin bu kutsal kürsüsü üzerinde daima iyi örnek-
I 1er vermeye, müeddeb olmaya mecburuz. 
I Muhterem milletvekilleri, Sayın Hiçerimez 
I buraya çıkıp, âdeta bir anayasa hukuku profe-
I sörü gibi Anayasayı şerhetmeğe gayret etti ve 
I sanki burada bulunan muhterem milletvekille-
I rine Anayasa dersi verme gayretine girdi. Usul 
I malûm; eğer bir kanunun Anayasaya aykırılı-
I ğı iddia edilirse, elbette milletvekili sözünde, 

kanaatinde hürdür onu ifade eder; ama usul 
I bakımından bunun yeri burası değil. Komisyon-
J da usul gereğince, eğer kanunun Anayasaya ay-
I kırı olduğu iddia edilirse, hangi komisyonda 
I ise Anayasa Komisyonuna gider, o komisyon 
j buna bir karar verir ve Anayasa Komisyonu-
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ıran kararı gereğince de muamele ifa olunur. 
Bu, usul gereğidir; ama bir milletvekili olarak 
kanaati bu yoldaymış burada ifade eder, o sa
dece kendine ait bir şey, yahut kendi bilgisinin 
sınırlarına sığan bir şey, o da bizi ilzam etmez. 
Biz burada konuyu hukuk açısından ve memle
ketin ihtiyaçlarına cevap vermesi bakımından 
tahlile tâbi tutarız ve yüce Heyetin takdirleri
ne arz ederiz. 

Şimdi, dediler ki; Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu, «28 nci maddeye, 10 ncu mad
deye, I I nci maddeye» ve bâzı maddeler saydı
lar, «bunlara aykırı.» Daha evvelki bu kanunun 
müzakeresi sırasında da bu konuya temas et
miştik, hattâ ben yine bu arkadaşımdan istir
hamda bulunmuş, demiştim ki; hukuk herkesin 
kamunun hürmet edeceği, kanun herkesin saygı 
duyacağı bir müessesedir. Bu saygıyı en başta 
bu Meclisten başlattırmak mecburiyetindeyiz. 
Her önüne rastgelen çıkar; «Bu kanun Anaya
saya aykırıdır» derse (usulü de çiğneyerek) o 
zaman efkârı umumiyede «acaba» diye bir te
reddüt te meydana gelir. Tekrar ediyorum, yan
lış anlamaya meydan kalmasın, o fikrini söy
lemekte serbest; bir idrak sebebiyle, idrakinin 
şümulü sebebiyle bunu kavrar söyler, kavraya-
maz söyler, o ayrı mesele; ama ona da bir baş
ka arkadaş, yahut başka bir parti sözcüsü çıkar 
cevap verir, yine Meclisin Umumi Heyeti yahut 
ta umumî efkâr bu konu hakkında en doğru 
bilgiyi edinmiş olur. 

Yalnız, bir noktayı daha açıklamak mecburi
yetindeyim ve üzülerek söyleyeyim, çünkü bu 
kürsüde biraz evvel işaret ettiğim gibi, bir se
viye üzerinde yürümek mecburiyetini daima id
rak eden ve ona riayet eden bir insanım; ama 
Sayın Hiçerimez burada yüzdeyüz hilafı haki
kat bir noktaya da temas etti ve hilafı hakikat 
bir beyanda bulundu. Dedi ki ; «Kanunun ko
misyonda müzakeresi sırasında bir üye; biz bu 
teklifi- hazırlamıştık, getiremedik, sonra Erim 
Hükümeti getirdi dedi.» Bu, yüzde yüz hilafı 
hakikat bir beyandır. Eğer bu «getiremedik» 
ten maksat bizim iktidarımız, bizim hükümeti
miz İse, kendilerine aynen bizim hükümetimizin 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hak
kındaki değişikliği yüce Meclis Başkanlığına 
getirdiğini, tabedildiğini, tarihinin de 22.5.1970 
olduğunu ve 35 numara (1337) ile tabedilip 

herhalde kendilerinin gözüne bile atıldığını; fa
kat bunun farkında olmadıklarını arz etmek is
tiyorum. Yani şunu demek istiyorum ki, Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tâdil 
gereği, tâdil etme zorunluluğu 1968 yılındaki 
öğrenci ve gençlik hareketlerinden sonra Ada
let Partisi Hükümeti ve iktidarı tarafından da 
lüzumlu görülmüş, hazırlanmış, türlü prosedür 
içinde Meclise gelmiş, tabedilmiş ve arz ettiğim 
sayı ile de dağıtılmış, yer almıştır. 

Yalnız, geçen defa söylediğim bir şeyi bura
da tekrar etmek mecburiyetindeyim, Hükümet
ler asayişi, huzur ve düzeni korumak için ted
bir almağa mecburdurlar. Mevcut kanunlar bu
nu temin edemiyorsa, o kanunları değiştirme
ye veya yeniden kanun getirmeye kendilerini 
görevli addederler; çünkü herşeyden evvel hu
zur ve güvenin korunması onu teminle mükellef 
olanlara mevdudur. Şu halde Sayın Hiçerimez' 
in burada beyan ettiği bir şey yüzde yüz hilafı 
hakikat. 

Sonra yine Sayın Hiçerimez (Evvelce de 
söyledikleri gibi) 30 günlük ertelemenin kanun
da bir sınırlama değil, kısıtlama olduğunu ken
di mantığına göre, kendi anlayışına göre bura
da izaha çalıştı. Şunu kendilerine hatırlatmak 
istiyorum, demokrasinin beşiği olan memleket
lerden meselâ İngiltere'den misal vereceğim; 
(gerekçede de vardır) polis âmiri eğer toplantı
nın kamu düzenine ve güvenliğe aykırı olduğu
nu tespit ederse Londra dışında mahallî beledi
ye meclislerinden ve Londra içinde de İçişleri 
Bakanlığının tasvibinden, kararından geçirdik
ten sonra değil bir ay, üç aya kadar bu toplan
tıyı erteleyebilir veya hiç yapılmamasını isteye
bilir ve buna da karar verilebilir. Şu halde ken
di mantığı ile bir sınırlamayı kısıtlama şeklin
de göstermeye hakkı yok; ama arz ettiğim gi
bi burada söyleyebilir, o kendi görüşüdür, ken
di anlayışıdır, kendi idrakidir; ama biz de çıka
rız kanundaki ifadeyi ve tamamen bizim dışı
mızda Nihat Erim Hükümetinin getirdiği es
priyi, mânayı, hükmü ve gerekçeyi burada ken
dilerinin önüne çıkarabiliriz. 

Biz, bir ihtiyacın mahsulü olarak 171 sayılı 
kanunda değişikliği öngördük. 12- Mart'tan son
ra Nihat Erim Hükümeti geldi, Nihat Erim Hü
kümeti de bizden daha geniş şekli ile 171 sayılı 
Kanunun değişikliğini öngördü. Şu halde bu 

— 183 — 
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ikisi arasındaki husus, bir irtibat değil, ihtiyaç
ların zorunlu kıldığı, hükümetlerin vazifeleri
ne dahil olan bir husus oluyor. Bunu daha ev
vel de izah ettiğim için fazla üzerinde durmu
yorum. 

Yine arkadaşımın bir sözüne temas ederek, 
onun üzerinde durarak bir açıklama daha yap
mak mecburiyetim var. Dediler ki: «Kısıtlama 
ve sınırlamanın lügat mânaları bellidir, bunu 
birbirine karıştırmayalım». Kanun zaten karış
tırmamış, biz hiç karıştırmak taraftarı değiliz. 
Ayrıca Anayasanın özüne, hakkın özüne dokun
ma mevzuunda da burada izahları tamamen 
tek taraflı olmuş, hattâ bir maksada mebni ifa
de edilmiştir. Şöyle ki; Anayasa Mahkemesinin 
kararından bahsettiler. O Anayasa Mahkemesi 
ki, halkın zor! artırılmasında bâzı tedbirleri 
evet, kısıtlama olarak görmüş, ama bu konuda 
bakınız aynı kararda; (Gerekçede de var, Sa
yın Erim Hükümetinin getirdiği kanunun ge
rekçesinde de var.) bir hak ve hürriyetin gaye
sine uygun şekilde kullanılmasını son derece 
zorlaştıran veya onu kullanılmaz duruma düşü
ren kayıtlara tâbi tutulması halinde, o hak ve 
hürriyetin özüne dokunulmuş olmasının söz ko
nusu edilebileceğini belirtmiştir. Bilhassa dik
katinizi çekmek istiyorum; Anayasa Mahkeme
since aynı kararda, kanunlarla konulan ve top
lum hayatının zarardan korunmasını ve gü
venliğin sağlanmasını hedef tutan kavıtlamala-
rm hak ve hürriyetin özüne dokunacak nitelik
te sınırlamalar olarak sayılmaması gerektiği de 
ifade ediliyor. Şu halde Anayasa Mahkemesi 
Sayın Hiçerimez gibi konuyu tek taraflı yahut 
ta bir paragrafı ile ele almıyor, şümulü ile tet
kik ediyor, evet bir hakkm özüne dokunmamak 
Anavasanm emridir; ama şu şu sebeplerle (ki 
onu da aynı kararda zikretmiş) eğer sınırla
malar yapılırsa, ancak bu bir kısıtlama değil. 
sınırlama olur, diyor. Burada da Sayın Hiçeri
mez yanılmış oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hürriyet ancak bir 
güven ve düzen içinde yaşar. Eğer'sınırsız hür
riyet olursa, hürriyetlere Devlet smır koymaz
sa, bu,i anarşiden başka bir şey olmaz. Herhal
de Sayın Hiçerimez bir anarşiyi müdafaa etmek 
için buraya çıkma hakkini kendinde bulamaz. 
Çünkü bu muhterem Meclisin üyesidir. 

Şu halde, hürriyetleri muhafaza etmek için, 
hürriyetleri devam ettirmek için mutlak suret-

j te Devleti ayakta tutmamız lâzım ve devlet gü
venliğini ve huzurunu sağlamamız lâzım. İşte 
171 sayılı Kanunun getirdiği değişiklik, devlet 
güvenliğini zedelemek isteyen, kanunun açıklık-

I larından istifade etmek isteyen insanlara veya 
I bu şekilde suç işlemek isteyenlere mâni tedbir 

şeklinde getirilmiştir. Bu tedbiri biz de düşün
dük, bizden sonraki hükümetler de getirdi. 

I Eğer ilerde getirdiğimiz, yaptığımız hükümleri 
I aşacak, hattâ boşluklarından istifade edecekler 

olursa, öyle zannediyorum ve öyle olması lâ
zım ki, bundan sonra gelecek hükümetler de 
derhal ona çare bulmaya çalışacaklardır. 

Şunu da tekrar tekrar belirtmekte fayda 
I var: Sanki bizim 1961 Anayasamız hürriyetleri 
I ^rok etme hürriyetine bir tâviz vermiş, yahut da 

onu kabul etmiş gibi, arkadaşım o anlama gelir 
ifadelerde bulundular. Bu da doğru olmayan bir 
şey. 196.1 Anayasamız, dünyanın geçirdiği türlü 
tecrübelerden istifade ederek modern anayasa-

I lan bâzı noktalarda mehaz almış, (ki bunda 
basta Alman ve İtalyan anayasaları geliyor) ve 

I onların kabul ettiği prensipleri bünyemize uy-
I gun şekliyle ele alıp, hürriyetleri hem smırla-
I ma içinde, hem de geniş şekliyle kullanılmasını 
I sağlayacak şekilde hükümler getirmiş ve pren

sipler vazetmiştir. 

Daha önceki zamanlarda, yani Birinci Dün-
I ya Harbinden evvelki zamanda, Weimar Anaya

sasının Almanya'ya getirdiği akıbet malûm. Bi-
I rinci Dünya Harbinden sonra, her iki dünya 

harbi arasında ve hattâ İkinci Dünya Harbi so-
I uunda. aşın sol eğilimli bâzı fikirlerin demok-
I ratik nizama, demokratik hür memleketlere 
I nasıl saldırdığı da herkesin malûmu. Bunları 

burada tafsil edecek değilim. 

I Onun için bütün dünyada hürrivetleri ko
rumak için, demokratik nizamı benimsemiş 

I memleketler, hattâ ilim adamları bir gayrete 
düştüler. Hattâ o kadarım söyleyevim ki size, 
kürsü anarşisti diye anılan Duguit bile Fransa' 

I da komünistlerin rejime karşı, devlete karşı gi-
I ristikleri anarşik hareketleri, bâzı kasdî hare

ketleri gördükten sonra, çok liberal düşünce
lerini bâzı kayıtlara tâbi tutmanın ve kamu dü
zeni adına, devletin varlığı adına bâzı kayıtla-

I malar yapmanın zaruretini de ifade etmiştir. 
Ook kısa bir aktarma yapacağım, Duguit'nin 

I sözlerini de aynen nakletmek istiyorum. 
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Bakınız, son derece liberal bir görüşe sahip, 
hattâ Horio gibi diğer büyük âmme hukuku 
profesörlerinin kürsü anarşisti dedikleri Dugu-
it ne diyor : 

«Herhangi bir hürriyetin kötüye kullanıl
masından, toplum veya kişiler bakımından do
ğacak zarar, sonradan tamiri mümkün olma
yacak kadar büyük olursa, böyle bir zararın 
meydana gelmesini önlemek veya hiç değilse te
sirini hafifletmek maksadıyle önleyici tedbirle
rin alınması mâkul sayılmalıdır.» 

Bundan başka, Fransa'da 1935'lerde görü
len anarşik hareketler, bilhassa komünistlerin 
devlet nizamına yönelttikleri hareketler, ma
lûm olduğu üzere, yeni tedbirlerin alınmasına 
vesile olmuş ve Fransa'da o güne kadar «Bildi
rim» sekliyle devam eden toplantı gösteri yürü
yüşleri sekli, ondan sonra yasaklamalara, hat
tâ müsaadeye tâbi tutulma şekline cetirilmiş. 
Bunun dışında, en modern anayasa diyebilece
ğimiz ve en son hükümleri ve tecrübeleri ihti
va eden İtalvan Anavasası da bakınız 17 nci 
maddesinde ne diyor : 

«Vatandaşların sükûn içinde ve silâhsız ola
rak toplanmaya hakları vardır. Umumî yerler
deki toplantıları resmî makamlara haber ver
mek lâzımdır. Ciddî güvenlik ve kamu selâmeti 
sebepleriyle bu toplantılar menedilebilir.» 

Bakınız, İtalyan Anayasası değil kısıtlama
yı, toplantının menedilmesini öngörüyor. Bu 
kanunla getirilen 30 günlük erteleme, ne bir kı
sıtlamadır, ne de bir mendir. Ancak, kamu dü
zeninin gerekliliği veya (onu burada konumuz 
dışına çıktığı için tafsil edecek değilim.) bu 
toplu hareketlerden daima yararlanmayı bil
miş ve devlet nizamını, hür demokratik nizamı 
yıkmak için bunu bir vasıta addetmiş aşırı so
la ve onun kötü niyetine mâni olmak için ve 
onun yaptıkları tertipleri önlemek, kamu düze
nini korumak için ancak biz, bir sınırlama şek
linde 30 günlük ertelemeyi uygun görüyoruz. 

Yine üzerinde durarak arz edeceğim. Bu, 
bizim 12 Mart'tan evvel hazırladığımız tasarı
da var ve.bizden tamamen ayrı düşünen, ayrı 
şartlara tâbi Nihat Erim Hükümetinin getirdi
ği tasarıda da vardır. Bunun için, 30 günlük 
erteleme hiç bir zaman kısıtlama niteliği taşı
maz. Çünkü hakkı ortadan kaldırmıyor, hakkın 
özüne dokunmuyor; ancak bâzı şüpheler belir-

j diği hallerde, kamu düzeninin veya o toplantı 
sebebiyle büyük zararların meydana geleceği 
veya bâzı tertipler hazırlandığı tespit edildiği 
ahvalde, nihayet 30 günü geçmemek üzere de 
bir erteleme getiriliyor. Tekrar ediyorum; bu, 
hiç bir zaman kısıtlama niteliğinde değildir, 
ancak sınırlamadır. Sınırlamayı da, yine Sayın 
Hiçerimez'in yanlış olarak anladığı ve ifade et
tiği Anayasanın 28 nci maddesi öngörmüş. İşte 
28 nci maddenin son fıkrası : 

I «Bu hak, ancak kamu düzenini korumak 
için kanunla sınırlanabilir.» diyor. Şu halde, ge

tirilen bu sınırlama Anayasanın 28 nci madde-
/ sine de uygundur, bunu başka türlü anlamaya 

imkân yoktur. 
Sonra bir noktaya daha temas etmek istiyo

rum. Sayın Hiçerimez, hiç lüzumu olmadığı hal
de, yine yakışıksız bir ifade ile-, «Yollar yürü
mekle aşınmaz» gibi bir ifadede bulundu. Ben, 
bunu şu şekilde cevaplandırmak istiyorum: Sa
yın Gül ey, burada daha evvelki müzakerelerde 
konuştu ve belki avnen kelime kelime söyleye
meyeceğim ama, dedi ki, «Bu o kadar büyük 
bir söz ki, demokrasiye uygun öyle bir ifade 

I ki, keşke bu sözü ben de söyleyebilseydim.» 
I Onu size cevap olarak söylüyorum. Bu sözün 

anlamı, demokrasiye saygıdan başka bir şey ifa
de etmiyor. Sizin kendi arkadaşınızın «ben keş
ke bu büvük sözü söyleyebilseydim» diye ifade
si zabıtlara geçmiştir, lütfen açın okuyun. 

/ Yine ifadelerinin bir yerinde, «Madem'Ana-
I yasa bâzı anarşik hareketlere müsaade etmiyor

du, 171 sayılı Kanun etmiyordu, başka yasalar 
etmiyordu, patlamalardan oldu, o zaman niçin 
kanun getirmediniz» diyor. Yine aynı fasit fik
re saplanıyor. Sanki biz böyle bir şeyi düşün
memişiz, getirmemişiz gibi... Fakat, geldiği hal-

I de müzakereve girememiş, onu tekrar burada 
ifade etmek isterim. 

Bir de, yine Sayın Hiçerimez, «İdare âmir
lerine böyle keyfî, indî yetki vermemek lâzım, 
bu müddeti kendiliklerinden uzatabilirler» dedi. 

İdare âmirleri yetişkin insanlardır, hukuk 
ve sosyal bilimlerin her dalını okumuşlardır; 
normal olarak ve asıl olarak, hiç bir zaman bun
lar hukuk dışı veya keyfî bir hareket yapmaz
lar. Ama, insandır hata etmişse onun da müey
yidesi var. İdare âmiri yahut ta bir yetkiyi ver-

1 diğimiz adam bunu yanlış kullanacak, yetkiyi 
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suiistimal edecek diye kanuna hüküm konmaz 
rey a kanuna konacak müeyyide ve hüküm bu
na göre ayarlanmaz. 

Eğer yetk'iyi suiistimal eden kimse varsa, 
karşılığı vardır, onun müeyyidesi vardır işle
yecek mekanizma vardır, idarî denetim vardır, 
hattâ Mieclisin siyasî denetimi vardır; onun 
bağlı olduğu 'bakanı da Yüce Meclis burada sor
guya, çökebilir. 

Onun isçin yetkiyi verirken, bu acalba suiis
timal edilir mi diye bir korkuya mahal yok
tur, icranın iyi ve süratli de işleyebilmesi için 
bulgun modern hukukta alabildiğine, hattâ ge
nişliğine yetki verilmekte bunun karşılığı ola
rak da mesuliyet ve müeyyideler konmakta
dır. 

171 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde der
piş 'edilen hükmün şümulüne dâhil olarak Sa
yın Hiçerimez'in biraz seviye ifade eden ten
kitlerine cevap vermiş oluyorum. Seviye ifa
de letm'eyen fikirlerini hiç kaal'e almıyorum. 
Çünkü, hem kendime yakıştıramıyorum, hem 
de bu Meclisin yüceliğine, ulviyetine yakıştır
mıyorum. 

En derin saygılarımı arz ederini. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

İB̂ AJŞKİAN — Efendim, bir .açık oylama so
nucunu arz ediyorum. 

Üniversite Pers'onel kanunu tasarımlım ya
pılan açık oylamasına 277 sayın üye katılmış, 
286 kabul, 8 relt, 3 çekinser, 2 boş ^y kullanıl
mıştır. Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Diğer açık oylara katılmayan sayın üye 
var mı efendim?. 

fSaym Bakıp Hiçeriınez, siz grup adına mı 
efendim?.. 

AHMET SAKİP HÎÇEEİMEZ (Ankara) — 
Evet efendim.. 

BAŞKAN — Siz grup adıma ise, daha önce 
söylediniz, doğrudur ıSaym Hiç/erimez ama, 
grup adına demediğiniz için İlhan Darendeli-
oğlıvnu yazdım, sonra da size söz vereceğin 
lefendim. Siz söz istediniz ama grup adına diye 
bir beiyanda bulunmadınız, orası yazı üe daha 
önce bildirdi. 

AHMET SAKÎP H.ÎÇERİMEZ (Ankara) — 
Zararı yok efendim, daha sonra konuşurum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti G-rubu adı
na Sayın tlhan (Egemen) Darendelioğlu buyu
run efendim. 

Efendim, gizden de bir şey rica edeceğim; 
gerçi ıSaym Ahmet Sakıp Hiçerimez, 1 nci mad
de üzerindeki sözünü, maddeleri okursak gö
receksiniz ki, 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü madde
ler ve 5 nci maddenin de bir kısmına taşırdı. 
'Şimdi, kendisini ben, madde içerisinde konuş
tuğu hususları araken, sadedin dışına taştı ve 
tutamadım; ondan sonraki hatiplere de aynı 
söz, aynı sınırlar içerisinde vermeye mecbu
rum. Ümit ediyorum ve istirham ediyorum İd, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü maddelerde artık konuşma 
bitmiş olsun. 

Buyurun iSayın Darendelioğlu. 
D. P. GRUBU ADINA İLHAN (EGEMEN) 

DARENDELİOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan Toplantı Ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununun esprisine karşı olmadığı
mızı, hattâ bunu tasviibettiğimizi daha evvelki 
grup sözcülerimiz vasi t asiyi e ifade etmiştik; 
bir defa da ben tekrarlamış olmak isterim. 

•Muhterem arkadaşlarım, hattâ bu 1 nci mad
de ille biraz daha bu kanunun vuzuha kavuş
muş olmasının da lehiiıdeyiz. Şöyle ki; Toplan
tı ve Gösteri yürüyüşünü tertipleyen kişilerin 
üç veya beş kişi olması, bunların medenî hak
lardan mahrum bulunmaması, yüz kızartıcı 
suçlardan mahkûm lolmama'sr .greçekten çok 
saygıya değer maddelerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, anak, bir noktada 
itiraz edeceğiz. Bu maddenin kapsamından si
yasî partiler muaf tutulmalıdır. Siyasî parti
ler muaf tutulmalıdır ki, yanın birtakım is
tismarlara vesile 'olmasm. 

Aziz arkadaşlarım, çok iyi billiyoraz ki, bu 
kanun tasanla, aslında solcu, sosyalist, mark-
sii3t, materyalist istismarcılara karşı yapıl
maktadır. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Faşistlere 
karşı yok mu? Tek taraflı mı? 

ÎLHAN (EGEMEN) DARENDELİOĞLU 
(Devamla) — Fakat, bu kanun yöneticilerin 
elinde tatbik 'edileceği için, yöneticilerin tek 
taraflı, herhangi bir partiye mensup olması, -
biraz evvel de arkadaşımı da hatıırlatı, ben onu 
da hatırlatmak istemiyorum - hani yöneticilerin 
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hepsinin masum, hepsinin dürüst, hepsinin na
muslu olduğunu'da iddia etmek mümkün de
ğildir. Hatalı da olabilir, hatalı da iş yapabi
lir. 

Meselâ, seçimlerin arifesinde böyle bir ka
nunun partilere tatbiki birtakım çelişkilere, 
sürtünmelere vesile olacaktır. Farzedelim ki, 
şimdi 30 gün söyleniyor, seçimlerde.. 

KEMÂL ŞENSOY (Ordu) — 30 gün me
selesi bu maddede yok. Bu maddeyi konuşa
lım. „ 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELÎOĞLU 
(Devamla) — Efendim, 48 saat de vardır, 30 
gün de vardır, gelecektir, aynı... Efendim, bu 
maddeyi. 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, onu ben söyle
dim ama... 

KEMÂL ŞENİSOY (Ordu) — Zihnimiz da
ğılıyor efendim... 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELİÖĞLU 
(Devamla) — Nazarı itibara alarak diğer mad
deleri konuşacağız. Aslı budur. Esası bu .mad
dedir. 48 saat deniyor, 48 saati' nazarı itiba
ra alalım... 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi farz edelim 
İki, bir parti lideri İstanbul'dan Ankara'yla ge
lecektir, uçağı kaçırmıştır, karayolu ile ge
lecektir. İzmit'te vatandaş veya Darıca'daki 
vatandaş, kendi partisinin liderinin geleceğini 
o gün öğrenmiştir. Yolliara dökülmüştür, so
kaklara dökülmüştür, tezahürat içindedir. 
Bunlara 48 saat evvel izin mi almak lâzım. 
Faraza parti liderini ele halk orada tutmuştur, 
belki 15 dakika cila orada konuşmuştur. O za
man, şimdi bu tezahürat yapan arkadaşlardan 
teker teker hesap mı soracağız! 

Şimdi siyasî partiler, Anayasamız muvace
hesince kurulmuş meşru partiler olduğuna göre, 
bunların birtakım anarşik olaylara verile ola
cağını - geçmişte bunların tecrübeleri vardır 
ama, bugün birtakım kanunlarla 'bunlara set 
çekilmiştir - ve bundan böyle birtakım siyasî 
partilerin anarşik hâdiseleri açıkça beyan ede
rek ortaya dökülmeleri pek de mümkün olma
yacaktır. Onun için birtakım sürtüşmelerle ve
sile vermemek, birtakım yöneticileri de yanlış 
zaafa kaptırmamak için siyasî partilerin bu 
kanun kapsamından muaf tutulmalarını istir
ham ediyoruz. Temennimiz ibudur. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sakıp Hiç eri
mez, ikinci defa Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz istemişlerdir.. Buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA AHMET SAKİP 
HtÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvel Grubum adına yapmış olduğum 
konuşmayı tahlil eden çok değerli arkadaşım 
İSayın Nakilboğlu'nun cümlelerinde gecen «se
viye meselesi, idrâk ve anlayış meselesi» gibi 
sözlerine bendeniz de cevap verecek değilim. 

«Aniayasa dersi.vermem sözüne gelince; ben 
burada kimseye Anayasa dersi vermedim. Her 
Türk vatandaşının rahatlıkla okuyup, rahatlık
la anladığı Türkçe yazılmış olan Anayasamız
dan bâzı maddeler okudum ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşü olarak, şu, şu maddeler mu
vacehesinde, bu kanun tasarısının Anayasaya 
aykırı olacağını söylemeye çalıştım. 

Bu husus, ıbir Anayasa dersi vermek değil, 
bir grulbun veya şahsın bir kanun tasarısının 
illıgili maddesi veya maddelerinin Anayasaya ay
kırı olduğunu belirtmek üzere söylediği sözler
den ibarettir. Ama insan, nedense bir başka
sına taanda ıbulunurken kendi yaptıklarını der
hal unutur ve nitekim ıbiraz önce Sayın Na-
kiiboğlu, bırakınız Türk Anayasasını diğer "ana
yasaları elinie alarak birtakım kelâmda, bulun
dular ve ıböylece Yüce Heyetimize başka ana
yasalları d a tefsİren anlatmaya çalıştılar, demek 
M bu yapılabiliyormuş. 

Bir iddiaları da var: Diyorlar ki ; «herke
sin uluorta çıkıp ıbu Anayasaya aykırıdır, bu 
Anayasaya uygundur demesi doğru değildir.» 
Amla 'biz bugüne kadar hangi kanunlarım, han
gi maddelerinin Anayasaya aykırı olduğunu 
«öylömişse'k yakın bir geçmişte de görmüşüz
dür ki, Anayasa Mahkemesi bizim o iddia 
ettiğimiz şekliyle birtakım kantin maddelerini 
iptal etmiştir. Demek ki, burada bir haklı 
olduğumuz yan vardır. Bu cesareti de, hem 
haklılığımızdan, hem de Anayasaya olan 'bağ
lılığımızdan almaktayız. 

iSayın Niakiboğlu, bir hilafı hakikat beyan
da bulunduğumdan baihsetiler. Hayır, hilafı 
hakikat bir beyanda bulunmadım. Hatırlarsı
nız konuşmamın başında dedim iki, Dernekler 

.Kanununun Hükümet tarafından yazılmış olan' 
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gereikçesîndie 1961 Anayasası kınanıyor. Bu I 
taslarının da gerekçesinde 1961 Anayasası kına
nıyor ve kelimeler de aşağı - yukarı birbirinin 
aynı ve oradan da atlıyarak dedim ki, Dernek
ler Kanununun ilgili Komisyonda görüşülmesi' 
sırasında bir Adalet Partili arkadaşım; «Bu kia-
nunu biz hazırlamıştık» hangi kanunu? Der
nekler Kanununu «fakat Meclisle sevk etmemiz 
gedikti ve Birinci Erim Hükümeti bunu sevk 
etti» dediler. 

Ben bu kanunla ilgili bir (beyanda bulun
madım, o andıa Dernekler Kanunu ile ilgili1 

bir beyanda bulundum ve bağlayarak dedim 
İki; aynı kadro ve aynı siyasî görüş altında ha
zırlanmıştır ve menş'e'i de bu 'kanunlar demiş
tim ve böylece bir tahlili burada arza çalışmış
tım. 

Bu bakımdan hilafı hakikat bir beyan değil
dir, bunu söyleyen bir Adalet Partili komis
yon üyesi de mevcuttur. 

«Anarşiyi müdafaa etmek için buraya çık
mamışlardır» dedi. Taıbiî bu kelimenin aynen 
altını çiziyorum ve şu Parlâmento çatısının al
tında anarşiyi savunacak tek insan çıkmaz tah
min ediyorum, alma hatalarla çıkanlar olmuş
tur. 

C. TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Masum 
heyecanlardan siz bahsettiniz. 

A. SAKIP HIÇERİMEZ (Devamla) — Si
zin sabrınız beni iılıgülendirımiyor. 

«Hürriyetleri yok ötmdk hürriyeti» bu te
kerlemenin üzerinde ise hiç dunmayacağım. 

Şimdi aksini savunan değerli arkadaşlarım
dan ve özellikle Kom'isyoridan bir istirhamda 
bulunacağım ve bu oturumda bunların cevap
larını da mümkünse vermelerini rica edeceğim. 

Bugüne kadar 171 sayılı Kamuna muhalefet 
etmekten veya bu kanunu anarşik eylemlere 
alet etmekten kaç k'işji hakkında işlem .yapılmış 
ve kaç olay bu şekilde cereyan etmiştir? On-' 
larm toplamı ne kadardır iki, böylesi bir ya
sanın Yüce Parlâmentoya şevkime sebep olmuş-
ttur? 

Türkiye'de hangi anarşist, Türkiye'de haıngi 
komünist 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunundan yararlanarak bir eylem 
yapmıştır ? 

Benim hatırlıyabildiğim kadarı ile skilerin 
de şüphesiz hatırlayacağı veçhile, yapılan bü- I 

I tün anarşik olaylar ve bütün eylemler hepsi 
izinsiz ve kimsenin haberi olmadan yapılan 

j -eylemler idi. Haıberli ve "beyanname vererelk 
yapıilımış bir toplantı ve gösteri yürüyüşü ile 
ilgili ıbir anarşik olay ve komünist eylem gös
terilemez. Ama aksini .göstermek mümkündür. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Meselâ nedir, 
öğrenmek istiyorum. 

A. SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — Mü
nakaşaya, sinirli bir hayvanın doğmasına sebep 
olmamak için cevap vermiyorum ama dilimin' 
ucunda cevabı, onu özel olarak söylerim size. 

Sayın ve çok değerli arkadaşım ıSaym Na
kiiboğlu, «yollar yürümekle aşıınımaz» sözünü 
yine seviye kelimeleriyle bağdaştırarak ve bi
raz da bana hakaret ederek, -k i yakıştırama-
dum kendilerine - hele Meclis kürsüsünde ken
dileri için seviye ne olursa olsun, bir diğer ar
kadaşının seviyesine hakaret etme yetkisini hiç 
kimse kendisine vermiyor, hele böyle ulvî bir 
kürsüden hiç verilmiyor, ama nasılsa bunları 
birleştirerek «yollar yürümekle aşınmaz» sözü
nün fcir değerli arkadaşımızın tahlili ile birleş
tirerek ulvî, güzel bir söz olduğunu ifade et
mek istediler ve benim zabıtları okumamı söy
lediler. 

İnsan hafızasında bâzı şeyleri, iyi saklıyabi-
liyor. Ben «yollar yürümekle aşınmaz» sözü
nü müstiakil almadım.» Demokrasi ve biraz da 
anarşi» sözüyle birlikte aldım, «bunlar birer 
âdi zabıta vakıalarıdır» sözüyle beraber aldım 
ve üçünü birleştirdiğim, zaman benim mantı
ğım, kendilerinin bulunduğu mantık seviye
sinde bulunmamı ve aynı şekilde bir tahlile 
ulaşmamın mümkün olmadığını ortaya koydu. 

Bu yasallar hürriyetleri kısıcı yasalardır; 
Dernekler Kanunu öyle olmuştur, 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda 
yapılan tâdil tasarısı da - şu elimizdeki - hür
riyetleri kısan bir tasarı olmuştur. 

Gönül arzu ediyor ki, bundan Önceki Mec
lis müzakereleri sırasında bu tasarı nasıl redde
dilmiş ise, inşallah bu toplantıda da reddedi
lir. 

Bu konudaki sözlerimi şöyle bağlamak is
tiyorum, Sayın Nakiiboğlu arkadaşım bir çok 
ta'nda bulundular, hakaıfe'ti bana lâyık gör-

I düler ama bütün bunları söyledikten sonra 
lütfettiler «aıkadaşımı» tabirini ile kullandılar. 
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Böylece bana bir terbiye dersi vermeye çalış
tılar. • Kendilerine hatırlatıyorum, benim an
nemden, babamdan aldığını terbiye bana ve
rilecek bu dersten çok çok daha üstündür. 

Saygılarımla. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 

Grup iadına ikinci defa söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Açık oyunu kullanmayan sayın üye var mı 

efendim?.. Birinci ve ikinci kupada oy kul
lanma muamelesi tamamlanmıştır. Birinci ve 
likinci kupa, yani sıradaki 2 nci ve 3 ncü ku
pa kaldırılsın ediendim. 

Diğerlerinde oy kullanma işlemi devam et
mektedir. Adalet Partisi Grubu adına ikinci 
def/a Sayın... 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
iSaym Başikan... 

BAŞKAN — Zatıâliniz mi söz istiyorsunuz? 
Hanginiz? 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, yanlış anlaşılan bir hususu tav
zih sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —.Meselâ efendim? 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Şahsıma ait. 
BAŞKAN — Hayır, meselâ efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Hiçerimez benim sözlerimi yanlış anladı
lar. Ayrıca «bana terbiye dersi verdiler» di
yor. Bunu açıklamak maksadıyle söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Hayır, o pasaj nedir bileyim ki; 
size ait değilse, yanlış anlamış diye söz vere
mem Sayın Nakiboğlu. Ben böyle söylemedim, 
bana aidolmayan bir sözü izafe ettiler derse
niz veya böyle bir şey. vâki olmuş ise İçtüzüğün 
95 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre söz hak
kı doğar. Tavzih için söz yok efendim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Maksadım şu efendim: Benim söylemek iste
diğim mânanın dışında bir mâna anlıyorlar. Onu 
arz edeceğim. 

IBAŞKAN — İşte o hangi kısım efendim? 
Onu söyleyin de ben takdir hakkımı kullana
yım. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Bir yerde değil, ben notuma aldım. Meselâ, «hi
lafı hakikat beyan» şeklinde orada benim söyle-
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mediğim bir şeyi söylediler ve benim söylediği
mi yanlış anladılar. Ayrıca bir de, «bana ter
biye dersi verdiler» diyor. Böyle bir maksadım 
yok, onu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Maksatla söz verilmez efendim. 
Siz bakınız, Komisyonda, «bu kanunu evvelce 
biz hazırladık, sonra Nihat Erim Hükümeti ge
tirdi» diye beyanda bulundunuz, zapta geçen 
beyanınız. Sonrada onun devamını götürdünüz. 
Sayın Hiçerimez de diyor ki, «Komisyonda bir 
Adalet Partili üye bu sözü söyledi. Dernekler 
Kanununda da böyle idi.» Şimdi bunun... 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, ben o şekilde söylemedim. Sayın Baş
kan, kendileri diyor ki, Adalet Partisi Dernek
ler Kanununu düşünmüş hazırlamış da getire
memiş ve kendileri, yahut bizden sonraki hükü
met getirmiş. Aslında Adalet Partisi Dernekler 
Kanunu hakkındaki düşünüşünü bir tasarı ha
linde hazırladı ve Meclisin Muhterem Başkanlı
ğına sundu. Bunu yanlış söylediler veya bilhis-
sa kasıtlı söylediler, bir. 

İkinsisi; biz burada ifadelerimizde kendile
rini mutlaka bir seviyeye davet etme mecburiye
tindeyiz. Bunu ifade ettik. Onu bir terbiye 
dersi şeklinde telâkki ediyorlar ki, o benim söy
lemek istediğim ve kasdımın dışında bir anlayış
tır, onun için söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bakınız onu da ben 
dikkatle takip ettim. Zaten birincide maksadı
nızı . ifade buyurdunuz. İkincide, Sayın Sakıp 
Hiçerimez diyor ki, «Bana seviye, idrak sınırın
dan bahsettikten sonra konuşmasının bir yerin
de (arkadaşım) diye hitap etti. Bu tarzı hare
keti ile bir terbiye dersi vermek istedi. Ben an
nemle babamdan aldığını terbiyenin dışında ay
rı bir terbiye dersine muhtaç değilim.» Burada 
sizin tavzih edeceğiniz bir şey yok Sayın Nakib
oğlu. 

Sayın Kemal Şensoy. ikinci defa Grup adına 
buyurunuz. 

A. P. GRUBU ADTNA KEMAL ŞENSOY 
(Ordu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

17i sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkında Kanunun 7 nci maddesindeki de
ğişiklikle ilgili maruzatımızı, grup adına, arz 
etmek üzere yüksek huzurlarınıza çıkmış bulun
maktayım. 
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Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Par
tisine mensup Sayın Reşit Ülker'in bir endişesine 
evvelâ cevap vermek istiyorum. 

Sayın Reşit Ülker, toplantının, yapılmasın
dan en az 48 saat önce, toplantının yapılacağı 
yerin en büyük mülkî amirliğine, çalışma saat
leri içinde, bildirilmesini mâkul karşıladığını; 
fakat, «Bu müracaata yapacak olan şa'hısılaırın, 
medenî haklarını kullanma yetkisini haiz olup 
olmadığını, ağır hapis cezası ile kesin suretle tec
ziye edilip edilmediğini, yüz kızartıcı bir suçtan 
veyahut Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriye
ti hakkındaki Kanunun hükümlerine muhale
fetten kesin hüküm giymemiş bulunup bulunma
dığını bu kısa süre içerisinde nasıl tespit ede
ceğiz?;) diye buyurdular. . 

Değerli arkadaşlarım, bir kanunun haklı ve 
yerinde olup olmadığı meselesi ayrı; bu ka
nunun tatbikatta doğuracak olduğu aksaklıkla
rın giderilmesi hususu ayrı bir meseledir.. Bir vi
lâyette, 3 kişi 5 kişi 1:0 kişi herhangi bir mesele 
hakkında vilâyete müracaat edecek, 'bunların du
rumları hakkında, en büyük mülkî âmir duru
munda bulunan vali, herhangi bir istihbaratı 
toplamakta, za'fa, düşecek; bu mümkün değil
di!'. Meseleyi resmî olarak tespit etmek icahet-
tiğinde ki, her mmtakada adlî sicili vardır, eğer 
o şahıs o vilâyette ikâmet etmiyorsa, vali telg
raf ile veya daha seri vasıtalarla o .şahsım du
rumu hakkında kesin malûmat saihi'bi olalbilir. 
Bu itibarla böyle bir endişe varit değildir. Esa
sen bu endişenin altında, belki de Sayın Reşit 
Ülker'in hiç de kasdetmediği, hiç de arzu etme
diği bir maksat yatmaktadır. Bu maksat da şu; 
«(bırakınız birtakım eşkiyalar, bırakınız birtakım 
katiller, bıraılanz'birtakım vatan hainleri hüviyetle
rini tespit ve tayin etmeden toplantı ve gösteri 
yürüyüşüne kıyam etsinler» Ben sayın Reşit Ül-
keri itham etmiyorum; ancak, meseleyi bu se
ldi de vazedersek, bu Meclis, bundan benim' söy
lediğim istikamette mâna çıkarır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Darendelioğlu' 
mun, «Siyasî partiler bu maddeden hariç tutul
malıdır» şeklindeki beyanı ise, kanaatime ve gö
rüşüme göre tamamen yanlıştır. Siyasî partiler 
liderlerini her zaman karşılayacaklardır. Bir li
derin karşılanması veyahutta ona «hoş geldin» 
denilmesi münaselbetiyle bir yerele toplanılma
sı, bu kanunun bu 7 ne i maddesiyle alâkalı ola-, 
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rak mütalâa edilemez. Çünkü, bilhassa seçim 
atmosferin© girildiği zaman, seçim propaganda
sının başlaması mümaselbcıtliyıle bu kabili hâdiseller 
Türkiye'nin her tarafından vukulbulacaktır. Bi
naenaleyh, gidip, «Siz niçin bu ağacın altında 
toplandınız? Neden bu caddede liderinizi karşı
lıyorsunuz?» diye, kimse kimsenin yakasına ya
pılmayacaktır ve esasen kanunun gütmüş oldu
ğu hedef de bu değildir. Açık bir deyimle, «top
lantının yapılması» tahiri vardır. Halbuki, öbü
rü bir karşılamadır; bir ölçüde bir merasimdir 
veyahut da tesadüfî bir karşılamadır.. Hiçbir ma
mada 7 nci maddenin istihdaf ettiği ölçüde top
lantı mânasına gelmez. 

Bu itibarla, «iSiyasî partilerin toplantı yap
masını bu maddenin dışında tutalım» şeklinde
ki düşünceye.iltifat etmemiz mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümünün 
veya bu maddesinin Anayasaya aykırı olup ol
madığı. meselesi uzun uzun tartışıldı. Adalet) 
Partisi Grubu adına bu mesele üzerinde hassasi
yetle duran arkadaşımız, meseleyi Anayasa yö
nünden elciştirdi ve Sayın Sakıp Hiçerimez'in 
de endişelerini, tahmin ediyorum, giderici isti
kamette beyanlarda bulundu. Ben bunlara ayrı
ca temas etmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir nokta üzerinde 
hassasiyetle durmak, istiyorum. Her nedense 
C. H. P. gayet sarih, gayet açık, vazıh meseleler 
karşısında, ortaya bir müphemiyet perdesi ger
mek ister. Anayasanın 28 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası açık; «Herkes, (inceden izin almaksızın, 
silâhsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yü
rüyüşü yapma hakkına sahiptir.» der; buna bir 
diyeceğimiz yok. Demckki, izin almadan herkes 
silâhsız ve saldırısız toplanma veya gösteri yü
rüyüşü yapacak, Ama, 2 nci fıkra arkasından 
devam ediyor, «Bu hak, ancak kamu düzenini 
korumak için kanunla sınırlanabilir.» 

Değerli arkadaşlarım, işte getirmiş olduğu
muz bu kamun ve bu kanunun .maddeleriyle, 
Anayasanın 2)8 nci maddesinin 2 nci fıkrasına 
uygun bir hareketin içerisinde bulunuyoruz. Bi
naenaleyh, bu kadar sarih bir mesele Çarşısın
da, Anayasa Mahkemesinin birtakım kararla
rından bahsetmek suretiyle, güneşi balçıkla sı
vamaya kalkışmak, kanaatime göre, doğru ol
maz. 
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Değerli arkadaşlarım. Sayın-Sakıp Hiıçeri-
mez, l'9ı6fl Anayasasını devamlı surette kınadığı
mızı söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi; gerek 
19615 Secim Beyannamesinde, gerek 1965 Hükü
met Programımda, gerek 1969 semim belyannıaımiesit 
ve Hükümet programımda. 1961 Anayasasının han
gi ınaddeflerıinıiın değişmesi lâzımgdldiğimi ortaya 
'koymuş ve ondan sonra «Adalet Pantiısinim bu tıt-ı 
ıtıımu karşısında Anayasamın, bir maddesini değiş
tirmeye kıyam ederseniz, bu Meclisi başınıza 
yıkarım» diyenler, bir gün gelmiş Adalet Par
tisinin bu görüşünde birleşmişlerdir. Türkiye'de 
cereyan eden anarşik olayların sebebini, birta
kım reformlara, bağlayanlar ve reformların ta
hakkuku halinde anarşizmin, terörizmin kökü
nün kazınacağını iddia, edenler, mesuliyet mev
kiine, icraat mevkiine geldikleri zaman, hele he
le Başvekil oldukları zaman bu sözlerinden cay
mışlar; «iBu 1961 Anayasası değişmedikçe, bu 
memlekette anarşinin kökünü kazımak mümkün 
değildir» diye beyanda, bulunmuşlardır. 

Şu hale göre, 1.9611 Anayasasının Adalet Par
tisi tarafından kınandığını ortaya koymak, her
halde fazla manalı bir söz söylemek değildir. El
bette, mevcut değişiklikleriyle dahi, Anayasa
nın birçok maddesini beğenmiyoruz; Anaya
sa tabu değildir, Anayasa Kur'anı Kerim hiç 
değildir. Anayasanın, günün şartlarına, ve deği
şen memleket ihtiyaçlarına göre birçok hüküm
leri, belki pek yakın gelecekte değişecektir. Bu 
değişikliği belki Cumhuriyet Halk Partisi iste
yecektir, belki Adalet Partisi isteyecektir. 

O itibarla, Anayasayı kınamak veyahutta 
ibâzı maddelerini beğenmemek şeklinde Adalet 
Partisine tenkid yöneltmek suretiyle hiçbir şey 
kazanılamaz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirmek is
tiyorum. Sayın Hiçerimez, bir de, Türkiye'de 
cereyan eden birtakım hadiselere, Adalet Parti
si Sayın Genel Başkanının, «Âdi zabıta vakası» 
dediğini beyan etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Sayın 
Genel Başkanının, Başvekil olduğu zaman içeri
sindeki beyanlarını, tümü ile tetkik ettiğimiz 
zaman, Sayın Genel Başkanın, hakikaten âdi za
bıta vakası olan vakaya, «âdi zabıta vakası» de
miş olduğunu görürüz. Zaibıta vakası hüviyetini 

taşımayan ve Türkiye'de beynelmilel komünizmi 
teşkilâtının tatbikatı cümlesinden olan hareket
lerim de hakiki tavsifini yapmış ve o tarihlerde 
bu teşhiste ittifak etmeyenler, 12 Mart'tam. sonra 
bu teşhiste ittifak etmişlerdir. 

Binaenaleyh,, hadiseleri hafife aldığımız, bu 
hadiselere «Âdi zaibıta vakası» demek veyahut
ta «bu hadiselerin dünyanın diğer memleketle
rinde de cereyan ettiğini» söylemek suretiyle 
meseleyi küçültmek istediğimiz yolundaki id
diaları ve ithamları Adalet Partisi Grubu adı
ma şiddetle reddediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sokaklar hakikaten 
yürümekle aşınmaz. Eğer bir hak sokaktan is
tihsal edilecekse, bir nizam sokaktan teessüs 
edecekse ki, bu mümkün değildir; şu hale göre 
sokakta yürümek, eğer sokakları aşındırmak 
maksadına mâtufsa, hakikaten sokaklar aşın
maz. Adalet Partisi Sayın Genel Başkanının 
bu sıöızünü, memleketi âdeta anarşizme sevk et
me mânasında anlamak, anarşizmi teşvik mâna
sında anlamak, em hafif tabiriyle, bu vatanı ve 
bu milleti sevmemek demektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde münasebe
tiyle Adalet Partisinin görüşlerini kusa olarak 
sizlere arz etmiş bulunuyorum. Hepinize derin 
saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, açık oylardan iki ta
nesinin sonuçlarını arz ediyorum. 

4 Haziran 19154 tarihli «Turizm Lehine Güm
rük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski «Turistik 
Propaganda Malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «özel karayolu araçlarının geçici 
ithaline dair Gümrük Sözleşme.si»'ne katılmamı
zın uygun bulunduğu hakkımdaki kamun tasarı
sının yapılan a.çık oylamasına 247 sayım üye. 
katılmış; 242 kabul, 4 ret, 1 eekinser oy kulla-
nılmıştıı. 

Bu suretle kanun tasarısı Meclisimizce kabul 
edilmiştir, 

Türkiye, Cumlhuriyeti Hükümeti ile Holamda 
Krallık Hükümeti arasımda Hava Ulaştırması 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 252 sayın üye katılmış; 247 kabul, 
5 ret oyu kullanılmıştır. 

Bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

- , 191i — 
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•Diğer dört tasarının açık oylamasında açık 
'oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

'Bütün kutulardaki açık oylama işlemi ta
mamlanmıştır., kutuları lütfen kaldırınız. 

1 nci madde üzerindeki görüşmelerin yeter
liği hakkımda önergeler vardır.. Önergeler aynı 
malhiyette olduğu için birini takdim ediyorum. 

•ıSaym Başkanlığa 

!17|1 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin müzake
resi yeterlidir, kifayeti arz ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Ka/bııl etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, madde üzerinde yapacağımız işlemi (Mec
lisimizde ilk defa vâki olduğundan) yapılacak 
usul işlemini bir kere arz ediyorum: 

'Tasarı Meclisimizde görüşülmüş, tümü oyla
nırken reddedilmiş, dolayısıyle maddeler red
dedilmiş ve Anayasanın 92 nci maddesi gere
ğince Cumhuriyet Senatosuna gitmiştir. Cum
huriyet Senatosu bir metni değiştirerek kabul 
etmiş ye tekrar Meclisimize gelmiştir. Millet 
Meclisinde reddedilen metin, Cumhuriyet Sena
tosunda değiştirilerek kaibul edilirse, Anayasa
mızın 92 nci maddesinin 7 nci fıkrası hükümleri 
uygulanır; yani, Mecliste yeniden görüşülür. Ye
niden görüşülür hükmüne uyularak Adalet Ko
misyonumuz değişik bir metin getirmiştir. 

iŞimdi bu metin üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır, bir değişiklik önergesi vardır. O 
önerge hakkında işlem yapacağım, ondan son
ra Adalet Komisyonunun değişik metnini oyla
yacağım. Eğer bu metni Yüce "Meclis kabul eder
se karma komisyona gidecek. Bu. metni Yüce 
Meclis reddederse Senatonun metnini okutup 
'oylayacağım. Senatonun metni kabul edilirse 
kanunlaşır. Senatonun metni de reddedilirse, 
bu madde reddedilmiş olur, düşer. Yapılacak 
işlem budur. 

Şimdi değişiklik önergesini takdim ediyo
rum efendim :• 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
171 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
'Öneririm^ 

Istanfbul 
Reşit Ülker 

Toplantının yapılmasından en az 48 saat ön
ce, toplantının yapılacağı yerin en büyük mül
kiye amirliğine, çalışma saatleri içinde, medenî 
ıhaklannı kullanma yetkisini haiz olan ve ağır 
hapis cezasıyle veya yüz kızartıcı bir suçtan ya
hut Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
Ihakkındaki Kanun hükümle]ine muhalefetten 
kesin hüküm giydiği bilinmeyen en az beş ki
şiden teşekkül eden tertip heyeti üyeleri tarafın
dan imzalı bir beyanname verilir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor-
mu efendim ? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoraz. 

BAŞKAN —. Katılmıyorsunuz, 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergenizi izah için, buyuru

nuz Sayın Ülker. 
MEHMET KAZOVA (Tokat) — Önerge za

ten aıçık, engellemekten zevk duyuyorlar. 
BAŞKAN — Sayın Kazova, Sayın Kazova.. 

REŞİT ÜLKER (IstanJbul) — Değerli arka
daşlarım., demin de izah ettim, Sayın A. P. söz
cüsü arkadaşım yanlış değerlendirdi. Tam ter
sine, maddenin içindeki suçları işleyenlerin, bu 
yönetimde, yani toplantı heyetinde görev alma
malarını biz de tasvip ediyoruz. Yalnız, göster
diğiniz şahsın suç işleyip işlem'ediğini nereden 
^bileceksiniz ? Benim getirdiğim değişiklikte, 
«Suç işledikleri bilinmeyen kimselerden teşek
kül ettirilecek bir tertip heyeti» ibaresi var. 
Bir şahıs var; salbıkak olduğu, kazada veya köy
de biliniyor, sabıkalı olduğu herkesçe biliniyor. 
Sabıkası olduğu bilinen bir adamı, suç işlediği 
îbilinen bir adamı yazmak var; bir de hiç bilin
meyen, herkesin sabıkasız zannettiği bir kimse^ 
yi yaizmak var. 

«Bilinmeyen, kelimesini koymakla, yetiniyo
rum ; maddenin 1 nci fıkrası aynen kalıyor. Yal
nız, «suç işlememiş olan» değil, «suç işlediği bi
linmeyen» ibaresini koyuyorum. Eğer orada 
herkes o adamın suç işlediğini biliyorsa, ellbet-

; teki cezasını görecek. Fakat, bilmeden yazarsa 
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ıbir kimse, yani tanınmamış; fakat, sonradan an
laşılıyor; polis ve savcılık tahkikatından bunun 
suç işlediği anlaşılırsa, o şalhsa ceza verilmeye
cek, 

Bu, bütün siyasî partilere, de tatbik edilecek 
bir 'hükümdür. Büyük mahzurlar çıkar. Nite
kim, Dernekler Kanununda, derneklerin kong
releri ile ilgili hükümler, siyasî partilere de (A. 
P.'ne de, C. H. P.'ne de ve diğer partilere de) 
tatbik edilince., Partilerarası Komisyonda deği
şiklik yapmak meclburiyetinde kaldık. 

Onun için istirham ediyorum; hiçbir mah
zuru yoktur. Suç işleyenleri yazamazlar bile bi
le ; o kazada, o yerde, suç işlediği biliniyorsa ve 
hile bile yazılmışsa, bile bile yazmaktan dolayı 
ceza yiyeceklerdir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye, katılmadı
ğını beyan etmiştir. Değişiklik önergesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Değişkilik önergesi kabul edilmemiş
ti.-. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun, (Se
nato metnini değiştirerek) getirdiği metni oy
larınıza arz edeceğim. 

Tekrar ediyorum; kabul edilirse, Karma Ko
misyona gidrcek. Reddedilirse, Senatonun met
nini oylayacağım; müzakereleri tamamlanmış
tır, o kabul edilirse, kanunlaşır. Reddedilirse, 
hu madde düşer. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunca hazır
lanmış olan metni oylarınıza arz ediyorum. Kahul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kahul edilmemiş
ti]?. 

Cumhuriyet Senatosu metnini bir kere daha 
okutup, zapta geçirip, oylarınıza arz edeceğim. 

.(Cumhuriyet Senatosunca kalbul edilen 1 nci 
madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun met
nini oylarınıza arz ediyorum. Kalbul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir ve bu su-v 

retle 1 nci madde, yani Toplantı ve Gösteri Yü-
- rüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunun 7 nci 

maddesindeki değişiklik kanunlaşmıştır. 

Madde 2. — 10 Şubat 19!ö3 tarih ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin başlığı ile 
madde, metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tertip heyetinin görevleri ve soramluhîğu *: 
Madde 8. — Tertip heyetince verilen beyan

namede belirtilen üyelerden en az üçü toplantı 
yerinde bulunur. Bu üyeler toplantının sükûn 
ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına 
çıkılmamasını sağlarlar ve icabında zaJbıtadan 
yardım isterler. Sükûn ve düzeni sağlayamadık
larında, toplantının dağıtılmasını Hükümet Ko
miserinden talebederler. 

Tertip heyeti üyelerinin sorumluluğu toplan
tı dağılıncaya kadar devam eder. 

(10 Şubat 1968 tarih ve 171 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Ka
nunun diğer maddelerinde geçen «İdare Heye
ti» deyimi, hu kanunda teşkil tarzı, görev vö 
sorumlulukları belirtilen tertip heyetini ifade 
edej\ 

BAŞKAN — Bu, Millet Meclisi Adalet Ko
misyonunun hazırladığı metindir. Cumhuriyet 
Senatosunun kabul ettiği metni de takdim edi
yorum eıendim. 

Madde 2. — 10 Şuibat 1963 tarih ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin başlığı ile 
madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İdare heyetinin görevleri ve sorumluluğu : 

Madde 8. — İdare heyeti, toplantının sükûn 
ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına 
çıkılmamasını sağlar ve 'bunun için gerekli ted
birleri alır ve icabında zabtanm yardımını iste
yerek bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde top
lantının dağılmasını Hükümet Komiserinden is
te*, , 

lıdare heyeti üyelerinden en az birinin, top
lantının yapıldığı yerde ikametgâh, sahibi olma
sı şarttır. 

İdare heyetinin sorumluluğu toplantı sona 
erinceye kadar devam eder. 

İdare heyeti üyelerinden en az üçü toplantı 
yerinde bulunmadıkça toplantı yapılması yasak
t ı / . 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın özgüner, 
buyurun efendim. 

Yalnız efendim, bu defa deminki ricamı tek
rar edeceğim. Başlık değişiyor. Bir de; «İdare 
heyeti» tabiri «tertip heyeti» oluyor. 171 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmayan maddelerdeki 
«İdare heyeti» ibareleri «tertip heyeti» oluyor. 
Madde bunu kapsıyor. 

— 193? — 
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TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, bu bcliirtm'enize rağmen,' maddede değişiklik 
sizin dediğinizden, fazla. 

BAŞKAN — Bir yer daha var.. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O sebeple söz 

aldım, belirtmek isterim. 
8 nei maddede Adalet Komisyonunun yaptığı 

değişiklik bilhassa, son fırka ile belirleniyor. 
«10 Şubat 1903 tarih ve 171 sayılı Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanu
nun diğer maddelerinde geçen «İdare Heyeti» de
yimi, bu kanunda teşkil tarzı, görev ve sorumlu
lukları belirtilen tertip 'heyetini ifade eder.» _ 

Şimdi arkadaşlarını, ilk bakışta, «ne gereği var 
bunun?» diyebilirsiniz. Kanun tekniğine ne dere
ce aykırı olduğunu belirtip, Komisyonun, Hükü
metin ve Yüce Heyetin dikkatinle sunmak istiyo
rum. 

Şimdi ne yapıyoruz biz burada? 8 nei madde
de bir değişiklik yapıyor ve bir fırka ekliyoruz. 
Bu fıkrada diyoruz ki; bu 8 nei-madde gereğin
ce, bu kam unun, yani şu 171 sayılı Kanunun ta
mamı ndaki «İdare Heyetti» deyimleri değiştiril-
miştir. Ve bunu aynı kanun içindeki bir madde 
ile değiştiriyoruz. Hiç böyle kanun tedvin edıilir 
mi arkadaşlar; olur mu; kanun tekniğine uyar 
anı? Hukuİtçu mu olmak lâzım bunun içsin; uygu
lamacı anı olmalk lâzım? Hükümetin teknik ele
manları var; yani,.bunu nasıl getirebiliyorlar Yü
ce Heyete?.. 

Bu 171 sayılı Kanunun birçok m ad delerinde 
•geçen «İdare Heyeti» deyimini değiştirebilirsi
niz; ne ile değiştirebilirsiniz? O maddelerde yapı
lan değişiklikle; ayrı bir kanun değişikliğidir bu. 
Ama aynı kanun içinde, tutar; «B/iz bu kanunun 
'8 mci maddesine bir yama yapalım, «idare Heye
ti» deyimi bütün •maddelerde değişsin.., Derseniz, 
bunu kanun tekniğine uy durabilmek fazla zorla-
ma olur ve zannederim tatbikatta, da, Yüce Heye
tinizin tatbikatında da bugüne kadar görülmemiş 
bir şekil alır. Buna,, her halde Yüce Kurulunu
zun taraftar olmayacağı kanısındayım. 

Tâbirimi -mazur görünüz arkadaşlarım, bura
da, bir nevi atlama olmuş. Bu durum hukuk tek
niğine de kanun yapma t-efoıiziine de uymaz. Bu
nu göz önünde tutmanızı ve vereceğim önerge is
tikametinde oy kullanarak, bunun kanun tekniği 
ray una. oturtulmasına yardımcı olmanızı diler, say
gılar sunarım. 

— 194, 
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BAŞKAN —-Sayın Reşit. Ülker, buyurun. -
R E İ I t ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, önümüzde iki metin var. Bunlardan biri 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin, di
ğeri Adalet Komisyonumuzun değiştirdiği metin. 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği mel in daha 
doğru ve yerindedir. Benden evvel konuşan de
ğerli arkadaşımın da ifade ettikleri gibi, bir ka
nun yapılmış, o kanunun diğer maddeleri kabul 
edilmiş; bu maddede, o toplantı heyetinden mak
sadın ne olduğuna dair fıkra konuyor. 

Bu husus kanun tekniği bakımından uygun 
değildir. Oylamaya geçildiği zaman Cumhuriyet 
Senatosunun getirdiği metni kabul etmek daha ye
rinde ye kanun-tekniğine uygun olacaktır. 

BAŞKAN — 'Efendim, birkaç acık oylama so
nucu daha gelmiştir, arz ediyorum. 

• Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası hakkın
da 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanma sının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 241 sayın 
ü.ye katılmış; 239 kabul, 2 ret oyu kullanılmış ve 
bu suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 tari
hinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının yapılan a/çık oylamasına 244 sayın üye 
'katılmış; 241 kabul, 3 ret oyu kullanılmış ve bu 
suretle tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sayın Başer?.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Değişik
lik önergesi vardır, okutuyorum. Ancak bir husu
su tavzih edeyim. 

Sayın Özgüner, «İdare Heyeti» ifadesinin 
«Tertip Heyeti» mânasına geldiği sekilinde bir 
değişiklik teklif ediyor, esasen Cumhuriyet Sena
tosunun metni kabul edilirse bu önerge de yerine 
gelmiş oluyor. 

Sayın Başkanlığa, 
8. Maddenin son fıkrasının metinden çıka

rılmasını öneriyorum. 
Saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan Özgüner 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar IDI? 
ADALET KÖMtSYONlT SÖZCÜSÜ'TE Yr Fİ iv 

KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mem iştir. 

Meclisimiz şimdi yapacağım oylamada Ada
let Komisyonu metnini kabul ederce Karnm Ko
misyona gideee'ktir; reddedilirse, Cumhuriyet Se
natosu metnini oylayacağını, kabul edilirse Sayın 
Özgüner'in de önergesine paralel olmuş olacak 
ve 'kanunlaşacak; reddedilirse madde düşmüş ola
cak tu". 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun okunan 
vo üzerinde müzakereleri tama -m lanmış bulunan 
2 inci maddesini oylarınıza arz 'ediyorum. Kabul 
'edenler... Elmı'eyenler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda değiştirilerek kabul 
edilen 2 nci 'maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde, Cumhu
riyet Sena tosunca yapılan değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. Meclisimizce de kanJünilaşmıştır. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun 3 ncii 
madde metnini okutuyorum. 

Madde 3. — 10 'Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 'hak
kında Kanunun 9 ncu maddesine aşağıdaki fıkra 
'eklenmiştir. 

«Hükümet Komiseri toplantının safahatını tek
nik ses alma cihanları, fotoğraf ve film 'makinele
ri. gibi .araçlarla tespit ettirebilir.» 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun de
ğişik 3 ncü madde metnini okutuyorum. 

Madde 3. —- 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 9. — Mahallin en büyük' mülkiye âmi
ri, toplantıda hazır İmlunmak üzere hakim sınıfın
dan sayılanlar ve adliye memurları ile jandarma 
dahil askerî şahıslar ve emniyet mensupları dı
şından bir memuru Hükümet komiseri tayin öder. 
Hükümet komiseri toplantı yerinde kendi seçece
ği bir mahalde bulunur. 

Hükümet komiseri toplantının safahatını tek
nik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makinele
ri gihl araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı ted
birlerin kifayet, etmemesi dolay isiyle, hâdiselerin 
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toplantının devamını imkânsız kılacak' ve genel 
sükun Ve düzeni bozacak fiille Veya'sözle saldırılı 
l>ir şekil alması halinde toplantıyı dağıtın aya yet-
kilidii'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

Evvelâ Millet Meclisi Adalet. Komisyonunun 
metnini oylarınıza sunacağım : Kabul edilirse 
Karma Komisyona gidecek, reddedilirse, Cumhu
riyet Senatosunun değişik metnini oylarınıza su
nacağım. 

Millet Meclisi Adalet Komisyonu metnini oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Cumhuriyet -Senatosunda yapılan değişik şek
liyle 3 'ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve bu 
nradde kanunlaşmıştır. 

4 ncü maddenin Millet Meclisi Adalet Komis
yonu metnini okutuyorum : 

Madde 4. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
da Kanunun 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkra
lar eklenmiştir: 

«Toplantı İçin tertip heyetince usulüne uygun 
beyanna'nıe verilmesini müteakip, toplantı yapıl
masının kamu düzenini bozucu 'nitelikte sonuç
lar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili va
liliğin gerekçeli teklifi üzerine, içişleri Bakanlı
ğınca toplantının bir defaya mahsus olmak ve otuz 
günü 'geçmenvek üzere ertelenmesine karar verile
bilir. Bu karar •toplantının yapılacağı saaıtten 24 
saat önce tertip heyetine yazılı olarak bil dirilir. 

Tertip heyeti erteleme müddeti sonunda veya 
kararın kaldırılmasından her halde iki gün içinde, 
7 nci maddedeki usule uygun olarak yeniden 
yapacağı müracaat ile aynı maksatlı toplantıyı 
yapabilir. 

BAŞKAN — Şimdi de Cumhuriyet Senatosu
nun değişik metnini okutuyorum. 

Madde 4. — 10 Şubat. 1963 tarih *-c 171 sayılı 
Toplantı ve (Histeri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
daki Kanunun 10 ncu maddesi 'aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Toplantı için tertip heyetince 
'beyanname verilmesini müteakip toplantının ya
pılmasının 'kailim düzenini bozucu nitelikte sonuç
lar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili vali
liğin gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri Bakanlığın-
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ca toplantının 30 güne kadar ertelenmesine karar 
verilebilir. Bu karar toplantının yapılacağı saat
ten en az oniki saat önce tertip (heyetine yazılı 
olarak bildirilir. Erteleme kararı "30 günden da
ha >az bir süre için verilmişse, bu süre aynı usule 
uyularak 30 güne kadar uzatılabilir. 

Ertelenmesine karar verilen 'toplantı erteleme 
süresini kovalayan ilk gün yapılır. 

Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel 
tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da, beyan
namenin-veıüldiği makama yazı ile 'bildirilmek şar-
tıyle, bıir defaya mahsus olmak ve 48 saati geçme
mek üzere geri bırakılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Buyurun Sayın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayım Başkan, çok değerli arkadaşlarım; Cumhu
riyet Halk Partisi Grubunun bu tasarıda en çok 
karşısında bulunduğu madde bu 4 ncü madde ve 
bunu takibeden 5 nci maddedir. 5 nci maddeyi gö
rüşmediğimize göre, 4 ncü madde üzerindeki gö
rüşlerimi her iki metin üzerinden ilerleyerek arza 
çalışacağım. Çünkü Sayın Başkan da h'er iki met
ni birden okuttu ve buraya kadar geçen maddeler
den, temayülün de Senatoda kabul edilen metin 
üzerimdem 'gidildiğini gösteriyor. Buna da dikkati 
çekerek, sakıncalı gördüğümüz hususları arza ça
lışacağım. 

Biraz evvel bu kürsüden Komisyon ve Hükü
mete t i r sual tevcih etmiştim. Cevabını bana özel 
olarak bildirdiler ve tahmin ederim biraz sonra 
resmen de 'açıklarlar. 

Bugüne kadar 171 sayılı Kamuna göre, resmen 
müracaat etmek suretiyle birtakım anarşik -olay
ların cereyan ettiği olay adedi Sayın Hükümetten 
öğrendiğime göre 20... Kaç senede? Dört yılda. 
Kaç kişi hakkında kanunî işlem yapılmış bu dört 
yıl içinde yirmi olayla ilgili olarak? 138 kişi. De
mek ki 20 olay ve 138 kişi için, biz Türkiye'de 
milyonlarca vatandaşımızın toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapma hakkını, 'arkadaşlarım ne kadar 
«sınırlıyoruz» derlerse desinler, kısıtlıyoruz ve 
izinsiz yapılması lâzım gelen ve kullanılması ge
reken bu hürriyet ve hakkın tamamen ortadan 
kalktığına şahit oluyoruz. 

Evvelâ bu 20 ve 138 rakamları üzerinde dur
mak isteyeceğim. Bana verilen ıbilgi sadece bir 
anarşik olaya katılma olayı olarak 20 adet, kişi 
olarak da 138. Bu anarşik eylem, bu olay hangi 

istikamette oldu, niçin oldu, hamgi olay anarşidir 
değildir, onum tahliline de girmemize imkân yek. 
Verilen bilgide bu mevcut değil. Ama gerçek olan 
şu ki dört yılda 20 olay olmuş ve 138 kişi de bu 
20 olayın içinde, kendileri hakkında kanunî (taki
bat yapılmış. Demek ki gerekçe burada ifade edil- ' 
diğindon tamamen ters. Burada bütün meseleler 
organize ediliyor, büyütülüyor, Türkiye deki ko
münistlerden bahsediliyor, Türkiye deki anarşist
lerden bahsediliyor; ama açıyoruz vakaları bakı
yoruz ki, 20 cjlay ve 138 kişi... 

GÜNGÖR HUN (iSakarya) — Dördüncü defa 
da söyle. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
—• Sayın Başkam, müdahaleye müsaade edecek 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Güngör Hun, yapmayı
nız efendim. 

GÜNGÖR HUN ('Sakarya) — Üç defa tek
rarladı da, dördüncü defa da tekrarlasın diye... 

BAŞKAN — Efendim, tekrarlarsa,... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya,) — Bir de kendisi 

sataşmayan bir insan olsa da, «sataşmasiin» dese, 
BAŞKAN — Hiç olmazsa benlim ikazıma mu

kabele etmeyin de, ben rica ediyorum yerine ge
tirin. 

Devam buyurun Sayın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
—• Bence konunun em ince noktası- şu : 

Bir tertip heyeti, biraz evvel ifade ettiğim gi
bi, ya bir olayı protesto etmek için, ya bir olayı 
övmek için veya bir fikri yaymak için, nihayet 
bir hakkın istihsali içim bir toplantı veya gösteri 
yürüyüşü tertip edecek. Bu tertiple ilgili beyan
namesini verecek; mülkî âmir bu toplaıntı ve gös
teri yürüyüşü yapılması halinde fevkalâdeden bir
takım 'hâdiselerin çıkacağı ihtimalini düşünür ise, 
30 gün kadar bunu ertelemek için İçişleri Bakan
lığına durumu aktaracak. İlk safhasında, yani 
haberi verme safhasında idare âmirini çok daha 
tarafsız düşünmek mümkün. İdare âmiri, bir 
evvelki konuşmamda işaret ettiğim gibi, belli kişi
lerden olabilir ve hiç de taraflı hareket etmeyebi
lir; fakat şu olayların bu safhasına (kadar olan 
kısmında, yine de ben kendilerini çok tarafsız ki
şiler olarak peşin hükümle kabul edeceğim; fakat 
bu bildirim İçişleri Bakanlığına geldikten sonra 
İçişleri Bakanlığının tarafsız hareket edeceğini 
iddia etmek hayal olmaktan ileri gitmez. 
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Evvelâ 'böylece, idareden siyasî otoriteye izni 
aktarmış oluyoruz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Siyasî iktidar, 
adı üstünde... 

BAŞKAN — Sayın Hun... 
'Siz devam buyuran efendim. Ben ikaz ediyo

rum. Siz de çok hassas oluyorsunuz, 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Çok hassas, 

çok. 
BAŞKAN — Sayın Hun, ben bunları söylü

yorum. Size de ben vazifemi yapıyorum, buraya 
da, Ne olur yapmayın. Yirmi dakikalık bir vak
timi?; kaldı. 

Devam buyurun Sayın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) 
— Ve İçişleri Bakanlığı bu toplantı ve gösteri üy-
rüyüşünü 30 güne kadar erteleyebilecek. 

Bu ertelemenin, 'toplantının yapılacağı saatten 
en az 12 saat önce, «tertip heyetine bildirileceği 
maddede yazılıyor. 

Şimdi tasavvur ediniz, hayat pahalılığına kar
şı Hükümetin aldığı tedbirler yeterli değil. Her 
gün et ve diğer yiyecek maddelerinin fiyatları 
mütemadiyen artıyor. Bir bölgede susuzluk var 
ve benzeri 'bir sıkıntının içine düşmüş vatandaş. 
Hükümetin bu konularda tedbMer almadığından 
şikâyetçi. Gerekli tedbirlerini almış, 'bir tertip he 
yeti meydana getirmiş; bunlar ne anarşiye katılar1 

kişiler ne sabıkalı kişiler. Hiç de öyle kişiler de
ğil. Hayat pahalılığını protesto edecekler ve Hü 
kümetten buna tedbir almasını isteyecekler. Va 
lilik diyor ki «Yahu hayat pahalılığı. Bu önem1 

bir konu. Memleket ateş pahasında, Eğer ben bu 
na müsaade edersem, (A) şahsından (B) şahsınr 

kadar (Diyelim ki, vaka Ankara'da ölüyor), An-
kara'daki bütün vatandaşlar bu mitinge katılır 
ve bundan anarşi çıkar.» diye kendi kendine düşü 
nüyor «ve benim Hükümetin indindeki prestijıir 
iki paralık olur.» Yarın Başbakan yahut İçişler' 
Bakanı «Buna nasıl müsaade ettin?» der, Aman 
«ben bar rapor yazayım, bu raporla durumu ilgil' 
'bakanıma aktarayım. Kim o aktaracağı Bakan9 

İçişleri Bakanı. Bilgiyi İçişleri Bakanına ulaş
tırdı, İçişleri Bakanı da nerenin üyesi? Bir Ka
binenin üyesi, bir Bakanlar Kurulunun üyesi. 
Miting niçin yapılacak? Bakanlar Kurulunun ted 
«bir alamadığı için. Hangi konuda? Hayat pah? 
lılığı konusunda. E, hayat pahalılığı konusu ik 
tidarları alaşağı eden bir konu. «Aman bu olma

sın.» diyecek ve İçilşeri Bakanı «Buna müsaade 
etmeyelim, ,30 gün erteleyelim. Bu, «30 gün 'erte
leyelim» şeklindeki (beyan, resmen idare heyetine 
12 saat kala gelecek; fakat Türkiye'nin her yerin
den gelen vatandaşlar miting alanında. Çünkü 12 
sat diyoruz, eğer bu pazar günü yapılacak 'bir mi
ting ise Cumartesi günü de bu geç saatte gelecek
tir. Saat 10'da yapılacak miting meydanında bü
tün vatandaşlar yerlerini alacaktır. Kim suçlu? 
Tabiî idare (heyeti suçlu; iiznsiz miting yapmak
tan, gösteri yürüyüşü yapmaktan, 'toplantı yap
maktan sanık. . 

Böylece birtakım hâdiselerle karşı karşıya ka
lınacak ve şimdi işi tersine alarak bir misalle arz 
edeyim. Anarşik eylem yaratmak isteyen, komü
nizm propagandası yapmak isteyen kötü (niyetli 
bir grup müsaade talep ediyor idare, vali, kayma
kam ne ise; «Evet bu mitingde hâdise çıkabilir.» 
diyor, «Kötü şeyler olabilir.» diyor, hemen İçiş
leri Bakanlığına durumu bildiriyor, İçişleri Ba
kanlığı da derhal bu mitingin 30 ıgün tehir edil
diğini kendilerine tebliğ ediyor. Buraya kadar 
güzel. Sonra?.. Maddeyi okuyoruz. 

«30 ncu günü bu miting yapılır.» diyor. 
Orada, 30 günden daha az bir süre için veril

mişse, bu süre aynı usule uyularak 30 güne ka
dar uzatılabilir ve 30 günün sonunda da bu mi
ting, toplantı, gösteri yürüyüşü yapılır diyor. De
mek ki, anarşi yapmaya, komünizm propagandası 
vapmaya müsait bir kadro, bu işlemden sonra bu 
eylemini rahatça yapabilecek. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasamızın öngördü
ğü önceden izin alınmaksızın silâhsız, saldırısız 
toplantı ve gösıteri yürüyüşü yapma hakkı, bu şe
kilde ortadan kaldırılmaz. Bizim anladığımız şu
dur: Miting yapacak, toplantı ve 'gösteri yürüyü
şü yapacak olan heyetler ilgili yere, idare amirli
ğine başvururlar; ben miting yapacağım, ıberi'ımr 
vapa cağım mitingin salimen yürüyebilmesi için 
sen tedbir al diyecekler. Bunun anlamı budur. 
O zaman idare âmiri de o mitingin, o (toplantının 
vüsatini de dikkate alarak tedbir alacak; polisi
ni, jandarmasını diğer kuvvetlerini o vaka 'mahal
linde bulunduracak, orada kanunlarımıza, Anaya
samıza aykırı bir tutum ve davranışın içine giril
mem Jni önleyecek, varsa suçluları tespit edecek, 
olursa onları adlî mercilere teslim edecek. Anla
mı budur. Yoksa, Anayasanın 28 nci maddesin
deki; «önceden (izin alınmaksızın» sözünü; efen
dim bana müracat etti, ben ona izin vermemezlik 
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ötmedim; ama; 30 gün erteledim deni'e'k, izin vor-
mo problem ini ortadan kaldırıyor elemek . değil-
'dii*. 

iler n!e kadar t nci madde dalayısı.ylo, bu 4 
ncü maddenin Anayasaya aykırılığını belirtuniş-
sem. de tekrar önemine 'binaen ıttılaınıza, arz et
mek zaruretini duyuyorum. Kimseye de Anayasa 
dersi yerme iddiasında değilim; ama, Anayasa 
maddesi okuyacağım. Bu, benim bu kürsüdeki 
hakkım. 

Anayasanın 10 nen maddesi : 
.«Herkes, ıkişilİğine bağlı, dokunulmaz, devredil

mem, vazgeçilmez 'temel hak ye hürriyetlere sahip
ti,-.» 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) —Bi r de 11 nei 
•madde var altında, onu da oku. 

AHMET SAKİP HfOERİMEZ (Devamla) 
— Okuyacağım Sayın Öztürk. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Istırap 
yerme. 

AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Devamla) 
— Bana hatırlatırsanız hep okurum; teşekkür ede
rim. 
•«Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert 

huzuru, sosyal adalet ve hukuk devleti itkekvrlyle 
bağdaşamayacak suretlte sınırlayan siyasî, iktisa
dî ve sosyal bütün engelleri kaldırır; insanın mad
dî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şart
lan hazırlar.» 

Demek ki, temel hak ve hürriyetlerimizden 
olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin salimen 
yapılabilmesi ilen Devlet, siyasî, iktisadî ve sos
yal bütün engelleri kaldırmakla görevli. 

Şimdi, her iki metne (baktığımız zamıam görü
yoruz ki, hu tiem'el hak ve hürriyet kolaylaştırıl
mak şöyle dursun, şu maddeye göre engelleniyor. 
«Engeller kaldırılır» ifadesine göre, aksine eugel-

•Jeniyoi'. 
flÜNOÖR HUN (Sakarya) — 11 mel madde... 
AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Devamla) 

—̂ Şimdi, Sayın Seyfi öztürk'ün, benim okuma
mı. istediği Anayasanın 11 nci maddesini okuyo
rum; beni (teyit edecek kendilerini değil. 

SEYFİ ÖZTÜRK. (Eskişehir) — Son fıkra 
yeteı". 

AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Devamla) 
— Ne kadar sataşırsanız sataşınız benim düşünce 
silsilemi dağıtamazsınız. 

BAŞKAN —• Efendim, 'burada hlr salaşına da 
yok efendim, yok, Sayın Iliçerimcz. 
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AHMET SAKLI* HİOURİMEZ (Devamla) 
—• Sabaha kadar da «konuşurum. 

BAŞKAN — Sayın Hicerimez, sataşma yok, 
sataşma olsa vazife henim, cevap verme hakkı si
zin değil. Bunu ikaç defa... Yok bir sataşma. Ya
ni, her yüksek sesle konuşulanı, yanındaki aırka-
daşıyle konuştuğu bir sözü siz sataşma mı zanne
diyorsunuz? 

AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Devamla) 
— Evet, Anayasanın 11 -nci maddesi: 

«Temel hak ve hürriyetler, Devl<etim ülkesi ve 
milletiyle bütünlüğünün,..» O'nun istediği şekliy
le... «Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düze
ninin, kaımu 'yararının, genel ahlâkın ve genel sağ
lığın korunması amacıyle veya Anayasanın diğer 
maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasa
nın sözüme ve ruhuna uygun olarak, ancak kanun
la sınırlanabilir.» Kısıtlanır değil, engellenir de-
p. 

Yalnız, her seferinde bu 11 nci madde 'bu kür
süden okunur, burasında 'bırakılır, katiyen bun
dan somaki fıkraları okunmaz. Özellikle tana hu 
maddenin okunmasını tavsiye eden 'Sayın Seyfi 
Öztürk de, türlü sebeplerle buraya çıktığında ay
nı şekilde, hareket etmiştir. Şimdi, okunması ge
rekçin kısmı okuyorum. 

«Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne do
kunamaz.» Bunu da, yukarıdaki fıkra ile beraiber 
mütalâa etmeniz lâzım gelir kanısındayım... 

CÜNOÖR IIITN (Saikarya) — O hususu da 
kim tespit eder? Sen mi tespit edersin?• 

AHMET SAKIP HİCERİMEZ (Devamla) 
— Hayır, Anayasa Mahkemesi etmiş. 

Sayın Başkan, müdahale olmuyor diyorsunuz; 
ama oluyor Sayın Başkan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Siz mü-
dahalell konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, ben de oraya söyle
dim, ıbirkaıÇ defa da ikaz elttinı ve son defa rica 
edeceğim Sayın. Hım, çalışmaların devamında se
lâmet istiyorsanız yardımcı olunuz, aksi halde 
ben gereğini yapacağım. 

'AHMET SAKIP HİCERİMEZ -(De'vıam'lıa) — 
Evet, bir başka olay d olay isiyle Anayasa Mah-
.kdmjenıiz şöyle hür kaıa.r ve;ı:r/:cj : 

«Temci hak ve özgürlüklerden berhangu •b'irii1-
vsinijn 'kullanılmasını] ^eınlgelliyecek (bir takım tıeld-

I hirlieiün 'gctiıiilmeai, o tiomcll -halk ve özgüllüğün 
özüne dokunmaktır.» dcımiş. Bunun kararlını da-
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ha ö/riıce verunis. Şr.mdi, buraya getiılkn engek 
ibr, .bu baklkın kullaınıtoTasDin önlemekte e1 Si r. Bu
gün, fevkalâdeden! ve 24 saat Açıindıe halledil-
ımas'i gereken bir sorum ortaya çıkabil!». Bu so
run hakkında jkarmıoyundıa 'bir galeyan olıahi-
lıir yahut luilıtc bir duruını doğabilir. Bunu kana-
iize etımdk için bir mıitinlg düzeıuıleıntMllir. Bu 
düzıcm'lanen milltling «için 1>0 'gün üer'iye bir 'erte
leme yapardanız, o önemli sorun kendiliğkıden 
ya müspet ya ıment'i haiYiedilmiş olur; '•}() 'gün. 
somi'ia yap:ılaeak ımilılr.igin toplamtı ve gösteri 
yüırayüşünün de anılanın kalmaz ve o bak ve öz
gürlük de kullanılmamış olur. Bunu, arkadaşla
rımız, ine kadar «Sınırlama» llıie «Kısıtlama »yi 
ka rıştınnsa karıştırsın, btın kemdi inıancım ve 
Gralbuımum İnancı İçinde «ISi'nlırlamıa» ille «Kısıtla
nılalım arasına virgülü koyup,»ikMıuhı ayrı Ay
rı şeyler olduşurula ısrar edeceğim 

Bl'r huşum da dli'klk a tilmizi çekmeden ed-enııl-
yee.eğlım.. 

Muhtelif hatip arkadaşlarım, gercık 1 nei 
nıaddıe dolayısliyl:1, gerek diğer- Ik umusun alan sı
rasında ve geçmiş bu krınuyla 'ilgili Meclis mü-
tfakeııefciiLİo, bütün bu ve benzeni 'kanuni!arın 
Türkiye'deki: ianıarşiyi cinle'mek iletin getirildiğini 
iddia eder'br. Anarşi, polisiye tediblılerllıe bâzı 
haktlıa ruı ortadan kaldı rı 1 masıy 1 e önlenmez, 
Anarşi, anaıv.iye sobep olan olayların ortadan 
kaldı nmasıyle önlenir. 

BAŞKAN" — Şimdi yine biııaz maddenıfaı su
ni ûliimü 'taşıyorsunuz sayın Hiceiünnez. 

AHMET SAKIP HKJERİMEZ (Devanda) — 
Arz edeyim e-foıdlm, ibağuıyaeağım bununla. 

BAŞKAN — Evet efmidini!. 

AHMET SAKFP HİPERİMEZ (Deivamla) — 
Eğer bir meımileıkette sosyal ve ekonomik prob
lemler var ise ve lülıgiı'HıVr o «sosyal ve ekonomik 
pimde mi e re halkın iarzusu ist ikametin de blir eği
liş içlinde değil ise, ne kadar polisiye tedbir alı
nırsa ^alınsın hür gün! yine hiç beklenilmedik bir 
sebeple, Ihıi'ç bekli; mımıedik şeıkiılde 'anarak olay
lar oüiaibıili'r. 

Şimdu, zianıtuediliyor jki, bir ımit.iıntg, gösteri 
yürüyüşü veya toplantıyı :>0 gün ıertellersek biz 
lanıatişliyi öniVriz. Eğer im hayal'ile güdersek kor-
Ikanm ki, ertelıemeın imitıiıiıgte 30 gün somina çok 
ilaha büyük anarşik olaylar olıaıbüilir.' Bu, i usanı
lan kurar. Bir hadiseye karşı tepki halimle bu-
ılrjııaın insana, «Sanıa (bugün müsaıade e'emiyo-
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ram, 'bu mitingVı 10 gün sonra yap» dediniz ve 10 
gün eı tel edimiz - Senato metninle göne konuşu-. 
yorum . 10 güııısonra ; «Hayır, .10 gün sonra ya
pansın. Bu 10 günlüm sonunda dıa. yaptı ıhmıyo
rum Ibu mitingi» dersiniz, bir kaz daha kunausı-
ııınz. Sonra 5 gün 'daiha lerıtellcr'sinliz bir jke/z daha 
kuraUsmız. İm madde «00 nen günü yapar» di
yor; laıma o 30 nen günü die eıllnizdeki kuvve t -
lerlo o kuralmuş, o ibiıfikmiş haütk 'topluluğunla 
kolıay kolay istediğiniz mıeenada tutamazsınız. 

MEHMET LÜTFİ iSöYLEMEZ (Gaziantep) 
—• Sayın Başkan, lâf atmak yasak; ama bu ka-» 
dar konuşm.'ak ıda yasa|k değil 'mi?' 

BAŞKAN — Efendilim, iyi bilirsiniz ki değil. 
Oünkü Meclis tahdit etmedli. 

HASAN TOSYALI (Ka'staımıomu) — Konuş-
maeımın İdrakine Ika'ldı. 

AHMET SAKrP HirERİMEZ (Devıaımla) — 
Benlim idrakimi, bu tasarının' buradaın geçme'me-
sini 'cimrediyo-r. Onum: 'için de elimde bunu. izah 
(etme fırsatı varken sonuna kadar izah edeceğim. 

Zannederim Anıayaıs-anıııi. 10 ucu ve 1.1 inci 
ımadıdielei'dınrı nkunıuş'tuım. Şimdi 20 nei maddes'i-
ne ge'ç;;,yorum : «Heıikeıs, düşünce ve kanaat hür-
ıûyetlnî? sahiptÜr; düşünce ve kamla at,l erini söz, 
yazı, resim ile veya -başka yolla'.ıhı trlk ,ha>şi!na ve
ya toplu ola.rak -a çıkıla yal ııllir ve yayabilir. 

Kiimse', düşünee ve kaıuıaatlenini açıklamaya 
zoii'anamıaz» deniyor. 

Bu maddede - yani 4 ncü, esaötıa 10 ncu miad-
dede - yaıuilmiak isteıneıı değlişiıkiYlk Anayasa
nın bu maddıeşfıne d«(v aykırıdır ve aaıamadıde-
ımiz olan Ana ya canını 28 nei maddıes.ir,:.le; «Her
kes, önceden izin almıalkisızın, silâhsız ve saldırı
sız toplanma veya gösteHi yürüyüşü yaı^nvak 
hakkına sahiptir...» deniyor. 

Bu madde dle iznn müesısrısesi getirllmıiş ve; 

'böyllıecıe Türk hakkın'in Anaya;sadan doğanı̂  top-
liantı ve gösleHi yürüyüşü yaımıa hakkı kiisıt-
lıaınmiiştır. İnşaı'llıaih ıbuına müspet oy vermezsiniz 
ve veıuliğimıiz 'önerge 'iıstlkamıetinıde oy A^eıirse-
ıııîz de, Wiz An'ayasaya aykırı bir madde tedvin 
letmiemiş oluruz. 

Saygıliarıımla. 

•BAŞKAN — Efendim, laçık oyla imaların so-
nuçlanüvı arz ediyorum. 

Bakteniyoliojik (Biyolloj'ük) ve zehirleyicü si-
iâhların geliş tini I mesi, yapımı ve stoklanmıasiiniiu 
yaısaklanmıası ve bunların imlhasîna iılişljin Söz. 
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leşmenıiln anayCtmamasıaıın uygun bulluınduğu hak-
[kımda kamum tasarısının yapılam* taçık 'oylamasına 
246 s'ayın üye kakılmış; '243 kabul, 3 ret oyu 
kullanılmıştır, tasarı Meelıiisiımizce İkabuil edilir Cş-
tir. 

'Dünya Tur!iız<m Tıaşkfjliâtı Tüzüğünün onaylüın-
ımaısınım uygum. bulunduğuna dair klanımı tıasarı-
ısmıın yapılan laıçık oyla.mıais^na 239 sayın üye fca-
ıtılmış; 236 kabuıl, 3 r'eıt oyu kullanılmış Ve bu 
suretle tasarı Meıdisinıizce kabul edilmiştir. 

Şimdi gılışmua saıatlmizijn sonuma 'g'elclk. 6 ve 
8 mlei mıadıde Komisyonca da benİTJS'CirJaılştir. 4, 
5 \io 7 ncü 'maddeler vardır. Bu m'addeCcıln ibıitü̂  
mıime ikadar müzafcerel'e'ıCn devaımı hususunda i[m< 
ayrı 'önerge vardır, 'anerge'jj'iıi takdJ'jm 'ediyorum 
efccıdjım. 

Sayrın Başkanlığa 

171 eayılı Toplantı ve Gösıteıi Yürüyüşü Ka
nun tasarısının) tümünün 'müzakeresi ısoıniuna ka
dar toplantının devamını ;arz ve lica ederim. 

İzmir 
Bürhıamettim Asutay 

BAŞKAN —, Önergeyi oylarınıza arz 'ediyo
rum. Kalbisi edı.ülleır.. Etmeyenler.. Kabul edûl-
imlştlr. 

4 ncü madde üzerinde KoımLVvyon söz Istcmıiş-
Itfir. Buyurun eürJİlJm. 

ADALET 'KOMİSYONU SöZOÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhteremi Başkam 
«muıhteram arkadaşlarım; 

Ben 4 ncü 'madde üzerimde, sayın sözcü Hi-
•çeriiıTje'z'ın mütalr-alıarını ıcdine boyuna eleştirip 
coa ci'ivıap iarz ledueck değTlm. «4 ncü 'madde
min gcıtlrdlğl 'kayıtlar Aı:.!.ıyasaımız ırnuvaceiheoin-
de Ib'lr kısıtlımla m:d:ır, yoksa bir hakk:u;> jkanumî 
ısı m ı ürjni'a'sı 'mıdır» müınakaaasmı duka önce 
Umumî IîcyteO'mlizde yapmış ve KoırLİsyonrjnıuz 
adına görülerinizi arz ot mistik. 

AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Ankara) — 
Ve 'kanun reddedilmişti... 

BAŞKAN — iSayııı IU'Ç'eıimJc'z, <b*;aaz levvelki 
ııedlJ'tleıı'niz'İ M'rnıdi thz yapıyorisr.ın'uz. 

AHMET SAKIP HİOERlMEZ (Ankara) — 
Hak'İDinız.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Duvaımla) — Bunlar zdbıtlarda 
ımufasGaıl olarak ımevcuttur. Yalnız Devletlin ar
şivleri ile Medls zabıtlarının bıiııbirlnie zıt ıa-
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I kanılar vermiş olmasını önlemclk laın bir nokta
nın tavz'Jıiıi sad'ediinclıe huzurlariüiiızı )l}gall fed '̂ce-
ğ'i'm. 

Bayın Hiçerllmıez 1 mci mıaddemiin 'müzakeresi 
sırasımıd'a «Bu kanluna gerekçe tenkili edem anar
şik olayların ve 171 'sayılı 'Kamuma aykırı hare
ketlerim aıdieıtleıri ne idi ki, bu kamun tasaırısıı 
Meclise sevk edilldi» şeklimde biır sual sordular. 
Bu kanunun /tümlüımi filgiilen-dilr»diği"; sdbepl'e 
Komisyon olarak, Hijiümıetfln KcmlsycrJiımııza 
arz etmiş olduğu bilgileri kanunun tümü üzerim
de arz etmek iisltıelmiştir; lâkım 4 ncü madde üze
rinde sayın sözcü konuşurken, Hükümıellin. ver-
mıiş ıdl'duğu 'bilgilerden sadece ıbâzılarmı yan
lış olarak arz ettiler. Anaırşlk ve kanunsuz olay
larım iF.ıdedirj'm 20, bunlarım ınıetliıeeai olarak' tu
tuklananların adedinin de 138 olduğunu söyle
diler. Bu. rakcimlardam 183 ıskamı 138 olarak 
bıildiıiiilcE. 183 sanık sadece 20 olayım neticesinde 
'tevkif edilmiştir. A:!bnda 1966'daim 1970 yılıma 
ikadar cereyan etmiş ve dilsiriTnıe 'ed(:7l̂ i!İş 644 ka
nunî 'o'laylır içinıdo cieüiöyan leden kanunsuz dav-
ranı§]ıarıın iadedi 20 ve bumrıların metCîceısinclie tu-
tuki'ianan vatandaş sayjisı da 183'tür. Aıneak, ka
nunsuz toplantı, gösteri, yürüyüşler vo cla.lıa 
doğrusu 'oCıaylar 1966 yılında 14 adet olup, 230 
vıat'andıaş, mmk o^ar':.lk 'tutrjhlj'anmıştır. 

1967 yılında 10 kaınunsuz olay mevcuttur, 
78 vatandan samik oliaiıjk tutuklammijtır. 

1968 yıkında 35 'kamonsuz -olay zuhur etmıiış 
ve 419 vabamdaş tutu'ki'ıaîimıştır. 

1969 yılında 32 kıanunsuz olıy zu'hur etmiş 
ve 258 vatıandaş tutukljaamıştır. 

1970 yıl:;nda '13e - 5 Mart Orüı - Doğu Üı:i-
viJıeil!:l3İ elayları ve o vaıbJm lıadû>eler haıuç -
22 ikıaı ııınsuz d a v ceıoyaıı let'mfiş, 922 vatcırıdaş 
tutııklıanmiLştır. Böylece kaıııun'suz crı.vy adoıli 
19ö6?daın 1970 y:ı]'rna kadar 113 ve bu Lamuıısuz 
OAiylar ı:ı;tic'Ci;i tutuklananı vatandaş sayısı ela 
1913'tür. 

Şhıdi 644 no.rımal, kanuıaî olayın 113 tanıcısı 
kanunsuz vs :rrr.,hiye,tlerıi 'İtiıbalyle dle vatı:jn;d'aşı 
âdeta dehşete düşürecek durum arz etmiş olması-
ı: ı.ı göre, bu | ranr.mun, Jbâzı halkların kıijllanılişımı 
•bâzı sanırlarla takyit •ei'r.ıvrk geneğâul elbette ısa-
yııı Umu»:ıı)l Heyuülmiz 'takdir edecek:!>. 

BöjOjee sa:l:\i-}: ııiakan/ai'in MecYıi 'zabıtları-
I ı-rja, Devlet ar.j'ivinıe uygun ji-itikall ve YÜ03 He-
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yetim tenviri maksadıyla huzurlarımızı işgal et
tim, 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka

daşlarım, bu kanunun ilk müzakeresinde ıben de 
irakamları sormuştum, yani bir kanun getirile
bilmesi için ciddî 'gerekçeleri olması lâzım ge-
llir. Bu ciddî gerekçeler arasında da elbetteki 
(istatistiklerin rolü önemlidir. Şimdi dahi veri
len istatistiklerin şu madde ile doğrudan doğ
ruya Ibir ilişkisi yo'k. Çünkü, bu maddede, 30 
-gün idare âmirinin toplantı ve gösteri yürüyü
şünü ertelemesinden bahsediyor. Öyle ise, ista-
'tistikî bilgiler getirilecek ise, 'bu tünlü olaylar
da ertelenmeye sebep olacak olayların burada 
sayılması lâzım gelir. Yani şöyle hadiseler ol
du, bundan dolayı ertelenmesi lâzım gelirdi, 
kanunda da bu ye'tki yoktu bundan dolayı da 
işte biz ıbu kanunu getirdik denir. Yoksa şu se
ne şu kadar kanunsuz toplantı ve .gösteri yürü
yüşü. Bunu hiçbir şey önlemez. Kanuna ceza 
da koyarsınız. Kanunsuz demek, cezası ve mü-
»eyyidesi var iken, o işe kalkışılması demektir, 
yani /bu kanunu da çıkardığımız halde ona kal
kışanlar cezayı göze aldıktan sonra her zaman 
bulunur. Yani bu istatistiklerin ıbununla doğru
dan doğruya bir ilgisi yoktur. 

Şimdi, mesele şudur : Anayasanın 28 mci 
maddesi, vatandaşların •'toplantı ve gösteri yü
rüyüşü lhakkmdan bahsetmektedir. Vatandaşla
rın hakkı.. E, ne zaman olur bu toplantı ve gös
teri yürüyüşü? Bir olay olur, o o;1 ay, ya sevinç 
verici bir olaydır; o sevinç verici olaya katıl
mak içıin bir toplantı ve gösteri yürüyüşü yapı
lır. Yahut bir olay olur; keder verici 'bir şey
dir, üzüntü verici bir şeydir; protesto edilmesi 
lâzım gelir, ıbu duyguları ve düşünceleri ifade 
ötmek .için toplantı ve gösteri yürüyüşü tertip 
edilir. 

Şimdi, bu hak ta, böyle insanların duygu ve 
düşüncelerini, (yani fikir hürriyetinden kayna
ğını alan bir haktır) böyle 'bir zamanda ifade 
etmeleri için getirilmiş Tür haktır. Ne demiş 
Anayasa; «Herkes, önceden izin almaksızın, si-
llâhsız ve saldırısız toplanma veya gösteri, yü
rüyüşü yapma hakkına sahiptir. 

Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için 
kanunla sınırlanabilir.» 
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Gerekçesini okuyoruz; «Modern bütün Ana
yasalarda olduğu 'gibi toplantı hürriyetinin ve 
gösteri yürüyüşü yapma hakkının önceden izin 
şartı ile baltalanması ihtimali giderilmiştir.»' 
Baltalanması ihtimali giderilmiş.. 

İkinci fıkra, «Bu hakkın kamu düzenini ko
rumak ımaksadıyle düzenlenmesini kanuna bı
rakmış ise de, kanunun koyduğu kayıtların t'op-
llantı hürriyetini güçleştirici, toplantının gaye
sine ulaşmasına mâni olucu tesirini ortadan' 
kaldırıcı bir mahiyet tanıyamamasını şart koş-. 
muştur.» 

Şimdi diyoruz ki biz, Anayasanın şu gerek
çesine, getirilen 'bu madde tam ters düşmekte
dir. Evvelâ şu bakımdan ters, düşmektedir : 
Top^nt ı ve gösteri yürüyüşü bu ihtiyacın du
yulduğu zaman yapılırsa 'bir kıymeti olur. Ya
ni birisi evleniyor; hu evlenme merasimime ev
lenme sırasında göndereceğiniz bir tebriğin, bir 
telgrafın mânası olur. Siz onu 30 gün sonra 
gönderirseniz; evet göndermiş olursunuz ama, 
o olayla ilişkisini de kesmiş olursunuz. Bir olay 
olacak; ya protesto edeceksiniz yahut sevinci
nizi belirteceksiniz; idare âmiri, en büyük mül
kiye âmiri diyecek ki, .ben bunda birtakım sa
kınca görüyorum, 30 gün sonraya bırakıyorum. 
O bırakma, bu işi ortadan kaldırma demektir. 
Çünkü onun zaten, demir tavında dövülür, tavı 
ısreçmiştir. Efendim, böyle tatbik ederler imi T 
B, arkadaşım çok güzel ifade etti. Toplantı ve 
,'çröateri yürüyüşlerinde siyasî iktidarla da ilgi
l i çok hadise olacaktır; daha çok böyle yerde 
kullanılır, bu -gibi şeylerde kullanılır. Oradaki 
idare âmiri, İçişleri Bakanına siyasî iktidara 
-.bağlı olduğuna göre maalesef yapmak mecbu
riyetimde, istemese bile bunu kullanmrk mecbu
riyetinde kalacaktır ve şu Anayasanın açıklığı 
karşısında bu hakkın özü, 11 nci maddeye göre 
'zedelenmiş olacaktır. Çünkü mânası kalmaya
caktır. 

Kaldı ki, bir başka bakımdan da bu çok sa
kıncalı bir şeydir; ,'bir Devlet, çeşit çeşit kanun 
ıçıkardık, anarşik olayları önlemek için çeşit çe
şit ağır kanunlar çıkardık. Bilmiyorum onları 
nasıl kaldıracağız sonra. Nasıl şikâyet edece
ğiz, kim şikâyet edecek, nasıl kaldıracağız. 

Şimdi, bu kadar tedbir alındıkıtan sonra, 
polisin sayısını, polisin ateş etme gücünü, hak
kını bu Anayasanın âdeta dışıma taşacak ha
le getirdikten sonra, bir Devlet, bir Hükümet 



M. Meclisi B : 129 

burada bir toplantı yapılacak, bu toplantının 
yapılmasında ben sakınca buluyorum diyecek. 
Yani »'üçüm yoktur' diyecek. Benim gücüm ye
tişmez, fevkalâde 'olaylar çıkacak, olağanüs
tü hâdiseler (olacak, demesi, akıl ve mantığın 
alacağı .şey değildir, olmaz demiyorum; ama 
o kadar az olabilecek 'bir şey ki, onu olağan-
mış gibi, ona karşı binide bir olacak ve binde-
b'ir olduğu zaman Devletin ve Hükümetin ac
zini oıtaya koyacak 'böyle bir hâdiseyi ola
ğan hükümler altıma almak tamamen yanlış 
bir tutum ve davranış olacaktır 

Bu sebeple bu madde, tamamen bu hürri
yetin özüne dokunan bir şeydir. Ben hatırlı
yorum Taksim'de kanlı olaylar oldu; günler
ce evvel gazeteler şu camiden şuraya doğru 
hareket ediniz diye işaretler verdi, bunlar ol
du. Kayseri'de öğretmenlere karşı olaylar ol
du, günlerce evvel 'bunlar tertiplendi, eğer 
'bir madde getirilecekse asıl bu türlü olay
ları hazırlayanlar için madde 'getirmek lâzım. 
Yani bu olaylar 'böyle oldu. O zaman da biz, 
benim bilebildiğim kadar iktidarda değildik. 

Demek isterim ki, sözümü 'bağlayayıım, bu 
madde ta maman Anayasaya aykırı bir 'madde
dir ve hürriyetlerin de özüne dokunmaktadır. 
Onun. için kabul edilmemesi lâzmiıgelir. 

'Saygılarımla. 
BAŞKAN —• Sayın Hüsamettin İkişer. 
imSAMKTTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa
mızın birçok maddeleri tetkik edildiği za
man, orada ışöyle fıkralara rastlarız. «Bültün 
haklaruı kanunla, düzenleneceği, veya sınır
lanacağı Anayasamızın ilgili madde! enimde açık
ça belirtilmiştir.;» Şu halde, anayasal hakla
rın başı boş, dilendiği şekilde tasarruf ve kul
lanılmasına bizatihi Anayasa müsaade etmez. 
Şu duruma göre, Toplantı ve G'österii Yürüyü
şü Kanunu tanzim edilmektedir. 

Arkadaşlarıımız, 28 ne i maddeyi okuyorlar; 
fakat bir de 47 ııcl madde var. 47 nei madde
de, toplu sözleşme ve grev hakkı tanzim edi
lir. Son fıkralsmı okuyorum: 

«Grev hakkının kullanılması ve istisnaları 
ve işverenlerin hakları kanunla düzenlenir» 
der. Bunu neden söylüyorum 275 sayılı Grev 
ve Lokavt Kanununu çıkarttık. Bjuralda, Bakan
lar Kuruluna 30 güne kadar grevi erteleme 
yetkisi verdik, 
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Son bir fıkra daha arz etmek istiyorum: 
«Yüksek Hakem Kurulu karar verirse, bu müd
det 60 güne kadar uzatılır.» Bu, Anayasa Mah
kemesinden geçti. Buna. şimdiye kadar hiçbir 
aıkadaşıinıız temas etmedi 271 sayılı Kanunun 
21 nci maddesini de okuyorum: 

'«Memleketin, sağlığını veya millî güvenli
ğini bozucu nitelikte ise, Baikanlar 'Kurulu ka
rarname ile en çok 30 gün geciktirebilir. Ba
kanlar Kurulu, Yüksek Hâkem Kurulunun mü
talâasını İnceledikten sonra, 60 güne kadar 
grev ve lokavtı erteleyebilir» denilmektedir. 

.Görülüyor ki; 275 sayılı Kanunla bunlar 
önceden çıkmış, Anayasa Maıhkemesdıe gitmiş; 
Anayasa Mahkemesi bunu bozmamııştır. işte 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 'Kanununda 
da aynı maddeler getirilmiştir. Bu bakımdan, 
«Anayasanın özü zedeleniyor. Anayasaya ay
kırıdır» gibi sözler, rejimi yara! a maktan baş
ka ;bir işe yaramaz. .Sonra, siyasî hürriyete, si
yasî hayatımıza, hıhriyetlerdir suiistimali, anar
şi ve1 demagoji hâkim olmaya başlarsa bu 
memleket I (M de kaçınılmaz netice, diktatörlük
tür. (Bu bakımdan, Topla nü ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanunu,, zannedildiği kadar kolay bir 
şey değildir. Biz, 1971 yılından, önce, birçok 
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin Meclise ka
dar geldiğini, ortalığı karıştırdığını biliyo
ruz. 

lf)2(i Fran'sasından söz etmek istiyorum. 
Orada, sosyalizm ve .diğer sendika İlanı de var
dı. Bunla i', Devlet otoritesini sarsmak, Dev
letin gücünü yıpratmak için, her gün göste
ri yürüyüşleri yaptılar ve en nihayet 1926'da 
MusrfoÜini çıktı. 1038 Almanya'sında Hitler çık
tı. Bu misalleri çoğaltabiliniz: Çekoslovakya' 
da; Macaristan'da, olmuştur. Görüyorsunuz ki; 
demokrasiyi biz tahribettiğimiiz zaman, elbet-
te'ki sonu başka rejimlere kayar. 

O bakımdan, medenî bir şekilde yapılan 
toplantıya İde kimse ses çıkarmaz, Fransa'da 
toplantı ve gösteri yürüyüşleri serbesttir. Po
lis göstericilerin yanında rahatça g'der. Fa
kat, göstericilerin içinden, bir kimse, bıriiniu ma
lına tecavüz ettiği zaman, orada poiis anıan-
sıız lurotte hütün gösteriye iştirak edenleri 
dağıtmak ioin bütün şiddetini kullanır. Ora
da, gösteriye iştirak edenlerden 'bir kimse, di
ğer bir fendin hürriyetini talhdit ettiği zaman, 



M. Meclisi B : 129 19 . 6 . 1973 0 : 1 

yine polis en ağır şiddetiyle bunu önler: «Çün
kü, sen 'bir toplantı ve gösteri yürüyüşü ya
parken, filânın malına tecavüz edemezsin, 
canına tecavüz edemezsin» diye kanunların
da açık bükümler getirmişlerdir. Maalesef, biz
deki gösteri ve yürüyüşler, sırf rejimi tahri-
betmefc, hükümetleri yıpratma'k, demokrasiyi 
yıpratmak için kullanılmıştır ve bu tatbikatın" 
neticesinde de bu kanun gelmiştir. 

'Tedvin edilen maddede, Anayasanın özüne 
• ve sözüne aykırılık yoktur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Saiyın Hasan Tosyalı, buyuru

nuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Mecli

si, Türk Devletini tahkim etmek: mecburiye
tindedir: Türk milletininin ve vatanının men
faatini müdafaa ve muhafaza etmek mecburi
yetindedir. Bunu hepimiz bir defa kabul ede
ceğiz. Bunu kabul etmeyen hiçbir kimse, Tür
kiye Cumhuriyeti Parlâmentosunun çatısı al
tında oturamaz. Ben, yok kabul ediyorum, bu 
bir. 

İkincisi; Yüce Millet Meclisinden çıkacak 
her kanun, bu milletin yücelmesi için, bu va
tan ve milletlin, muhafaza ve müdafaası için
dir ; Anayasamız da aynı gaye içindir. 

Şu Anayasa maddesini, bu Anayasa mad
desini okulyarak, bu .memleketi içten yıkmak 
isteyenlere, içten ve dıştan çember içine ala
rak yıkmak isteyenlere zemin hazırlamak gay
retine düşmek, hiçbir kimsenin vazifesi değil
dir. 

(Muhterem arkadaşlarım; şimdi 4 ncü mad
de gayet güzel hazırlanmıştır. Bu memlekette, 
başta Cumhuriyet Parlâmentosunun üyeleri ve 
bütün Türk; milletinin fertleri şuna 'inanmalı
dır ki; vali, içişleri Bakanı, evvelâ bu memle
ketin iç emniyetinden sorumludur. Onların ala
cağı karara inanması lâzım, ondan şüphe etme
mesi lâzımdır. Madde, ondan şüphe etmemek 
ü^ere hazırlanmıştır. Ondan şüphe edersek, 
iş bitti demektir. O halde, madde güzel hazır
lanmıştır. Biz, valinin içişleri Bakanına yapa
cağı teklifi, görüntüyü - kıymetlendirmesine 
hürmet etmemiz lâzımdır. 

Çıkardığımız bütün bu kanunlar, memle
ketimizi 'içten yıkma anarşisine mütemadiyen 

barajlar kurmak arzusundan ileri gelmekte-
'dir. Çok daha fazla barajlar kuracağız. Bu ba
rajların kurulmasından kuşkusu olanlar, ya
rası olanlar gocunacaktır ve bu baraj selleri
nin altında mutlaka tarumar olacaklardır. 

işte çıkardığımız kanunlardan birisi de 
budur ve bu nevi kanunları çıkarmaya, Tür
kiye Büyük Mı!İlet Meclisi devam edecektir. 
Türkiye Parlâmentosunun, Devletinin, vatanı
nın, milletinin muhafazası için buna devam 
edecektir, yoksa memleketi zayıflatmak için 
değil. Herkesin bunu böyle bilmesi lâzım, böy
le bileceğinden de emin bulunuyorum. Senato 
maddesi yerindedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Vahit Bozatb, buyuru

nuz. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşl/eri Kanunu

nun bünyesine 1973 yılı içinde birtakım deği
şiklikler getirmek üzere ve bilhassa toplantıla
rın bu maddede gösterilen sebeplerle tehir edil
mesi hususunda, icraya yetki verme konusunu 
tartışıyoruz. 

Devlet ile ferdin karşılıklı birtakım hak ve 
yetkileri vardır. Anayasalar, bu hak ve yetki
lerin sınırını çizen temel kanunlardır. 

Şimdd, Türkiyemizde 1961 Anayasası, bu 
sınırı o günkü bilgilerine, o günkü düşünce ve 
kanaatlerine göre bir esasa bağlamış ve bir 
smır çizmiştir. Aradan bir 10 yıl geçmiştir. 
Bu 10 yıl içinde, sanki hiçbir şey olmamış, san
ki Türkiye'de birçok hadiseleri görmemiş ve 
anlardan ibret almamış gibi1, meseleleri müta
lâa etmek ve hâlâ birtakım nazari esaslar üze
rinde durmak; ona göre birtakım hürriyetlerin 
savunuculuğunu yapmak iki mânaya gelebi
lir : 

Birisi; ya hakikaten bunu savunan bir ar
kadaşımız, bu tarihlerde Türkiye'de yaşama
mış; Türkilyesnin sıkıntılarını ve problemi erini 
görmemiştir. 

Diğeri de; bu sıkıntı ve problemleri gör
müştür, ama bir türlü bunlara itibar etmek is
temiyor. 

Bunların her ikisi de, kanaatimce şu kanu
nun bu maddesinin oluşturulmasında yararlı 
olmayan şeydir, itibara değer olmayan şey
dir. 

— 203 — 
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Simidi bu sınırı, 1973 yılında Türkiye'de ye
niden ele alıp, tespit etmek isterken; bizi et
kileyen, bize yol gösteren, Türkiye'yi sıkıntı
dan sıkıntıya sokmuş olan hiçbir olay geçmedi 
mi? Türkiye, daha evvelki Anayasanın, fert 
hürriyeti bakımından tanıdığı geniş imkânla
rın kötüye kullanıldığıma şahit olmadı mı? Bun
ların sıkıntılarını çekmedi mıi? Bunu 'görme
mek için insanın bir çok şeylerden yoksun ol
ması lâzım. Bu bir defa gerçek. Bunu biz de
ğil, bizim düşmanlarımız olan insanlar, millet
ler dahi görmüş ve tespit etmişlerdir. 

O halde, fert hürriyetlerinin bu derece ge
niş tutulmuş olmasının doğurduğu bu neticeleri 
kanun yapan bir müessese olarak gerek Anaya
sanın tadili sırasında, gerekse bu kanuna uygun 
olması icabeden bu kanunlarım çıkarılması sı
rasında, nazara almaya, dikkate almaya mec
buruz. 

Dünyanın hiçbir yetrinde hiçbir devlet, 
ben kişinin hürriyetimi koruyacağım, kişi iste
diği. gibi toplansın, istediği gösteriyi yapsın, 
üstediği biçimde derdini anlatsın diye kendi
simi yok etmek yahut diğer bir tabiriyle, dev
letim kendisinin intihar etmıesi gibi bir olay 
yahut bir iddia ortaya koyaımaız. Her devlet 
kendisini korumaya mecburdur. İster Anayasa 
yaparken, ister diğer kanunları yaparken dev
let evvelâ kendi verlığmı korumaya mecbur. 

Şu kanunu tedvin eden Parlâmento Devle
tin en yüce müesseselerimden birisidir. O Dev
leti korumaya, onu savunmaya, omun varlığı
nı muhafaza etmeye mecbur olan kişileriz. 
Esasen varlığımızı da o Devletin varlığına borç
luyuz. Devletin varlığını savunmamış olmak 
yaibut Devletin varlığını koruyucu birtakım 
tedbirlere teveccüh etmediğimiz takdirde, 
kendi varlığımızı, kendimizin buraya geliş 
sebeplerini inkâr etmiş, görmemeızlilkten gelmiş 
.oluruz. 

Yemi getirilen müessese neymiş? Bir toplan-
fanm tehir edilmesi Bir toplantının tehir edil
mesini Anayasa içinde yasaklayıcı bir hüküm 
ben görmedim ve Anayasada, hiç bir zaman, 
önceden izin almaksızın dernek kurulur, top
lantı yapılır; ama buna ilâveten dilediği zaman 
yapılır şeklinde bir âmir hükmü ihtiva etmiyor. 
Bunun zamanını tespitte idareye, 'toplumun ve 
devletin yararımı gördüğü bir husus mevcut-

| sa elbet bir imkân tanımak lâzım. Bu icraya 
tanıman o kadar tehlikeli bir hak mı? Bunun 
üzerimde bu kadar durmaya gerek var mı, 
bilmiyorum. Sanki idare bu kararında tamamen 
serbestmiş, bu kararını tamamen peşin bir hü
kümle mutlak ve ımıuıtlâk haklı değil de haksız 
verecekmiş. Yani idare, Türkiye'de 1973 yılım
da savunuyoruz Türkiye'deki idare, Türkiye'
deki İçişleri Bakanlığı kendisime verilecek bu 
yetkiyi mutlaka kötüye kullanacaktır. Böyle 
bir iddiayı yapamayız arkadaşlar. Bu evvelâ 
kendimize bühtandır. İçişleri Bakanlığı maka
mını işgal eden insanlar kim olursa olsun, han
gi politik kanaate sahip olursa olsun milletin 
denetimi altında, Parlâmenıtonun demetimi al
tımda vazife 'görüyorlar. 

Dahası var, Parlâmentonun da dışında Ana
yasamın koyduğu üç temel güçten birisi olan 
yargının demetimi altında. Bunlar kanaatimce 
haksız iddialar, haksız kuşkular. Bu kuşkuların 
hiç birine; ama hiç biritnie itibar etmemek mec-
buriyejtimdeyilz. 

Ben'm mâruzâtım kısaca bu. Son söz olarak 
sunu ifade etmek istiyorum; ne aşın derecede 
ferdin birtakım hürriyetlere sahip olması ge
rektiğini burada savunup, fert hürriyetlerinim 
aşın ölçülere götürülerek memleketin yemidem 
bir anarşi ortamına sürüklen meşime yol açacak 
bir kamum yapma temayülüne itibar etmek ge
rekir, ne de Devletin aşın bir takım yetkiferd 
elinde tutarak ferdin hürriyetlerini ezmek gibi 
(bir temayüle itibar etmemiz gerekir. Burada 
getirilmiş olan bu madde Devlet ve ferdan hür
riyet ve yetkilerinim sınırım gayet âdil ve de
mokratik bir şekilde çizmiştir. Bu itibarla iti
bar edilmesi gereken bir maddedir. 

Saygılarımı sunıarım. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili yeterlik öner
gesi gelmiş; fakat esasen konuşmacılar da ta
mamlanmıştır. O sebeple işlem yapmayacağını. 

Bu maddenin metinden çıkarılmasıyle ilgili 
biir değişiklik önergesi var, önergeyi takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan tasarının 4 ncü 
maddesinin Anayasamızın 10 ncu, 11 nci, 20 nci 

I ve 28 nci maddelerine aykırı olması nedeniyle 
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tasarı metinden çıkarılmasını arz vıe teklif ede
rim. 

'Saygılarımla. 
Ankara 

Ahmet ISakıp Hîçerimez 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
. Okunmuş bulunan Millet Meclisi Adalet Ko

misyonunun değişik şekliyle hazırladığı metni 
oylarınıza arz edeceğim. Bir kere daha hatır
latıyorum; bu metin kabul edilirse Karma Ko
misyona gider, bu reddedilirse, yine okunmuş 
bulunan ve üzerinde müzakeresi tamamlanmış 
bulunan Ouımhuriyet Senatosunun değişik 
metnini oylarınıza arz edeceğim. O kabul edi
lirse kanunlaşmış olur. 

Milllet MıeelIM Adalet Komülsyonunun deği
şik metnini oylarınıza arz 'ediyorum. KaıbuT 
edenler... Etmeyenler,. Kabul edümeımiştîir. 

Culmhuriyet senatosunun 4 ncü maddeyle ii-
gilli değişik mıeıtaıliinli 'oylarınıza arz eidiyorum. 
Kabull edıeiniler... Etmeyenler.. Cumhuriyet Sena
tosunun yapmış olduğu değişlik metin kabini 
ediHlmdş ve bu suneıttle 4 ncü omaddıe kanunlaşmış
tır., 

Evvelâ Adallet Komisyonunun 5 nei maddesi
ni, 'sonra Cumhurliyet Sıemiatosuniun değişik ıraet-
ninli okutaeağıım. 

Madde 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti1 

halkjkında Kanunun 11 nei maddesli aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Şelhlir ve kasaba dahiHhıdeki 
geınlel yollar üzerinde yapıilaea.k yürüyüşler 4, 7 
ve 10 ncu nıaddeiller 'hükümflieriine1 tabidir. Yü
rüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca 4 ncü mıaddıe 
gereğince lilân okunanı yollar ve istikametlere 
uyulmak şartıyle, yürüyüşe göçmek için seçile* 
ce!k topla/ama yerli: ile tıaikiboûlunıacak yol ve 'da
ğılma yeri gösteriiime|k şarttır. 

'Mahallim ıeın büyük mülkiye âmiri lüzum ve 
zaruret 'gördüğü takdirde, 4 micü madde gere
ğince Hânı olunan yo la r ve istikametlere uymak 
şartıyle, yürüyüşlerin yapıllacağı yollar ile Ssti-

kamıdtli tespit ve keyfiiyeıti gerekçeli ve yazılı 
olarak ilgililere tebliğ eder. 

Şehir ve (kasabalar dışmdakii genel yolarda 
yapıûacaik yürüyüşler de 7 ve 10 ncu mıaddeıler 
hükümlerine tabiidir. Ancak yürüyüşe alit be
yannamenin dört güın Jönce verlillmesji ve bu be
yannamede ayrıca, yürüyüşe geiçıme|k için seçile
cek toplanma yeri ve talkibolunacaik yol ve da
ğılma yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş ya-
pılıaeak yol birden fazla il hududuma dahfil bu
lunuyorsa, bu beyanname yürüyüşün başlayaca
ğı illin valililiğine veriiPlir. 'Beyamnaımieyi alıan va
lilik, yürüyüş yapılacak yolların ıgeçitdği illleriin 
valileri ile temas ederek, yürüyüş yolunu, (istika
metimi, dağılımla yerinTı ve yolun ne kadar kısmı
nım yürüyüşle tahsis edileceğini tespit ve (keyfi-
yeîii gerekçeli ve yazıttı olanak tertip heyetine 
tıebilliğ eder. 

Tertilp heyteıtli Ve Hükümet Komiseri halk-
:kında(ki 8 ve 9 ncu ımıaddeler hükümleri yürü
yüşlere de uygulanır. 

BAŞKAN — Cumhurliyet Senatosunun deği-' 
şik metnini okutuyorum. 

Madde S. — 10 Şubat 1963 taiLh ve 171 sayı
lı Toplantı ve Gösıteiri Yürüyüşü Hürrliyeti hak
kındaki Kanunun 11 nci mıaddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Şehir ve 4kıasalba dahilıiındefki 
,genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 7 
ve 10 ncu maddeler hüpmımlerine tabidir. Yürü
yüşe ait beyatnnaımelerde, ayrıca, 4 ncü miadde 
gereğince ilân okunan yollar ve istikametlere 
uyulmak şartıyle, yürüyüşe' ıgeçmıeSk içün seçüte-
ce(k topilaoılma yerli ile takibolunaeak yol ve da
ğılıma yerli gösterilmek şarttır. 

Mabailüıin en büyük (mülkiye amirli lüzum ve 
zaruret gördüğü tafedirde, 4 ncü miadde gereğin
ce ilân okınan yolar ve istikametlere uyımıajk 
şartıyle, yürüyüşilerin yapıllacağı yollıar file Mlii-
kaı'meti tespit Ve 'keyfiyeti 'gerejkçelli ve,yazılı 
ollıarak liılgMere t eb lğ eder, 

Şehir ve kasabalar dışındaki ıgenel yollar
da yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 nicu madde
ler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyanna
melerde ayrıca, Yürüyüşe geçmek iejin seçilecek 
'toplamıma yeri ve ta'tkiboikmacak yol ve dağıil-
ma yerinin gösterilmesii şarttır. Yürüyüş yapı-
lacalk yol birden fazla il. hududuna dahül bulu
nuyorsa, bu beyanname yürüyüşün başlayacağı 
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illhı valiliğinle verilir. Beyann-anneyi alan valiltjk, 
yürüyüş yapılacak yo'lilıarıını geçtiği liîlllierlin valiılie-
ri ile teimıas ederek, yürüyüş yolumu, fetükaımoti-
ni dağı'lma yenini ve yo'lun oe ıkıadar kısıııımın 
yürüyüşe tahsis 'edildiğimi tespit ye keyfiyeti 
gerelkçe'lli ve yazılı oüarak tertip heyetime telb-
liğ eder. 

Tertip 'heyeti, idare heyeti ve Hükümıeıt ko-
.miiısıeri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hütoüm-
OL'eri yürüyüşlere de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde «öz âls'teyeın sa
yın ü y e l . 

Buyuran SayM Hiçerimieız. 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Vakit bir hayli ilerledi fazla vaktinizi ala

cak değilim. Ancak bu 11 nci maddenin 10 ncu 
maddeye de atıf yaptığı, yani 5 nci maddenin 
4 ncü maddeye atıf yapması dolayısiyle bu mad
denin de 10 ncu maddede olduğu gibi Anayasa
nın biraz evvel saydığım maddelerine aykırı ol
duğunu belirtmek isteyeceğim. Yalnız bir ara 
Sayın Komisyon Başkanı veya sözcüsü bu kür
süden benim yanlış bir rakam verdiğimi işaret 
ettiler. Şimdi Sayın Bakandan aldığım rakam
ları arz ediyorum. 

Kanunî olaylı yani benim sualimin cevabı 
oluyor 171 saydı Kanuna göre müracaat edip 
de olaylı sonuçlanmış toplantı ve gösteri yürü
yüşleri; sene 1966, öğrenci hareketi olarak hiç 
yok, işçi olarak bir tane var 5 tane sanığı olmuş, 
halktan bir hareket yok, diğer teşekküllerden 
bir tane, üç tane sanığı var. 

1967 yılında bir tek öğrenci olayı var, 12 sa
nığı var, işçi hareketi yok, halk hareketi olarak 
bir tane var 5 sanığı var, diğeri bir, diğeri altı 
tane... 

BURHANETTİN ASUTAY (tzmir) —Mad
de ile hiç alâkası yok. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Hayır kanunî efendim bu kanunî, müsaadeli, 
171 sayılı Kanuna göre müsaade almış, olayla so
nuçlanmış. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ama 
Türkiye'yi alt üst edecek. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı.... Efendim Sa
yın Hiçerimez ben sizden bir ricada bulunayım. 
Biliyorsunuz bu madde ile ilgisi yok. Sayın 
Asutay çok haklı şimdi bakınız hiç yok yolla da. 
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Yalnız ben sizden rica edeyim, total olarak söy
leyin. Çünkü Komisyon Sözcüsü şu kadar sa
yıda müsaade alınmış toplantı ve gösteri yürü
yüşlerinin içinden kanunsuz olayların sayısıdır 
diye düzeltti sizin rakamınızı.. Evet onu söy
leyin. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Tamam Sayın Başkan, lüzum hissediyorum bu
nu arzda da onun için. 

1968 yılında 4 tane öğrenci olayı, 24 sanıkla 
sonuçlanmış, işçi hareketi yok, halk hareketi 
yok, diğer teşekküllerden yok. 

1969'da gene kanunî müracaat ile olaylı so
nuçlanan 2 öğrenci olayı var, işçi olayı 1 tane, 
halk hareketi olarak 4 tane, diğeri yok. 

1970'te öğrenci olayı yok, işçi olayı yok, 
halktan 3 olay var, diğer teşekküllerden bir olay 
var, yani vaka 20, ben 138 elemiş idim, şimdi gö
rüyorum ki 183 sanık olmuş 4 yılda. Bunu böy
lece belirttikten sonra Sayın Hüsamettin Başer 
arkadaşımızın 275 sayılı Kanuna göre işçi grev
leri de 30 gün ertelenebiliyor Bakanlar Kurulu 
ile, 

BAŞKAN — 0 4 ncü madde ile geçti Sayın 
Hiçerimez. 4 ncü madde ile o geçti. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim 30 günlük erteleme ile 
ilgili maddeyi konuşmuyoruz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Bu sözler 4 ncü madde ile ilgili olarak söylen
medi mi? 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyladık, kabul 
edildi 5 nci madde.. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
5 nci madde 4 ncü maddeye atıf yapıyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim 5 nci madde de yürü
yüşün yapılacağı yollar belli, müddetle ilgili 
hüküm yok Sayın Hiçerimez. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
Var Sayın Başkan lütfen. 

BAŞKAN — Efendim siz okuyun da ben de 
göreyim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
O tutanak olacak o zaman. 

BAŞKAN — Peki benim burada önümde... 
AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 

7 ve 10 ncu maddeler hükümlerine tâbidir sözü 
I var Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Evet efendim ama buradaki 
.madde ile ilgili değil; elbetteki tamamı birbirine 
tabi. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Devamla) — 
30 gün erteleme var burada dolayısiyle Sayın 
Başkan. (A. P. sıralarından gülüşmeler). «Şe
hir, kasabalar dışındaki genel yollarda yapıla
cak yürüyüşler 7. nci ve 10 ncu maddeler hüküm
lerine tâbidir» demek suretiyle 30 gün erteleme 
11 nci maddeye de girmiştir, gülen arkadaşları
ma okudum bunu. 275 sayılı Sendikalar Kanu
nuna göre yapılan grevlerin Bakanlar Kurulu 
ile 30 gün kadar ertelenme olayının Anayasa 
Mahkemesi tarafından onaylandığını ifade etti 
arkadaşımız. Toplantı ve gösteri yüryüşleri ile 
grevi birbirine karıştırmanın anlamı yoktur. 30 
gün ileriye atılan bir grev gene bütün fonksi
yonu ile yapılabilir. Nihayet bir işçi kuruluşu 
işçilerin ücretlerinin artırılması için bir grev 
yapacaktır, bu grevi bugün de yapsa, 30 gün 
sonra da yapsa anlamı değişmez, sonucu değiş
mez ama biraz evvel söylediğimiz gibi toplantı 
ve gösteri yüryüşleri muayyen olaylara bazan da 
anına münhasır olaylardır. 

Sayın Tosyalı arkadaşım her halde bir sürçi 
lisan olacak Anayasa maddesi okuyarak memle
keti içinden yıkanlar tabirini kullandı. Bu sözü 
duymamış olalım, gönül isterdi ki zabıtlara da 
geçmemiş olsun. Bir milletvekili bunu nasıl 
söyler anlayamadım, biz Anayasa maddesi oku
maya devam edeceğiz çünkü. 

Değerli arkadaşlarım fazla vaktinizi alacak 
değilim, 10 ncu maddeye yani 4 ncü maddeye 
11 nci maddenin yani 5 nci maddenin yapmış 
olduğu atıflar dolayısiyle bu madde de Anayasa
nın 10 ncu, 11 nci, 20 nci ve 28 nci maddelerine 
aykırıdır, itibar edilmemesini rica eder ve ver
diğimiz önergeye itibar edilmesini ayrıca istir
ham ederiz, saygılarımızla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Bir önerge vardır maddenin metinden çı
karılması ile ilgili, takdim ediyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
(Görüşülmekte bulunan tasarının 5 nci mad

desinin, Anayasamızın 10 ncu, 11 nci, 20 nci ve 
28 nci maddelerine aykırı olması nedeni ile ta
san metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Ahmet Sakıp Hiçerimez 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Kamisyon katılmıyor, önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. 
Millet Meclisi Adalet Komisyonunun metnini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Et
meyenler.... Millet Meclisi Adalet Komisyonu
nun metni de kabul edilmemiştir. 

Bu sebeple Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişik şekli ile metni oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişiklik kabul edilmiş ve bu 
değişik metindeki şekli ile madde kanunlaşmış
tır. 

Madde 6. — Efendim burada Senato metnini 
Millet Meclisinin Komisyonu aynen benimse
miş olduğundan Senato metnini okuyoruz. 

' IMadde 6. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesinin (ç) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belir
tilen yerler dışında; 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan bu değişiklik- Millet Meclisi Adalet Komis
yonunca da benimsenmiştir. Şimdi bu benimse
meyi oylarınıza arz edeceğim. Benimseme kabul 
edilirse madde Cumhuriyet Senatosundaki deği
şiklik şekli ile kanunlaşmış olacak. 

Benimseme hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miş ve bu değişik şekli ile benimsenen madde 
kanunlaşmıştır. 

Madde 7. — Evvelâ Adalet Komisyonunun 
metni okunacak, çünkü değişiklik yapmış; son
ra Cumhuriyet Senatosu metni okunacaktır. 

Madde 7. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkında Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir : 

«7 nci madde gereğince verilecek beyanname
de, tertip heyeti üyesi olarak gösterilenlerin, ay
nı maddede belli edilen nitelikleri haiz olmadı
ğının toplantı veya yürüyüşün yapılmasından 
sonra tespit edilmesi halinde, bu niteliğe sahip 
olmayan üyeler üç aya kadar hapis ve beşyüz li
radan bin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. 
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8 nci maddede yazılı görevleri yerine getir
meyen tertip heyeti üyeleri, fiilleri daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde üç aydan bir 
yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet Komiserince toplantı veya yürü
yüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti 
için görevlendirilenlere, bu göıevi yaptıkları es
nada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve 
müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mâni olan
lar, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği 
takdirde; altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılır.» 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun met
nini takdim ediyorum efendim, değiştirdiği şek
li ile. 

Madde 7. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sa
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir : 

7 nci madde gereğince verilecek beyanname
de, idare heyeti üyesi olarak gösterilenlerin, bu 
maddede belli edilen nitelikleri haiz olmadığı
nın, toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapıl
masından sonra tespit edilmesi halinde, tertip 
heyeti üyeleri üç aya kadar hapis ve beşyüz li
radan binbeş yüz liraya kadar- ağır para cezası 
ile cezalandırılır. 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getir
meyen idare heyeti üyeleri hakkında, fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, al
tı aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç 
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Hükümet komiserince toplantı veya yürüyü
şün safahatinin teknik araç ve gereçlerle tes
piti için görevlendirilenlere, bu görevini yaptık
ları esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle 
mâni olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde, altı aydan iki yıla 
kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 7 nci maddenin Millet Meclisi 
Adalet Komisyonunca yapılan değişik şeklini 
oylarınıza arz edeceğim. Bu kabul edilirse Kar
ma Komisyona gidecek, yoksa Senatonun metni
ni oylayacağım. 

Bu değişik şekli yani Adalet Komisyonunun 
metnini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

ıÇumhuriyet Senatosunca yapılan değişik şek
liyle 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik şek
liyle 7 nci madde kanunlaşmıştır. 

8 nci madde, yalnız Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişik şekliyle okunacaktır, çünkü Mil
let Meclisi Adalet Komisyonumuz da buna uy
muş, benimsemiştir. 

Madde 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayı
lı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü 
maddelerde yazılı asgarî hapis cezaları: 18 nci 
maddenin birinci fıkrasındaki altı, ay, sekiz aya, 
19 ncu maddedeki üç ay, dört aya, 20 nci mad
dedeki altı ay, sekiz aya, 21 noi maddenin birin
ci fıkrasındaki bir aya kadar olan ceza, bir ay
dan altı aya, 2 nci fıkrasındaki altı ay, sekiz 
aya, 3 ncü fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört aya, 
22 nci maddenin birinci fıkrasındaki altı ay, se
kiz aya, ikinci fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört 
aya, 23 ncü maddenin (a) bendindeki altı ay, se
kiz aya, (b) bendindeki bir yıl, bir yıl dört aya, 
(c) bendindeki üç yıl, dört yıla ve 24 ncü mad
dedeki altı ay, sekiz aya; bir yıl, bir yıl dört 
aya, çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Millet Meelisi Adalet Komisyo
nu bu metni benimsemiştir efendim. Madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Benim
seme hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Benimseme kabul 
edilmiş ve bu suretle Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişik şekliyle, Millet Meclisi Adalet 
Komisyonunca da benimsendiğinden, Yüksek 
Heyetinizcede kabul edildiğinden 8 nci madde 
bu şekliyle kanunlaşmıştır. 

Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyonumuz aynen benim
semiştir. Benimsemeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miş ve 9 ncu madde kanunlaşmıştır. 

Madde 10. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde aynen Komisyonumuzca 
da benimsenmiştir. Bu benimseme şekliyle mad-
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deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle evvelce Millet Meclisince tümü 

reddedilmiş olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Hürriyetleri hakkındaki Kanunun Cumhu
riyet Senatosunca değişen metinleri ve Millet 
Meclisi Adalet Komisyonunun değişik metinleri 
üzerinde Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 

gerekli bütün işlemler yapılmış ve neticede oy
lanarak kabul edilmek suretiyle tasarının tümü 
kanunlaşmıştır. Memleketimize hayırlı olsun. 
(A. P., C. G. P. sıralarından alkışlar) 

Bu suretle almış olduğunuz karar gereğince 
yarın 20 Haziran 1973 Çarşamba günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanına saati : 20,45 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilköğ
retimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair soru önergesi ve Milli Eğitim 
Bakam Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/1616) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı, aracılığınıza saygı ile sunarım. 

3 .1 .1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

Bütün toplumun her . alanında, Anayasanın 
sosyal adalet ilkeleri ile tam çelişki halinde bu
lunan bir gelir dağılımı vardır. Bu çelişki ay
nı meslek grupları arasında da kendisini gös
termektedir. 

öğretmenlik mesleği, millî gelirden en az 
pay alan meslekler arasındadır ve en önde gel
mektedir. Nitekim her derecedeki okul öğret
menlerinin yaşantısı, en kısa tanımı ile peri
şandır. Kaldı ki öğretmenler arasında da gelir 
farkları uçurum halindedir, örneğin : 

639 sayılı Kanuna göre ortaokul öğretmen
leri haftada 18, lise öğretmenleri ise 15 saatten 
fazla okuttukları ders için ek ücret alırlar. Şa
yet okulun ders durumu elverişli ise, 30 saate 
kadar ders okutma hakkına sahiptirler. 

öte yandan ilkokul öğretmenleri ise hafta
da en az 26 saat ders okuturlar ve sadece 443 
sayılı Kanuna göre köylerde 150, şehir ve kaza
larda 100 lira eğitim ödeneğin dışında hiç ders 
ücreti almazlar. 

öğretmenler arasındaki bu açık çelişkinin 
önlenmesi için ilkokul öğretmenlerine de hafta
da 20 saatten fazla okuttukları ders için ek üc
ret ödenmesi gerekmektedir. 

Bu konuda Millî Eğitim Bakanlığının gö
rüşü nedir? Herhangi bir hazırlığı var mıdır? 
Açıklanması. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 .5 .1973 

3 yıl önce verdiğim : 
1) İlkokul öğretmenlerine de ek ders ücre

ti ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/96) 

2) Uşak'a bir fabrika kurulup kurulma
yacağına dair Başbakandan (6/113) 

3) tik ve orta dereceli okullarda okutulan 
ders kitaplarına dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/114) 

Sorulan sözlü sorulara yazılı olarak cevap 
verilmesi için gereğini saygı ile öneririm. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 
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T. G. 
Millî Eğitim 

Bakanlığı 15 . 6 .1973 
Bakanlık Müşavirliği 

_ Sayı : 320 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 5 .1973 tarih ve 7/1616 - 762/3283 

sayılı yazınız. 
Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilköğretim

de vazife gören öğretmenlere de ek ücret öden
mesine dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'm, ilköğ
retimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair sözlü soru önergesi ile 

ilgili cevabımız. 

Bilindiği gibi, ilkokullarımızda ders öğret
menliği değil, bir bütün halinde «sınıf öğret
menliği» sistemi esastır. Ders saatine göre ücret 
ödeme şeklinin uygulanması, ilkokullarımızda-
ki eğitim, öğretim ilkelerinin de gereği olan 
«sınıf öğretmenliği» sistemini zedeleyeceği gibi, 
ciddî karışıklıklara da yol açacaktır. Bu cüm
leden olarak birden fazla sınıfı bir arada oku
tan öğretmenlerin durumu da ayrı bir problem 
olarak ortaya çıkacaktır. 

Bu bakımdan, ilkokullarda, orta dereceli 
okullarda olduğu gibi, maaşa karşılık ders sa
yısı dışında, derslere ücret ödenmesi yerine, 
28 . 3 .1964 tarih ve 443 sayılı Kanunla «Eğitim 
ödeneği» verilmesi öngörülmüştü. 

657 sayılı Kanunla, bu Kanunun bâzı madde
lerini değiştiren 1327 sayılı Kanuna göre ilk
okul öğretmenlerine ödenmekte olan sözü edi
len ödeneğin verilmesi kaldırılmış bulunmakta
dır. 

Ancak, Bakanlığımızdaki çalışmalar neticesi 
Devlet Personel Dairesine yaıplan teklif, Ba
kanlar Kurulunda 5 .8 .1972 tarih ve 7/4821 
sayı ile karar altına, alınmıştır. 18 . 8 .1972 gün 
ve 14280 sayılı Besmî Gazetede yayımlanan bu 
kararla, sınıf okutan ilkokul müdürlerine, ye
tiştirme yurtları ile özel eğitime muhtaç çocuk
lara mahsus okullarda görevli müdür ve mü
dür yardımcılarına iş güçlüğü zammı ödenmesi 

kabul edilmiştir. Bu zamlara dair kadrolar il
gililere dağıtılmıştır. 

Ayrıca, özel eğitime muhtaç çocuklara mah
sus okullar ile yetiştirme yurtlarında görevli 
öğretmenlere ve yatılı bölge okullarında görev
li müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere iş 
güçlüğü zammı verilmesi 15 . 2 .1973 gün, 24928 
sayılı yazımızla Devlet Personel Dairesine tek
lif edilmiştir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapları
na dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/1618) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafımdan sözlü olarak cevaplandırılma
sını, aracılığınıza saygı ile sunarım. 

20 . 1 . 19TO 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

1952. yılından beri ilik ve orta dereceli 'okul
larda okutulan ders kitapları serbest basıma bı
rakılmıştır. Öğrencilerin değişik okullarda de
ğişik kitaplar okumasında, bâzı formasyonlar 
alması bakımından, faydalı yönleri olduğu mu-
îhakkaktır., Fakat bunun yanı sıra 18 yıldır bir 
çok sakıncaları da ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Örneğin : 

1) Her ders yılı kitaplar değiştiği veya de
ğişme ihtimali bulunduğu için, bir yıl okunan 
kitap ertesi yıl atılmaktadır. 

2) Fakir öğrenciler, bir üst sınıfa geçtikleri 
zaman eski sınıfın kitaplarını satıp üzerine az1 

bir katkı ile yeni sınıfın kitaplarını alma ola
nağından yoksundurlar. 

3) Ders yılı içerisinde nakledilen öğrenciler 
yeni okullarda yeni baştan kitap almak zorun
da kalmaktadırlar. 

4) ıHer yıl veya okullar arasında kitaplarını 
değişmesi yüzünden, Tünkiye çapında gereksiz 
masraflar yapılmaktadır. 

5) Yarışma sınavlarında sorular genellikle 
Ibir kitap esas tutularak hazırlandığı için, o ki
tabı görmeyen kıymetli yarışmacı başarısız du
ruma düşmektedir. 
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6) Ders kitaplarında bir çok bilimsel yan
lışlıklara Taşlanmakta, bunların değiştirilme-
ısin/de pratik kolaylıklar bulunımamaktadır. 

7) Kitabı yazan bir kişi ile bir 'bilim kuru
lunun bilimsel kariyerinin aynı olmayacağı açıfk 
»bir gerçektir. 

8) Ders kitaplarını seçme hakkına sahip öğ
retmenler, yazarlarla menfaat ortaklığı ithamı 
altındadırlar. Hattâ 'bu itham, Talim - Terbiye 
kurulu üyelerini de kapsamaktadır. 

9) Kitap yazarlarının, bilimsel yetenekle-
ririden çok esnaflık yönleri 'gelişmekte ve böy
lece yurtta yeni bir kitap ağalığı sınıfı titre
mektedir. 

Bu acık seçik gerçekler karşısında, ders ki
taplarının ıbilim kurulları tarafından hazırlana
rak tek tip haline getirilmesi düşünülnrekte mi
dir? 

2 . '5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 yıl önce verdiğim : 
1) İlkokul öğretmenlerine de ek ders ücre

t i ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/96)' 

2) Uşak'a bir fa'brika kurulup kurulmayaca
ğına dair Başjbakan'dan (6/113) 

3)' İ lk ve Orta dereceli okullarda okutulan 
ders kitaplarına dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/114) 

(Sorulan ısözlü sorulara yazılı olarak cevap 
verilmesi için gereğini saygı ile öneririm. 

Âdil! Turan 
Uşak Milletvekili 

T, C. 
Millî Eğitim (Bakanlığı 11 . 6 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Bayı : 305 

Mi1']et Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : 15 . 5 . 1973 tarih ve 7/1618 - 941/4326 

sayılı yazıları. 
Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk ve orta 

dereceli okullarda okutulan ders kitaplarına da
ir yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz öderim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim- Bakanı 

Uşaik Milletvekili Âdil Turan'm, ilk ve orta 
dereceli okullarda okutulan ders kitaplarına 

dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 
1. Her ders yılı kitapların değiştirildiği va

rit değildir. Ders kitapları, üçer yıllık süreler
le kabul edilmektedir. Önergede ders kitapları
nın okullarca değiştirilmesi kastediliyorsa, bu 
değişiklik genellikle her yıl ve her kitap için 
yapılmamaktadır. 

Bu bakımlardan bir yıl okunan kitabın er
tesi yıl atılması 'diye bir hususun söz konusu 
olmaması gerekir. 

2. ÎBugünkü sistem içerisinde birçok yerler
de eski kitaplar, alınıp satılmak suretiyle im
kân nispetinde değerlendirilmektedir. 

3. Okul değiştiren öğrencilere yeni kitap 
aldııtılmamasr ve bir üst sınıfa geqen kardeş
lerin kitaplarından küçük kardeşlerin de yarar
lanması hususu, Balkanlığımızın 1 ., 11 . 1967 ta
rih ve 4853 - 9 sayılı geneljgesi ile okullara du
yurulmuştur. 

4. Yukarda da açıklandığı üzere, yeni kitap
lar aldırtılmak suretiyle büyük ölçüde gereksiz 
masraflara yol açılmamaktadır. 

5. Okul sınavları kendi şartları dahilinde 
yapıldığından, giriş sınavlarının ise kitaplar de
ğil, müfredet programları esas alınarak hazır
landığından, yarışmacıların kitaplar yüzünden 
başarısız duruma 'düşmeleri söz 'konusu değil
dir. 

6. 5429 sayılı kanun uyarınca serbest bası
ma bırakılan ders kitapları, her üç yılda bir, 
yeniden incelemeye tabi tutulduğundan günden 
güne gelişmektedir. Balkanlığımız tarafından 
(bastırılan 'ders kitapları ise, yeni baskıları sıra
sında yazarına düzeltmeler yaptırıldıktan son
ra bastırılmaktadır. Böylece kitaplardaki hata 
nispeti asgariye indirilmektedir. 

7. 'Önergede belirtilen kitahı yazanı bir kişi 
ile bir bilim kurulunun bilimsel kariyerinin ay
nı olmayacağı hususu, bizzat kitap yazarların
ca da hissedilmiş bulunduğundan son günlerde 
komisyon 'halinde kitap yazanların çoğaldığı 
görülmektedir. 

8. Ders kitabını seçme hakkına sahip öğret
menlerin yazarlarla menfaat ortaklığı söz ko
nusu olamaz. Öğrencilerinin menfaatlerini her 
türlü şahsî çıkarlarının üstünde gören öğret
menlerimiz her zaman bu çeşit ithamların dışın
da tutulmalıdır. 
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Yazdırılan ders kitaplarının seçiminde ta
mamen tarafsız ve tanzim edici bir rol oynayan 
'Talim ve Terbiye Kurulu Üyelerimizin ise bu 
»çeşit yersiz ithamlarla hiçibir ilgisi olamaz. 

9. Kitap yazarlarının bilimsel yeteneklerin-
den çok esnaflık yönlerinin gelişmesi hususu
nun söz konusu olmaması gerekir. Bilâkis ya
zarlarım ibu çalışmaları 'bilimsel yeteneklerinin 
gelişmesine söbep olmaktadır. Ancak, memleke
tin artan nüfusu ve gelişen ihtiyaçları kitap ba
sım ve yayımının daha teşkilâtlı müesseselerce 
yapılmasını zarurî kılmaktadır. 

Yukarda 'belirtilen ve daha 'başka hususlar 
da gözönünde bulundurularak, ders kitapları 
hakkında bugünkü statünün ('5429 sayılı kamu
na göre "bâzı okul kitaplarının serbest Ibasıma 
ıbırakıilması hususunun) devam ettirilmesi dü
şünülmektedir. I 

Ancak, ıgünün ihtiyaçlarına göre ders kitap
larının tek tip kitap şeklinde okutulması hu
susunda Hükümetçe Millî Eğitim Bakanlığına 
-bağlı Besmî ve Özeî ilk ve orta dereceli okul
larda okutulacak ders kitapları hakkında Ka- I 
,nun tasarısı hazırlanmış ve Yüce Meclise su- I 
nulmuştur. I 

Mezkûr tasarı, halen Bütçe - Plân Komisyo- I 
nunda bulunmaktadır. I 

Orhari Dengiz I 
Millî Eğitim Bakanı I 

3. — Ankara Milletvekili İbrahim, Cüceoğ- I 
lu'nun, Ankara ilçelerinden gelen motorların I 
şehir içinde çalıştırılmadığına dair soru önerge- I 
si ve İçişleri Bakanı Mukadder Öziekin'in yazılı | 
cevabı. (7/1625) \ 

Millet Meclisi Başkanlığına I 

Aşağıdaki sorumuzun içişleri Bakanı tara- I 
fmdan yazılı olarak cevaplandırılmasını öneri
rim. I 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 
İbrahim Oüceoğlu I 

(Seçim çevrem Ankara'da yüzlerce motor - I 
römork sahibi çiftçiyi ilgilendiren, trafik me
murları hakkında yaygın ve çirkin söylentile

rin doğmasına seibebolan bir durumu bilgileri
nize sunmak, acele tedbir almnıavSim önermek
teyim. 

Bildiğiniz gibi traktör - motor fiyatları son 
yıllarda başdöndürecek şekilde yükselmiş ve 
yükselmektedir. Traktör fiyatlarına paralel ola
rak tarımda yer alan bütün girdilerin fiyatları 
da aynı ölçüde pahalanmıştır. Buna karşılık ta
rım ürünlerine hükümetlerce verilen vtaban fi
yatlar ya yerinde saymakta, ya da 5 - 10 kııruş 
gibi gülünç artışlardan ibaret kalmaktadır. Bu 
yüzden de traktör satın alan çiftçilerin taksit
lerini tarım kazancıyle ödemeleri imkânsız ha
le gelmiştir. Çiftçiler bu müşkülât içinde moıtıör-
lerini tarım dışında inşaat, işlerinde çalıştır
mak zorunda kalmaktadırlar 

iHalen Ankara'nın ilçelerinden gelen motor 
sahipleri şehrin çevresinde kurulan Şentepe 
gibi büyük semt ve mahallelerde inşaat işlerin
de çalışmakta, su, kum, taş gibi inşaat malze
mesi çekmektedir. Bu işlerde çalışan motörle-
rin hepsi plâkalıdır ve sürücülerinin ehliyeti 
vardır. Moitörler şehrin iç kesimine girmemekte
dir. Trafik memurları sık sık bu motörleri top
lamakta, üç dört gün bazen bir hafta çalışmak
tan alakoymakta, sonra da yaygın söylenti ha
line gelen rüşvet karşılığı salıverdikleri ileri sü
rülmektedir. 

Bu durum karşısında : 

1. — Motörlerin çalışmasına mevzuattaki 
yasaklardan dolayı mı izin verilmemektedir? . 

2. — Mevzuatta böylesine yasaklamalar 
varsa, çiftçilerin tarım kazancı ile traktör -
motor taksitlerini ödemelerine imkân kalmadı
ğına göre, mevzuatta bir değ'işiiklik yapılarak 
bu araçların inşaat işlerinde çalışmalarına im
kân bahsedilmesi düşünülmekte midir? 

3. — İnşaat mevsimine girildiği şu günlerde 
idarî bir tedbirle motörlerin inşaat işlerinde ve 
münhasıran şehrin dış semtlerindeki yeni kuru
lan mahallelerde çalışmalarını uygun görüyor 
musunuz ? 

Yazılı olarak cevaplandırılmasını rica eder, 
saygılar sunarım. 
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T. € . 
İçişleri Bakanlığı 19 . 6 . 1973 

Emniyet G-n. Müdürlüğü 
Daire : Trafik 
Şube : Şehiriçi 

'Dosya: 62282/90 - 145352 
Konu : Traktörlerle 
yük taşınması Hk. 

Millet Meclisi Baskanlığma 

İlgi : 15 . 5 . 1973 gün Gn. Sek. Kan. Md. 
7838/58804 - 7/1625 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayıp İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, ilçelerden gelen traktörlerin Ankara 
şehri çevresinde kurulan semt ve mahallelerde-
ki inşaat işlerinde çalışmalarına mani olunduğu 
yolundalki yazılı soru önergesi incelendi : 

1. — Bilindiği üzere çiftçi vatandaşlarımı
zın ellerinde bulunan traktörler, esas itibariyle 
tarım işlerinde kullanılmak üzere imal ve mon
te edilmiş araçlarıdır. 

Yürürlükte bulunan mevzuat bunların, Ka
rayollarında taşıma yapmalarına ilişkin tedbir
lerin tespit ve ilânı hususumla karar alma yet
kisini vilâyet trafik komisyonlarına vermiştir. 

'Bu itibarla mevzuatta yasaklayıcı bir hü
küm mevcut değildir. 

2. — Traktörlerin, taşımaları ile ilgili bu ka
bil müracaatlar Ankara Valiliğine de yapılmak
ta, bu konuda karar almaya yetkili 11 Trafik 
Komisyonu mevcut durumu itibariyle traktör
lerin, çiftçinin ürününü evine, veya şehir, ka
saba pazarlarına götürmesi, tamirciye gidip gel
mesi hususunda müsaade vermekte, ancak; İl 
dahilinde yeteri kadar ticarî yük aracı (Kam
yon - Kamyonet) bulunmas. n eder. 5 ile, bunla
rın sadece yukarda arz edilen taşımayı yapabil
melerine imkân tanımaktadır. Traktörlerle ta
şıma yapılması için mevzuatta bir eksiklik yok
tur. 

İlerde Ankara şehrinin trafik düzeni içeri
sinde imkânlar elverdikçe traktörlerin taşıma
ları ile ilgili daha uygun tedbirler alınacağı an
laşılmıştır. # 

Arz ederim. 
Mukadder öztekin 

İçişleri Bakanı 

19 . 6. . 1973 O : 1 

4. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'-
%n, mülkiyeti Ankara İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu Yapı Kooperatifine aidolan arsanın iş
galine dair soru önergesi ve Başbakan adına İç
işleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/1627) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla arz ederim. 10 . 5 . 1973 

Ankara Milletvekili 
Osman Soğukpmar 

Mülkiyeti Ankara İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu Yapı Kooperatifine aidolan Ankara, 
Altındağ, Birinci Bölge, Hasköy Mahallesinde 
bulunan 9963 Ada 1 parseli teşkil eden «50 nci 
Yıl Koruluğu» için, tefrik edilen taşınmaz gay
rimenkul 31 Mart 1973 Cumartesi günü 1 Ni
san 1973 gününe bağlayan gece «Tekbir sesleri 
ile 200 kişi tarafından iş^al edilerek arsa üze
rinde bulunan 50 nci yıl koruluğu tabelâsı sö
külmek suretiyle yerine Aydınlıkevler, Tunç 
Mahallesi Türk - İş Site Evleri Cami inşaatı ta
belâsı. konulduğu basında yer almış ve olayın 
oluş şekli geniş şekilde anlatılmıştır. • 

31 Mart vakasını hatırlatan bu işgal olayı, 
hak sahiplerinin resımî mercilere yaptıkları şi
kâyetlere rağmen örtbas edilmiş, hak sahipleri
nin haklı şikâyetleri üzerine eğinilmemiştir. 
Anayasamızın teminatı altında olan mülk edin
me hakkını bertaraf eden, hak sahibi olmayan 
kişiler tarafından mülkiyet hakları gasıbedilen 
kimseler için resmî mercilerin yapmaları gere
ken görevler yapılmamış, 50 nci Yıl Koruluğu 
diye mülk sahibi tarafından tefrik edilen bu ar
sa, bâzı dinî telkinler altında »ok hassas bulun
duğumuz dinimiz istismar edilmek suretiyle 
«Yapmak istediğimiz camiye müsaade edilmi
yor» söylentileri çıkarılarak, mülk sahibinin 
mülkü olan bu yer üzerindeki tabelânın sökül
mesi önlenmektedir. Hattâ, emniyet görevlileri 
bu taibelânm sökülmem esi için başında nöbet 
tutmaktadırlar. 

Mülk sahibinin mülkünü korumak durumun
da olan resmî kurumlar, haksızların hak saihilbi 
olmalarını sağlayacak bir davranış içine girmiş
lerdir. 
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'Olayın gerçek yönü basında açıklanmıştır. 
d i durumda; 
1. — Haksız bu işgal olayı, üzerine, resmî 

merciler ne gJiibi işlemler yapmışlardır? 
2. — Haksız işgalde bulunan şahıslar belli 

midir, bu kimseler hakkında her hangi bir ko
vuşturma yapılmış mıdır? 

3. — İşgal olayını tahrik eden veya 50 nci 
Yıl Koruluğu olacak bu yerin Cami yapılmasını 
vadeden kimseler var mıdır? 

4. — Dar anlamı ile bir 31 Marit vakası ola
rak halk tarafından tavsif edilen bu olay hak
kında Hükümet olarak nasıl bir, tedbir alınmış
tır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

İller İdaresi G-n. Md. 
Şb. Md. 403.323.6.2/4127 

15 . 6 . 1973 

Konu : Ankara Millet
vekili Osman -Soğükpı-
nar'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 
17'. 5 . 1973 gün ve 7/1627 - 7843/58826 sayılı 
yazısı. 

ib) Başbakanlığın 22 . 5 19^3 gün ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Bşk. 11 - 11 / 
4959 sayılı yazısı. 

Mülkiyeti Ankara İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu Yapı Kooperatif1 ne ait arsanın işgal 
edildiğine dair Ankara Milletvekili Osman So-
ğılkpmar imzasıyle, Sayın Başbakan tarafından 
cevaplandırılması isteğiyle Başbakanlığınıza 
verilen ve ilgi (a) yazılarınızla Başbakanlığa 
gönderilen ve Sayın Başbakan tarafından ce
vaplandırılmak üzere ilgi (b) yazı ile Bakanlı
ğıma intikal ettirilen 10 . 5 . 1973 tDiihli yazılı 
soru önergesi üzerine yaptırılan incelemede : 

1. — Olayda iddia edildiği gibi haksız bir 
işgalin söz konusu olmadığı, ancak; Ankara İş
çi Sendikaları Konfederasyonu Yapı Koopera
tifine izafeten Avukat, Önder Akcr'in Altındağ 
Kaymakamlığına yazılı müracaatta bulunarak 
kooperatifin Aydmlıkevler mevkiinde imarın 
9963 ada 1 nci parselde kayıtlı arsasına, 31 
Mart 1973 gecesi öncülüğünü Cami Yaptırma 
Derneği yöneticilerinin yaptığı b:r grup tara

fından işgal suretiyle tecavüz edildiğini, aslın
da bu yerin Kooperatifçe ağaçlandırılmak üze
re yeşil saha olarak ayrıldığını ileri sürerek, 
vakî tecavüzün 5917 sayılı Kanun gereğince 
defini taleıbettiği; 

Bunun üzerine yaptırılan incelemede, söz 
konusu yerin Kooperatif yöneticileri tarafından 
Cami yeri olaralk seçildiği, son iki yıldan beri 
çeşitli işlemler gördüğü ve tecavüz ettikleri 
ileri sürülen şahısların kooperatif üyesi olduk
ları için, kooperatif içinde beliren bu ihtilâfın 
hukukî sonuçları da dikkate alınarak hallinin 
5917 sayılı Kanuna göre mümkün olmadığı ve 
inşaatla ilgili taleplerinden ötürü 6785 sayılı 
Kanun ve buna ait İmar T dima.tr amesi hüküm
lerine göre Belediye Başkanlığına müracaat et
melerinin gerektiği hususunda durumun müra
caatçıya duyurulduğu, 

2. — Haksız işgalde bulunduğu iddia edilen
lerin Yapı Kooperatifinin ve Cami Yaptırma 
ve Yaşatma Derneğinin kayıtlı üyeleri oldukla-

3. — Söz konusu yerin, Kooperatifin mülki
yetinde bulunduğundan, vilâyetçe 50 nci Yıl 
Koruluğu olarak ayrılmasına kanunen imkân 
olmadığı gibi böyle bir karar da alınmadığı, 

4. — Konunun 31 Mart olayı ile uzaktan ve
ya yakından bir benzerliğinin bulunmadığı, an
laşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

5. •— Bursa Milletvekili Sadreliin Çanga'nın, 
Bursa Maarif Koleji binasının uapıvıına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı. (7/1634) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cı olmanızı saygı*ile rica ederim. 

17 . 5 . 1973 
Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : «Bursa Maarif Koleji» 1970 yılında 
açılmıştır. Kolejin bugün 200'ü aşkın kız ve er
kek öğrencisi bulunmaktadır Ancak, günümü
zün eğitim sistemleri ve ortaöğretim hedefleri 
bakımından üzıülüneeek bir sorumsuzluk içinde 
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uygulanan yetersiz, düzensiz, ve son derece de 
mahsurlu bir öğretim denemesi ile uygulama de
vanı etmektedir. 

Devlet tarafından üç yıl önce öğrenime açı
lan ve öğrencileri her yıl ilkokul neznnları ara
sından ancak çift kademeli giriş sınavları yar
dımı ile seçdletolen ve kolejler statüsüne tabi 
bulunan «Bursa Maarif Kolejinin» henüz daha 
müstakil bir binası, resmî mühürü, idarî kadro-
ısu, bir kaç fedakâr eleman dışında yeterli öğ
retmeni, okul ve ders araçları yoktur. Bu gidiş
le de daha üç yıl olamayacağı anlaşılmaktadır. 
Okul binasının ihalesi derhal gerçekleşse dahi, 
yeni bir kolej binası inşaatının 2 - 3 yıllıık süre
de tamamlanması ancak mümkün olabilecek ve 
bu süre içinde öğrenci mevcudu iki misline ula
şacağından Bursa Maarif Kolejinde rahatsızlık
lar ve huzursuzluklar daha da artacaktır. 

Kolejler Statüsü gereğince karma öğrenim 
yapılması gereken Bursa Maarif Kolejinde üç 
yıldan beri kız öğrenciler kız lisesinde, erkek 
öğrenciler ise erkek lisesii.de darmadağınık 
odalarda düzensiz bir şekilde eğitim görmekte
dirler. 

öğrenci velilerinin gayretleri ile Bursa Maa
rif Kolejine sembolik bedelle Bursa Belediyesin
ce yeteri ölçüde bir arsa sağlanacaktır. Ayrıca 
1973 yılı programına ek, İ973 yılı yatırım pro
jeleri arasında 24 derslik ve 200 pansiyonlu 
Bursa Maarif Koleji inşaa,tı için 6 800 000 lira
lık bir tefrik: yapılmasına ve 1973 yılma 1 mil
yon liralık ödenek verilmesine rağmen, 1973 yı
lının 5 nci ayma- geldiğimiz şu sıralarda dahi 
bu imkânların kullanılması için bir gayret sarf 
edilmediği görülmektedir. 

Bu durum karşısında büyük ihmallere ve il
gisizliğe uğramış bulunan Bursa Maarif Kole
jinin içler acısı haline nasıl son verilecek? 

Bütçede ödeneği ayrılmış, arsası temin edil
miş ve projesi yapılarak tasdik olunmuş Bur
sa Koleji binasının yapımı ne zaman ihaleye çı
karılacaktır? 

Bina yapılana kadar Volejin sınıf, öğret
men, idarî kadro ve ders araç ve gereçleri ne 
zaman temin olunacaktır1? 

T. e. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1 5 . 6 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 319 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 5 . 1973 tarih ve 7/1634 - 788-9/ 
59148 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Bursa Maarif Koleji binasının yapımına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Bursa 
Maarif Koleji binasının yapımına dair yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. — Bursa Koleji için 24 derslikli. 200 kişi
lik pansiyonlu ve 6 800 000 lira proje maliyetli 
yeni bina yapımı 1972 yılı yatırım programına 
alınmıştır. Ancak, mahallinde yeterli ve uygun 
bir arsanın zamanında temin edilememesi sebe
biyle inşaat 1972 yılında başlayamamıştır. Şe
hir içinde, kısmen şahıslara, kısmen de beledi
yeye aidolan uygun bir saha tespit edilmiş ve 
bu arsayı satmalmak üzere 1973 malî yılı ba
şında valilikçe ödenek istenmiş ve 580 450 lira 
kamulaştırma ödeneği gönderilmiştiı. Mahal
linde satmalma işlemleri tamamlanıp, tasdikli 
plân, mülkiyet ve tahsis belgesi Bakanlığımıza 
intikal ettiğinde, iş ihale safhasına girecektir. 

2. — İnşaat tamamlan ıncaya kadar Kolej 
öğrencilerinin bugün olduğu gibi erkek ve kız 
liselerinde öğrenimlerine devam etmeleri zaru
ri bulunmaktadır. Bina tamamlanmadan okulun 
müstakil idareye kavuşturulması mümkün ola
mamaktadır. 

3. — Okul henüz birinci devresi ile öğretim 
yapmaktadır. Gelişmeye paralel olarak yabancı 
dil öğretim kadrosu takviye edilecektir. 

4. — Okulun müstakil bir binası ve idarî 
kadrosu olmadan ders araçları verilmesine im
kân görülememektedir. Kolej öğrencilerinin, . 
öğretim yaptıkları okulların araçlarından isti
fade etmeleri gerekmektedir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 
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6. >— îstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1 Kasım 1969 - 30 Nisan 1973 tarihleri arasında 
Millet Meclisi.Genel Kurulunda ad okunarak ya
pılan •yoklamalara katılan sayın üyelere dair soru 
önergesi ve Millet Meclisi Başkanı 'Sabit Osman 
Avcı'nın yazılı cevabı (7/1668) 

2 . 5 . 1973 
Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 

Millet Meclisi Sayın Başkanı tarafından aşa
ğıdaki sorularınım (yazılı) olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Tekin Erer 

1. 1969 yılı Kasım ayı başından 1073 yılı 
Nisan ayı sonuna kadar (Ad okunmak) suretiy
le kaç defa yoklama yapılmıştır ? 

2. iSaym Meclis Başkanı, Sayın Meclis Baş-
kanvekilleri ve Sayın Parti Cfenel Başkanları ile 
ayrılan ve vefat edenler dışında kalan millet
vekilleri bu yoklamaların kaçında bulunmuş, 
kaçında bulunmamışlardır? (İl sırasına, mensup 
oldukları partilere göre ve liste halinde). 

Saym Tekin Erer 

İstanbul iMlletvekili 
İlgi : 2 Mayıs 1973 tarihli yazılı sorunuzun 

cevabıdır. 
1 Kasım 1969 - 30 Nisan 1973 tarihleri ara

sında Millet Meclisi Genel Kurulunda ad oku
narak yapılan 172 yoklamaya katılan saym üye
lerin isimleri, seçim çevresi ve partilerini gös
terir liste ile yoklama tarihlerini gösteren cet
vel ilişiktedir. Bu listenin tanziminde izinli ve 
raporlu bulunanlar dikkate alınmamıştır. 

ISözü geçen tarihler arasında Meclis Başkan 
ve Başkamvekilliği yapan zevatla Barti Genel 
(başkanları ayrı ayrı listeler halinde sunul
muştur. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
ADANA (13) 

Cevdet Akçalı (A.P.) 90 
Fazıl Güleç (C.G.P.) 68 
Ali Eıza Güllüoğlu (C.H.P.) 126 
M. Selâhattin Kılıç (A.P.) 84 
M. Kemal Küçüktepepınar (C.H.P.) 78 
Cavit Oral (A.P.) 77 
Emir H. Postacı (C.H.P.) 92 
Kemal Satır (C.G.P.) 72 

Ahmet Topaloğlu (A.P.) 
Turgut Topaloğlu (C.G.P.) 
Alpaslan Türkeş (M.H.P.) 
Hüsamettin Uslu (A.P.) 
Şevket Yılmaz (A.P.) 

ADIYAMAN (4) 
Mehmet Zeki Adıyaman (A.P.) 
Kâmil Kırıkoğlu (C.H.P.) 
Ali Avni Turanlı (A.P.) 
Yusuf Ziya Yılmaz (C.G.P.) 

AFYON KARAHİSAR (7) 
Mehmet Rıza Çerçel (A.P.) 
Hasan Dinçer (A.P.) 
Şevki Güler (A.P.) 
Hamdi Hamamcıoğlu (C.H.P.) 
Süleyman Mutlu (C.H.P.) 
Ali İhsan Ulubahşi (A.P.) 
Kâzım Uysal (A.P.) 

AĞRI (3) 
Abdülkerim Bayazıt (C.G.P.) 
Kasım Küfrevi (A.P.) 
'(D 
'(1) Boş üyelikleri gösterir. 

AMASYA (4) 
Yavuz Acar (A.P.) 
ISalih Aygün (A.P.) 
Vehbi Meşhur (C.H.P.) 
Kâzım Ulusoy (Bağımsız) 

ANKARA (24) 
Orhan Alp (A.P.) 
Kemal Ataman (C.H.P.) 
Oğuz Aygün (A.P.) 
Hüseyin Balan (A.P.) 
Orhan Bitrgit (C.H.P.) 
Sinan Bosna (A.P.) 
Osman Bölükbaşı (M.P.) 
Musa Kâzım Coşkun (A.P.) 
İbrahim Cüoeoğlu (C.H.P.) 
Orhan Eren (A.P.) 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (A.P.) 
Ahmet Sakıp Hiçerimez (C.H.P.) 
Mustafa Maden (A.P.) 
Şinasi Özdenoğlu (C.H.P.) 
Emin Paksüt (C.H.P.) 
Osman Soğukpınar (C.H.P.) 
H. Turgut Toker (A.P.) 
Suna Tural (H.P.) 
Yusuf Ziya Yağcı (C.H.P.) 
Aydın Yalçın (A.P.) 

103 
106 
35 
65 
79 

143 
71 
90 
104 

111 
123 
71 
102 
114 
137 
135 

39 
54 

115 
128 
113 
119 

119 
107 
104 
131 
94 
70 
63 
130 
113 
91 
109 
104 
106 
100 
100 
80 
99 
114 
108 
89 
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Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA (7; 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN (3<) 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN (7) 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.G.P.) 

(A.P.) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 

BALIKESİR (10) 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
M. Nurettin Sandıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK (2) 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL (2) 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS (2) 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU (5) 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

(C.G.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

102, 
144 
111 
111 

65 
117 
108 
52 
94 
85 

136 

84 
116 
130 

77 
114 

87 
92 

106 
75 

111 
133 
98 

117 
137 
101 
81 

113 
113 
105 

87 
105 

61 
148 

133 
94 

78 
124 
104 

Kemal Demir 
Mehmet Şükrü Kıykıoğlu 

BURDUR (3) 
Ahmet Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA (11) 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

(C.G.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 

( C H P . ) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

ÇANAKKALE (5) 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Rafet Sezgin 

ÇANKIRI (4) 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM (7) 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 
Ar si an Topçubaşı 

(A.P.) 
( C H P . ) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

- (CHP. ) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

Ali Naki Ulusoy (Bağımsız) 

DENİZLİ (7) 
İlhan Açıkalm 
Sami Ar si an 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR ( 
Hasan Değer 
Behzat Eğilli 

(C.H.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

7) 
(D.P.) 
(A.P.) 

85 
142 

84 
91 

105 

79 
83 

117 
78 
83 
76 

139 
125 
71 
90 

104 
93 

115 
129 
110 

105 
120 
105 
119 

106 
119 
119 

88 
86 
85 

120 

104 
100 

63 
106 

98 
96 
93 

62 
122 
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Abdüllâtif Ensarioğlu (A.P.) 
Necmettin Gönenç (D.P.) 
Sabahattin Savcı (A.P.) 
Nafiz Yıldırım (A.P.) 

EDİRNE (4) 
İlhami Ertem (A.P.) 
Veli Gülkan (A.P.) 
Cevat Sayın (C.H.P.) 

ELÂZIĞ (5) 
Samet Güldoğan (D.P.) 
Hayrettin Hanağası (C.G.P.) 
Ali Rıza Septioğhı . (A.P.) 

ERZİNCAN (4) 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM (9) 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR (6) 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Bekir Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
Mehmet Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Sövlemez 

(7) 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 

(6) 

(C.H.P.) 
(C.G.P.) 
(C.G.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 

86 
136 
149 
119 

99 
95 
112 

79 
150 
90 

(A.P.) 
(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.G.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 
(C.G.P.) 
(C.G.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

131 
121 
78 
93 

120 
64 
88 
121 
120 
111 
129 
92 
110 

126 
112 
104 
116 
102 
104 

127 
78 
22 
94 
126 
120 
119 

119 
80 
113 
105 

İbrahim Kayhan Nakipoğiu (C.G.P.) 
Mehmet Emin Turgutalp (A.P.) 

GÜMÜŞANE (4) 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin özdemir 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ (1) 
Ahmet Zeydan 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.G.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 

HATAY (7) 
Halil Akgöl (A.P.) 
Abdullah Çilli (Bağımsız) 
Talât Köseoğlu (A.P.) 
Hüsnü Özkan (C.G.P.) 
M. Sait Reşa (C.H.P.) 
Ali Yılmaz (A.P.) 

İSPARTA (4) 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demire! 
Yusuf. Uysal 

İÇEL (7) 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Turhan Özgüner 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

(M.S.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 

(Bağımsız) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(D.P.) 

(C.H.P.) 

İSTANBUL (33i) 
İbrahim Abak 
İsmail Arar 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin. Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

(D.P.) 
(Bağımsız) 
(Bağımsız) 

(D.P.) 
(D.P.) 

İlhan (Egemen) Darendelioğlu (D.P.) 
Eşref Derinçay (C.G.P.) 
Hüseyin Dolun (C.H.P.) 
İbrahim Elmalı (M.P.) 
Tekin Erer • (A.P.) 
Nuri Eroğan (D.P) 
Bahir Ersoy (C.H.P.) 
Orhan Cemal Fersoy (A.P.) 
Hasan Güngör (A.P.) 
Mustafa Fevzi Güngör (A.P.) 
Orhan Kabibay (C.G.P.) 
Rıza Kuas (Bağımsız) 

97 
128 

31 
137 
79 
105 

123 

93 
76 
100 
122 
'56V 
115 

68 
130 
39 
101 

133 
63 
104 
133 
109 
72 
81 

30 
72 
92 
25 
75 
47 
53 
84 
94 
12:8 
108 
44 
87 
54 
76 
93 
10 
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Abdurrahmaıı Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Akgün Silivrili 
İsmail Hakkın Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR (18) 
Şevket Adalaıı 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Anne 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda! 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihat Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Uner 

KARS (9) 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Art aç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
.Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 

(A.P.) 
(C.G.P.) 
(T.B.P.) 

(A.P.) 
(C.H.P.) 
(C.G.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(Bağımsız) 

(C.G.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(CHP. ) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 

( C H P . ) 
(A.P.) 

(C.G.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(AP.) 
(D.P.) 

(AP.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(C.G.P.) 

(0) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

39 
129 

G3 
34 

106 
90 
45 
69 

110 
46 

118 
105 

- 110 
116 

93 

89 
92 
72 
55 

141 
98 

100 
120 
107 
58 

105 
87 
53 

107 
135 
68 
53 
82 

110 
110 
123 
121 
138 
116 
77 

127 
143 

109 
105 
91 

Mehmet Seydibeyoğlu (C.H.P.) 
Mustafa Kemal Topçular ( A.P.) 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

(C.G.P.) 
(8) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

(C.G.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(C.G.P.) 

KIRKLARELİ (4) 
Beyti Arda 
Mehmet Ata gün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Adeımoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Er.bakan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kııbilây İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğılu 
İbrahim Eteni Kılıeoğlu 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
üzer Ölçmen 
Tahsitı Yılmaz öztüına 
Faruk Sülkan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Fuat Azniıioğ.lu 
Ali Erhek 
Mesut Erez 
İlhan Ensoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(3) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 

(4) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

(16) 
(Bağımsız 

(D.P.) 
(M.S.P.) 

(A.P.) 
(D.P.) 

(C.G.P.) 
(D.P.) 
(D.P.) 

(Bağımsız 
(A.P.) 

( C E P . ) 
(D.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 

(C.G.P.) 
(C.H.P.) 

(6) 
(A.P.) 

(Bağımsız) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 
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MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakiki Sengiller 

M1AN1SA 
Ertuğrul Akça 
Voli Mete Bakirli 
iSüloyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpalia 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Smımaz 
Kâmil Şahimoğlu 
önıol Şalkar 

(6) 
( C H P . ) 
(CG.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 

(11) 
(A.P.) 

( C H P . ) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(Bağımsız) 
(A.P.) 

( C E P . ) 
(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

KAHRAMAN MARAŞ (6) 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zdkıeriya Kürşad 
Mehmet Özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Ayifoar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Keraıooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Ruldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Olktay 

(CH.P.) 
(A.P.) 
.(A.P.) 
(A.P.) 

( C H P . ) 
(CH.P.) 

(6) 
(CH.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(5) 
(D.P.) 

(CG.P.) 
(A.P.) 

(CH.P.) 
(A.P.) 

MUŞ (3) 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Muziaffer Naci Çerezci 

(D.P.) 
(A.P.) 

(CG.P.) 

(3) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(5) 
(A.P. 

Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu (A.P.) 

114 
106 
129 

68 

63 
104 
144 
118 
70 
96 
94 

125 
64 

118 
83 

113 
124 
137 
135 

98 
98 

60 
100 

92, 
106 
82 

65 
71 

126 
65 

123 

123 
62 

100 

151 
128 

117 
121 

M. -Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Oeakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU (8) 
Ata Bodur 
Cengiz Eikinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE (4) 

Erol Yılmaz Akçjal 
Hasan Basri Albayrak 
'Salih Zeki Köseoğlu 
Samii Kumbasar 

(A.P.) 
( C H P . ) 

(A.P.) 

(D.P.) 
(A.P.) 

(CH.P.) 
(CH.P.) 

(A.P.) 
•(A.P.) 

( C H P . ) 
( C H P . ) 

(A.P.) 
(D.P.) 
(A.P.) 

( C H P . ) 

SAKARYA (6) 

Nurıi Bayar 
Yaşlar Bir 
Barlbaros Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
Mustafa Vedat Önsal 
Hayrettin Uysal 

(A.P.) 
(A.P.) 

(CH.P.) 
(A.P.) 
(D.P.) 

,(CM.P.) 

SAMSUN (11) 

Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SÜRT (4) 

Zeki Çeüker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil1 Yaşa 

SİNOP (4) 

Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret ÖY&t 

( C H P . ) 
(D.P.) 
(CG.P.) 

(CH.P.) 
( C H P . ) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(D.P.) 
(CG.P.) 

(A.P.) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(M.P.) 
(A.P.) 

(CH.P.) 

108 
138 

91 

45 
133 
122 
ıoa 
97 
66 
76 
82 

83 
112 
129 
100 

76 
124 

80 
87 

105 
89 

76 
51 
77 

126 
115 
147 
102 
108 
108 
144 

72 
126 
75 
96 

115 
111 

37 
78 

220 — 



M. Meclisi B : 129 19 . 6 . 1973 O : 1 

SİVAS (10) 
Enver Akova 
Vahit Bozatüı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Dutfa'koğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa TAmisi 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) ' 

(C.H.P.) 
(D.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

(Bağımsız) 
(T.B.P.) 

94 
114 
63 

116 
107 
112 
114 
98 
67 
90 

TEKİRDAĞ (4) 
Yılmaz Alpaslan (C.H.P.) 69 
Nıedim Kanahalil (A.P.) 33 
Orhan Öztrak (CG.P.) 78 
Mustafa Sabri Sözen (A.P.) 13 

TOKAT (7) 
Hüseyin Ablbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakiki "Birler. 
Osman Hacıballoğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Yusuf Ulusoy 

.•(M.S.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(AP.) 
(A.P.) 

(CG.P.) 
(Bağımsız) 

104 
125 
107 
123 
115 

75 
82 

TRABZON (9) 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

(C.H.P.) 
.(A.P.) 

Necfati İsfendiyar Çakıroğlu (D.P.) . 
Ekrem Dikmen 
Selâıhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

(D.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(A.P.) 

( C H P . ) 
(Bağımsız) 

102 
99 
99 
71 
64 

106 
140 
134 
96 

TUNCEIıt (2) 
Kenan Aral . (A.P.) 97 
Hüseyin Yenipmar (C.H.P.) 128 

URFA (6) 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü' 
Bahri Karakeçili 

(A.P.) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(A.P.) 
(A.P.) 

67 
93 
97 
93 
97 

UŞAK (-3) 
Orhan Dengiz (A.P.) 142 
Âdil Turan (C.H.P.) 105 
M. Fahri Uğrasızoğlu (A.P.) 127 

VAN (4). 
Mehmet Emin Erdinç (C.H.P.) 83 
Kinyas Kartal (A.P.) 73 
Fuat Türkoğlu (A.P.) 116 
Mehmet Salih Yıldız (CG.P.) 116 

YOZGAT -(6) 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet .Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

(AP.) 
( C H P . ) 
(C.G.P.) 

(A.P.) 
(CG.P.) 

.(AP.) 

94 
96 
87 

117 
59 

105 

ZONGULDAK (9) 

Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eoevit 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

(A.P.) 
(A.P.) 

(C.H.P.) 
(C.H.P.) 

(A.P.) 
(CG.P.) 
( C H P . ) 

(AP.) 

141 
129 
122 

63 
59 
99 
84 
92 

3 ncü dönemde Millet Meclisi Başkanlığı ve 
Başkanvekilliği görevi yapan sayın üyeler 

Millet Meclisi Başkanları 

.1. Ferruh Bozbeyli İstanbul 
1 . 11 .1969 - 31 . 10 .1970 
2. Sabit Osman Avcı Artvin 
26 . 11 . 1970'ten itibaren (görevi devam 

etmektedir.) 

Millet Meclisi Başkanvekilleri 

1. Nurettin Ok Çankırı 
1 . 11 . 1969 - 31 . 10 . 1970; 1 . 11 . 1971 

3 . 5 . 1973 
2. Fikret Turhangil Aydın 
1 . 11 . 1969'dan itibaren (görevi devam 

etmektedir.) 
3. İsmail Arar İstanbul 
1 . 11 . 1969 - 26 . 11 . 1970 
4. Talât Köseoğlu Hatay 
26 . 11 . 1970 - 31 . 10 . 1971 
5. Kemal Palaoğlu Sivas 
26 . 11 . 1970 - 18 . 2 . 1971 
6. Kemal Ziya Öztürk Aydm 
1 . 2 . 1971 - 2 . 5 . 1973 
7. Ahmet Durakoğlu Sivas 
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5.3. 1971 - 31 . 10 . 1971 
8. Valhit Bozatlı Sivas 

1 . 11 . 1971 - 5 . 2 . 1973 
i9. Hakkı Gökçe Malatya 

15 . 2 . 1973'ten itibaren (görevi devam et
mektedir.) 

10. Nemıin Neftçi Muş 

' 9 . 5 . 1973'ten itibaren (görevi devam et
mektedir.) 

11. Abdülkadir Kerm'ooğlu Mardin 

9 . 5 . 1973'ten itibaren (ıgörevi devam et
mektedir.) 

Part i Genel Başkanı o'lan sayın üyeler 

A.P. Süleyman Demirel 
C.H.P. [Bülent Ecevit (14.5.1972'dcn itibaren) 
C.G.P. Tunhan Feyzioğlu 

D.P. Ferrııh Bozbeyli (28.12.1970Uen itiba
ren) 

C.P. Kemal Satır (11.9.1972 - 8.3.1973) 
M.H.P. Alparslan Türkeş 
M.N.P. Necmettin Erbakan (3.1.1970 - 25.5.1971 

MJP. Osman Bölükbaşı (5.5.1973'e kadar) 
T.B.P. Mustafa Timisi (23.11.1969'dan itibaren) 

1 Kasım 1969 tarihinden 30 Nisan 1973 tarihine 
Ikadar Millet Meclisi Getnel Kurulunda ad 

okunmak suretiyle yapıılan' yoklama adedini 
ıgösterir cetvel 

'Dönem Toplantı 

ıGeneî Toplamı s fl.72 Birleşim' 

Dönem Toplantı 

Aylar 

(1 Kasım 1970 - 31 Ekim 1971 

Ad okunmak suretiyle 
yoklama' yapılan günler 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat' 
Mart 
Nisan . 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

Eylül 
Ekim 

2, 6, 20, 23, 24, 25, 27 
14, 18, 21, 24, 25, 28 
7, 14, 15, 18, 21, 22, 28 
1, 3 
4, 17, 25 
8, 9, 14, 15, 19, 29 
3, 17, 21 
11, 14, 17, 18 
5, 26, 29 
2, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 20, 
25, 27, 28, 29 
1, 2, 3, 3, 20, 22, 24, 24, 27 
1, 4, 6, 7, 7, 8, 11, 13, 13,, 
İİ5, 18, 20, 21, 22, 25, 27 

23, 

30 
14, 

7 
6 
7 
2 
3> 
Iff 
3 
4 
3 

13 
10 

17 

Toplam 

Donem Toplantı 

1 Kasını 1971 - 31 Ekim 1972) 

3 

Aylar 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şııbat» 
Mart 
Msan ' 
Mayıs 
Haziran 

(1 Kasım 1969 - 31 Ekim 1970) 

Ad okunmalk suretiyle 
yoklama yapılan günler 

Otomatik cihazla 
19 
7, 9, 9, 14, 16, 26, 27, 28, 29, 30 
2, 3, 4, 5, 9, 23, 27 
2, 6, 16, 20, 23, 25, 27, 30 
8, 14, 15, 17 
11 
5, 18 

I 

1 
10 

7 
8 
4 
1 
2 

Aylar 

Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat' 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran' 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
\Ekim 

Ad okunmak suretiyle 
yoklama' yapılan! günü er 

15, 17, 26 
15, 17 
Otomatik cihazla 
2 
5, 8, 13, 27, 30, 30 
3, 12, 13, 27, 28, 28 
1, 1, 4, 18 
7, 7, 8, 8, 9, 13, 15, 16 
6 
Tatil 
18, 22, 27, 29 
2, 6, 6 

3 
2 

1 
6 
6' 
4 
8 
T 

4 
«X 
0 

ıToplaın; ; 33 Toplam 38 
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Üönem Toplantı 

«(1 Kasım 1972 - 30 Nisan 1973) 

Ad okunmak suretiyle 
Aylar yoklama1 yapılan günler 
. 1 : i—I ' 

Kasım 22 
Aralık 4, 4, 6, 7, 7, 7, 8 

Aylar 

Ocak 
Şubat 
(Mart . 
Nisan 

yoklama yapılan günldj* 
Ad okunmak suretiyle* 

Otomatik cihazla 
7, 8, 15 
26, 30 
3, 5, 9, 10, 10, 12, 27 

SToplaım' 

8 

2 

7 

20 

> ; - • - < ! M * ~ 
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Üniversite 'Personel Kanunu taisan ;ın,a Verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler • 277 

Kabul edenler : 2)06 
Reddedenler : 8 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 150 
Açık üyelikler : 14 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küf revj 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1 Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Palcsüt 

[Kabul 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osıman T a n 
Mev'lüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

edenler] 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
S&drottin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI-
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 
Seyfi Öztürk 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söyleımes 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
t. Kayhan Naipoğüu 
M. Emin Turgutalp 
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GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı&an 
Kadir Çetin 
Oavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
İlhamı Sanear 
Akgün Sildvrili 
Ismıail Hakkı Telkinel 
Naime Ikfbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 
LeMt Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Oöma 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Oaman Yeültekm 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmeft Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaear 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmili Şahinoğöu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimdt Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

Bahattin Uzunoğiu 
Isınet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa' Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltam. 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birinciöğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Bahri Karakeçdl'i 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâli Ahmet Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddedenler] 
ÎÇEL Orhan Eyüboğlu KARS SAKARYA 

Hilmi Türkmen t7\rîT> Turgut Artaç M. Vedat önsal 
İSTANBUL ., . 1 . w. KOCAELİ SAMSUN 

+n /TIK. N -n, Coşkun Karagozoglu Tr , . . ^ . XT.t , rr , 
İlhan (Egemen) Da- • Vehbi Engız Nihat Kale 
rendelioğlu 

[Çekinserler] 
ANKARA | BURSA I ÇORUM I . MUĞLA 

Osman Bölükbaşı | İbrahim Öktem I Ali Naki Ulusoy j Ali Döğerli 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rı«îa Güllübğlu 
(t) 
Melih Kemal Küçükte 
pepmar 
Emir Halil Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ukts'oy 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
tbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Akçalroğlu (İ.) 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sr.bit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mdh'met Ergül (1. Â.) 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlıı 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Dîğer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Ali İhsan Göğüs 

GAZİANTEP 
I.* Hüseyin IncioğUu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullalh İzmen (t.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (I.) 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 

Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Şevfket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şüjkrü Akkan 
İhsan Gürsam (I.) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naifei Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağda§ 
Necmettin Erbakan 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Eteni Kıliöoğlu ( t ) 
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özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
Mehmet Ersoy ' 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANÎSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kcrmooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
Mevlüt Ocak^ıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabrı Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Oevait Küçük I 

TUNCELt 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Altsoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 
M. Fahrd Uğrasızoğlu 
(t) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Elazığ 
Hatay 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 

1 
1 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

1 
2 
1 
1 
1 

Yekûn 14 

»>•<( 

227 — 



M. m&cM B : 129 19 . 6 . 1973 0 : 1 

4 îMaıan (1954 toariMü «Turilzm Lehtae (CHîmrüîk Kolaylıkları Sö^tesmesb ve ©Ki «Turistik Pro
paganda Malzemesi (v© 'Belceleri faakikMidıalM TrotioM» !iHe «'özel (Karayolu Araçülaruıaaı (geçici dJt— 
balimje Idair 'Gümrük !Söale§(m|es!İ»'ne Ikaitılmıaimoızın uygun huluntduğnı baückuıdla ikamın tasarısına 

verilen lavtanın ısomuou 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler • 24$ 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : H 

Oya katılmayanlar : 183 
Açık üyelikler : 14 

(Kabul edilmiştir,) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaioğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamıdi Hamamcıoğlu 
Ali ihsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfravi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 

Mustafa Maden 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat N^ari Yıldırım 
$er&-£ri.tin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oeııgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
îsme t Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALHCESlR 
Salih Zeki Altunbaş 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavd'aroğlu 
Kemal Er*dem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilii 
Abdüllâtif Ensanioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 
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GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtf i Söylemez 

GÎRESUN 
Hidayet İpek 
Î.Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
Şeref Bakşık 

M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin ' 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarikçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA' 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koçaş 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
tlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahin oğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir özmen 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NlGDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlü 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Selâhattiin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Boza/tlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Ka&ova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Sdâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

URFA 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turam 

VAN 
Kinyas Kartal . 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fu<at Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ferzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüogİ¥ 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 
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[Reddedenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
İÇEL 

Hilmi Türkmen M. 
İSTANBUL 

Kâzım özeke 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Eımir H. Postacı 
Şevket Yılmaz (1.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuü Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sanan Bosna 
İbrahim Cüeeoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydm Yalçın 

ANTALYA 
Hasam Akçalıoğlu (1.) 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken * 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

[Çekinser] 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

[Oya Katılmayanlar] 

BALKESÎM 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nuri Sandıkçı-
oğlu 

BİLECİK 
M'ehmet Engül (î. Â.) 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
ilham i Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim, CSnisli 
Selçuk Erverdd 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

Fetıhullah Taşkesenlioğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen (t.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (1.) 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozlbeyli 
İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 

Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
llhami Sancar 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan ı 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
ihsan Gürsan ı(l.) 
Talât Orhon 
Kedimi önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Uner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydiibeyoğhı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
(D 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (1.) 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 
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KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Enbafcan 
Mustafa Kulbilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Etem Kıbçoğlu (İ.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakırh 
Muammer Erten 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Al bayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
.Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
(B.) 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
CWat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

[Açılc üyelikler] 
Ağrı 

Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne, 
Elâzığ 
Hatay 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
2 
1 
1 
1 

14 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aiksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Deaıgdız 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 
(î.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(1. Â.) 

YOZGAT 
tsmaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Turgut Nîzamoğlu 
CelâH Ahmet Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

t>9« 
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TiMriiyte Cumhuriyetti HüMtaftı ile Hollanda Knallılk HüDdüimıetti iaraisında Hava tJla^tomaSi An-
lomlayltomıaöinın uygum "bulunduğu haJkkmidla îsamun (tasıan'sın'a 'verilen loyîainn ısonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topal oğlu 
Alpaslan Türkaş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı ' 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
AH îhsan Ulnbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf re/vi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osıman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatip oğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 

Üye Sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
2Ö2 
247 

•5 

0 
184 

14 

[Kabul 
H. Turgut Töker 
F erhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yonılmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
-'"Vmer Eken 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
tbrahim Aytaç 
CShat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er*dom 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osun an Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Ay dar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 
Abidin İnan Gaydalı 

edenler] 
• BOLU 

1 Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kunt ay 
Ertuğral Mat 
İbrahim öktem ' 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayanı 
Abdıırrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Bahsat Eğiılli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli GüTkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçck 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğhı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lîıtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
t. Kayhan Naipoğ^u 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

nAKKÂRÎ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Halü Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Ilhami Sancar 
Ak gün Sildvrili 
İsmail Hakkı Teikinel 
J\ aıme ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burharnettin Asutay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdeni 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kettim! önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğhı 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Sadi Koç aş 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Meisut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli I 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEYŞEHtR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

' NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacı oğlu 
M. NuriKodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Ak çal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
İl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Nafiz Yavuız Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattiin Oran * 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akava 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bdrincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahrd Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğhı 
Celâû Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
S. Tekin Müftüoğlu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 
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[Reddedenler] 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 
İSTANBUL 

İlham (Egemen) Da-
rendelioğlu 

M. Kâzım özeke 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 
SAKARYA 

M. Vedat önsal 

[Oya katılmayanlar'] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz (1.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARA HİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Aear 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siram Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi özdenoğlıı 
Osman Soğukpınar 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasam Akçalıoğlu (î.) 
Süleyman Çiloğlu 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mdhm'et Ergül ( t Â.) 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlıı 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Do<rer 

EDİRNE 
İl ha mi Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Sam et Gül doğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim Oânisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

Pethullah Taşkesenlioğlu 
GAZİANTEP 

Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
t. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzm en (İ.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (I.) 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 

A. Şeref Lâç 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
İhsan Gürsan (İ.) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naki Ün er 
KAHRAMAN MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
ösmaın Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 
Melhmeıt Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Enbakan 
Mustafa Kubilay Imer 
İhsan Kabadayı 
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Necati Kalaycıoğ'lu 
İ. Eteni Kılıç/oğlu (İ.) 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sü'kan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstlhıdağ 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Velıbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUÖLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağa,oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

j SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Bahattin Uzun oğlu 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

[Açık üy 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 : 

Edirne 1 
Elâzığ 2 
Hatay 1 

SİNOP 
îîilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 

1 Ekrem Kangal 
M. Kemal Pal a oğlu 
Mustafa Timisi 

1 TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orham Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

eUkler] 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 14 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeriipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göldü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrası »oğlu 
(i.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Meihmet 'Salih Yıldız 
(t. Â.)' 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk < 
ismet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Cahit Karaknş 
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Aıagarî ücret Telspİt Usulleri ÎbdıaJsı ıhaManıda 23 ısayıiı Mi^löfîerarası Çalışana ıSözleşmesinin 
onaiylanımaîsının uygum, bulunduğuna dair İkanın tasiansına 'veııilen 'oy'ların ısonucu 

(Kabıd ediîrniştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Tür keş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şeviki Güler 
Hamdı Hamamcı oğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrev? 

AMASYA ' 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Emin Pak süt 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 241 

Kabul edenler : 239 
Reddedenler : 2 
Çekimserler : 0 

Oya katı İmi yani ar :. 195 
Açık üyelikler : 14 

[Kabul 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cemgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nah it Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Os/man Tan 
Mevlüt Yılmaz 

• BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

edenler] 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü lYİykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertnğru'l Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
:Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kem al B ağ e ı o ğlu 
Zekiye Gülsen 
Meşrut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yaknp Çağlayan 
Adodurrahman Güler 

\Arslân Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzât Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu. 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

, ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz ' 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Tıırgııtalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirci 
Yusuf Uysal 

İ Ç E L . 
Mazhar • Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün S'ilıivrili 
İsmail Haikkı Tekin el 
Naime îkbal Tokgö.-'. 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettnn Asutay 
Şeref Baücşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dal d al 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karngözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekot'iya Kürşad 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğîu 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Se^ai Ergun ' 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztıına 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

Mustafa Ok 
Kâmil Şahinoğlu 
Önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Tl. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Gen eriz Ekinci 
Ferda Gül ey 
Hamdı Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör TTun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçıner 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çmar 
Ahmet Durakoğlu 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan B'iriııcioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Tnrsrut Niza m oğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fırat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

M. Kâzım özeke 
KOCAELİ 

Vehbi Englz 
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[Oya katılmayanları 

ADANA 
Fazıl Güleç. 
Ali Rıza Güllüoğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırık oğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KAR A HİS Ali 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Şinasi Özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 
Suna Tu rai 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Oiloğlu 
Rafct Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk, V.) 

Fikret Turhangil 
(Bsk.V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San. 
dıkeıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül (1. Â.) 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emin Dural 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rasiın öinislî 
Selçuk Erverdi 
Gıy as et tin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğln 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 

î. Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettm Erkmcn 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcıı 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Dcrinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlıı 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
A. Turgut Topalloğlu 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevkeıt Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
İhsa<n Gürsan (1.) 

Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Naikd Ün er 
KAHRAMAN MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mclımet Ozdal 
ibrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğhı 

KAYSERİ 
Tufa.n Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Türkmenoğlu 
Melhnıeit Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erbaka.n 
Mustafa Kuıbilay Imer 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
İ. Eteni Kılıçoğlu 
Sadi Koç aş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erhek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mu y t af a Kaftan 
İsmail Hakkı Şcngüler 
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MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Baspi Albayrak 
Sami Kıımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğhı 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
-rVülı I tuş el 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 

[Açık 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 
Hatav 

Tevfik Koraltan 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözen 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 

üyelikler] 

r-f 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 14 

Necati Aksoy 
Mehmet Al/i Göldü 
V&hK Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(1.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(t D 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 
Cabit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

• 

» • « 
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Türkiye Cumhuriyeti H ü k i t a t â ıfe Kore Cumhuriyeti Hülkıüımcltn arasında 4 Ağuistıos 1972 tari-
hinda imzalanmış (bulunan îKüItıür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısına 'verffilen loyların ısiomncu 

(Kalbul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkcş 
Hüsamettin Uslu 

ADİYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Ham di Hamam cıoğlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulııs'oy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
II. Turgut Toker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 244 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
J)ya katılmayanlar : 192 

Açık üyelikler : 14 

Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Ke^.al Yılmaz 
Gen çnzhan Yo mim az 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülean 

ARTVİN 
Abdullah Naci üudak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İ's-mot So^in 
Fikret Turlıangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıınbaş, 
İbrahim Aytaç 
ölhat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlıı 
Kemal E Ki! can 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mcvlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BtTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

[Kahul edenler] 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrıü Mat 
İbrahim Öktenı 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcı oğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Be'hzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bildim 
Rıfkı Danışmanı 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Abfruzoğl-u 
B Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyri Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zcydan 
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HATAY 
Talât Köseoğiu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nari Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erde.m 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 
Akın özdemir 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSER! 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
'Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞMtU 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Oevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha M'üclerrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâmil Şahisnoğlu 
Önoi Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooglu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Rsat Kıratlı oğlu 

NIÖ'DE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavui'macıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Ham di Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Alkça.l 
Salih Zeki Köseoğiu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
İl yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Sclâhattin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Biozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
levfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğiu 
Mehmet Kazıova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birineioğlu 
Sclâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELt 
Kenan Aral 

URFA 
Bahri Karakeçili 

UŞAK 
Âdil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Niza m oğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Sadık Tekin Müıtüoğlu 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

M. Kâzım Özeke 
KOCAELİ 

Vehbi En giz 
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[Oya kaülmayanlar'] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu 
(I.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir H. Postacı 
Şevket Yılmaz ( t ) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Siman Bosna 
İbrahim Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpıriar 
Suna Tura! 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (t.) 
Süleyman Çiloğlu 
Raf e t Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemaıl Ziya Öztürk 
(B§fk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

BİLECİK 
Mehmet Engiil (1. Â.) 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzfcan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgim 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı * 
Nuri Çelik Yazıcıoğiu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Konkmazoan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
llhamd Ertem 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Sannet Güldofan 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim Canisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
1. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah izm en (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdemir 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Celâl Kargılı (1.) 
Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
tbınaihim ELmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
İsmail Hakkı Tekinel 
A. Turgut TopaHoğlu 
Necdet Uğur 
Lebit Yurdoğlu 

Î&MÎR 
Şevket Adalan 
Şüfkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Baikşık 
İhsan Gürsan (1. ) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NalM Üner 

KAHRAMAN M ARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda ' 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş. 
Necmettin Erfoakan 
Mustafa Kuibilay İm er 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalayeıoğlu 
1. Etem Kılıeoğhı ( t ) 
Sadi Koçaij 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
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Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MAEDÎN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kıımbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Balıattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Ncbil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biç et* 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar' 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ai'slantürk 
Necati Çakıi'oğlu 

i Ekrem Dikmem 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Melımet Aksoy 
Necati Aksoy 

s Necmettin Cevheri 

Mehmet Ali Göklü 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
Ot.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Ab'dullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 

[Açık üyelikler] 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

i 
2 
1 
1 
1 

— 
14 

»>•<«»— ••*» 
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BakteriytoiojCIk <fB,ilyoîlfojıilk) 've iMuiirleytiicd s lâhlarm ig^eOSşItMıüesi, yapımı ve ıstoMammMsıraııı ya-
sakOlaoım'aisı ve bunların iımlhaısma i'lüışfein SSözlıeş oienica \omty^fflimmmm uygum ibulumıduığm Ibalkkm-

da kanon tasarısına vönülten oyların sonucu 

(Kabul edil misti r.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 246 
Kabul edenler : 243 

Reddedenler : 3 
Çekinserler : ı0 

Oya katılmıyanlar : 1190 
Açık üyel ikler : 14 

A D A N A 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Ali Cavit O rai 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsan Uhıbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulıusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 
Ferhat Nuri Yıldırım 

[Kabul 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gül e an 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
İbrahim Aytaç 
Oihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

edenler] 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen'' 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
A bdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Nalri Uluisoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Bchzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Biilg'in 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaeıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orîıan 0£uz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
•Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
I. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutâlp 

GÜMÜŞANE 
l\Iustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ak gün Silıivrili 
İsmail Hakkı Tekinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Burhanettân Asntay 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
Coşkun Karagözoğlu 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

. KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı G ökçe 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 

Mustafa Orhan Daut , 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Kâimdi Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARDİN 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay. 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Akçal / 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattiin Oran 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Ak ova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaaı 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin' Cevheri 

UŞAK 
Âdil Turan -

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Gün er 
S. Tekin Müftüoğlu 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

M. Kâzım özeke 
SAKARYA 

M. Vedat önsal 
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ıtîîmay anlar"] 

İ. Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Kılıç 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nızaıııcttm Erkmcn 
Abdullah İz m on (İ.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllüoğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Emir II. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz (T.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARATIİ S A R 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Ö'zdenoğlu 
Osman Soğukpınar 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydm Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu (t.) 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ABTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Balkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
M. Nurettin Sandıkçı-
oğlu 

[Oya Kc 

BİLECİK 
Mehnvet Eritil ( t Â.) 

BOLU 
Ivemal Demir (B.) 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 
Refot Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğln 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
İhsan Tontbuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmet Emdn Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdail Oral 

DÎYAR'BAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
11 ha mi Ertem 
Cevat Saym , 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Rasim Cünisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 

GİTMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin Özdeni ir 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
M. Sait Rcşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İÇEL 
Celâl Kargılı (İ.) 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Anar (B.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbcjdi 
Eşref Derînçay 
Hüseyin Dolun 
'.îlhraflıim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalau / 

Şükrü Akkan / 
Muzaffer Fazlı Arınç 
İhsan Cürsan. (t.) 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaJki Ün er 

KAHRAMAN M ARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Mehmet Özdal 
İbrahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğhı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Vcdiat Âld Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erflbafcan 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycı oğlu 
1. E tem Kılıçoğlu (t.) 
Sadi Koç aş 
Orhan O kay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
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Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RÎZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözcri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rza Uzmıe.r (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 

Bahııi Karake çilli 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengtiız 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(t.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Mehmet Salih Yıldız 
(İ. Â.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakas 

[Açîk üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Malatya 
Mardin 
Nevşehir 
Zonguldak 

Yekûn 

\ 
2 
1 
1 
1 

— 
14 
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Dünya Turfam TeşblâJtı Tü^ğninün (oıiayll'aıntnıa'jianın uygun Mtaduğuna ıdair ikamın tteuaaosıına 
denilen lotyülaınn isıontıcu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Ali Cavit Oral 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan D in çer 
•Şevki G-iiler 
Ham di Hamam cıoğlu 
4.1i îhsan Ulubahgi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi ' 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâızım Coşkun 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatip oğlu 
Mustafa Maden 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 21319 

Kabul edenler : 2M 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 197 

Açık üyelikler : 1'4 

[Kabul 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
ümo. Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gül can 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal E Al em 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sı d dik Aydar 
Mehmet Bilgb'n 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

.BOLU 
Nihat Bayramoğiu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

edenler] 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küm tay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğiilli 
Abdüllâtdf Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Naci Gacıroğlu 
Fetthullalh Taşkesenli-
lOglU 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi öztürk 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 
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[Oya katılmayanlar'} 

ADANA 
Fazıl Güleç 
AJi Rıza Güllüoğlu (1.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz (I.) 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu . 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
ibrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Şinasi Özdenoğln 
Osman Soğukpmar 
Suna Tur al 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasam Akçalı oğlu (t.) 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıribaş 
Mehmet Niyazi Gfürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Engül (İ. Â.) 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Nadir Yavuzban 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
ibrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemal Demirer 
ihsan Tombuş 

DENlZLl 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali. İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erhmen 
Abdullah'İzm en (İ.) 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp . 
Nurettin özdemir 

HATAY 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akımı men 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı (I.) 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Ii.} 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbcyli 
Eşref Dcrincay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

ÎZUlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 

İhsan Gürsan (I) 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kcımal önder 
Ali Nakıi Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Mehmet Özdal 
İl)rahim Öztürk 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydiibeyoğhı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Vehbi En giz 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoakan 
Mustafa Kulbilay İm er 
ihsan Kalbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Eteni Kıbçıoğlu (t.) 
Sadi Koıçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Ertoek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
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MALATYA 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa. Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata bodur 
Memduh Ekşi 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri ADbayrak 

Sami Kumbasar 
SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 
Al. VTedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Kararan Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
İl yas Kılıç 
Bahattin Uzunoğhı 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktav 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

[Açık üy 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Hatay 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 Kadri Erogan 1 
Ekrem Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 1 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismail Hakkı Birler 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
AlîRzaUzımer (B.) 

TUNCELt 
i Hüseyin Yenipmar 

TTRFA 
Mehmet Aksoy | 

telikler] 
Kocaeli 1 
Malatya 2 
Mardin 1 
Nevşehir 1 

Zonguldak 1 
— 

Yekûn 14 

Necata Aksoy 
Necmettin öevheai 
Mehmet Alâ Göklü 
Bashrd Karakegili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 
(t) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. Â.) 

YOZGAT 
îsmal Hakkı Akdoğan 
Abduülaik Baştürk 
İsmet Kapısız 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent E«evit ' 
Cahit Karakaş 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

129 NCU BİRLEŞİM 

19 . 6 . 1973 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Üni'versüfco Personel kanunu tasarısı 

ve Plân Komisyonu raporu (1/827) (S. Sayısı .• 
903) (Dağıtma tarihi : 5 . 6 . 1973) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971^ 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril 
meşine ve bu kanana iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinicı (B) fıkrası ve 58 nei madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin, değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Safcıp 
Siçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
tan ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu Cl/594) (S. 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çıraik. Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
tstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân "komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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4. — C. Senatosu İstanbul üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderine tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri 'nîn, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 

raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi Işgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 

; ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat Öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 , 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — Sakarya Millet vekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 



teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı. : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. _ C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nei ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nei ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971. 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Millet vekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü

kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12,1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve-
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 



32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
2 8 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet- Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğhı'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — istanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tdkliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221. 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da-, 
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 

Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanım teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü. hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması halk-
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtana tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tur al'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi-ve içişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

X 42. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metnine dair 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/745, C. jSe-
natosu 2/52) (M. Meclisi S. ıSayısı : 883 ve 
883 e 1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 270) 
(Dağıtma tarihleri : 15.3.1973, 31.5.1973) 



43. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının; Jandarma Assubay Üst
çavuş Ali Mutlu'nun özel affı hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklik hakkında Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi : 2/545; Cum
huriyet Senatosu : 2/47) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 718, 718'e 1 nci ek ve 718'e 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. iSayısı : 266) (Dağıt
ma tarihleri : 11 . 7 . 1972, 27 . 12 . 1972 ve 
8 .6 .1973) 

44. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat-
maz'm Affı hakkında kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 1/704; Cumhuriyet Se
natosu ; 1/197) (Millet Meclisi S. Sayısı : 839 
ve 839'a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 265) (Dağıtma tarihleri : 14 . 2 . 1973 ve 
8 . 6 . 1973) 

45. — Cumhuriyet Senatosu İstabul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve Cumhuriyet Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddeler ilâve edilmesi 
ve bâzı geçici maddeler eklenmesi ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 68, 71 ve 
106 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik hakkında Millet Meclisi 
41 sayılı Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi : 2/551, 2/680; Cumhuriyet Senatosu : 2/50) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 855 ve 855'e 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 259) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 3 . 1973 ve 8 . 6 . 1973) 

46. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
şiklMer hakkında Millet Meclisi Hân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi : 1/540; Cumhuri
yet Senatosu : 1/150) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 736, 736'ya 1 nci ek ve 736'ya 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 229) (Dağıtma 
'tarihleri : 2 1 . 9 .1972,1 .12 . 1972 ve 14.6.1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'ş<Lr üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 



X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ea-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihî : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret. 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ncî maddeleri-
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ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde-
•ünin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka-
îiun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
L/481; 2/175) (S. Sayısı : 71.1) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet. 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kırath-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân.komisyonları raporları (2/197) 
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(S. Sayısı : 362, 362ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlümü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Erıtern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.1.2 .1972) 

19. — Kumluca'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246. 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak

kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'© 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri - . 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişlyri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) £S, Sa
yısı : 706 ve 706ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşikiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412ye 1 nci ek ve 412ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagiin'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 
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28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyimoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 .6 .1971 , 1 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci &k) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 , 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 



39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındalki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardim ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (iS. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 noü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma 
tar ih i : 24 .1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapaneıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demir&l 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
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I kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarfhi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(E Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 

I Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar-

I dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
I öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç-

I larınm geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'mı, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3^. 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 

I (Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) j 
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53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtımda 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkı m-
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğiu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık ibağlannuası hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/43(2) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetti ille 
Holanda Krallık Hükümeti anasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (ıS. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 108 sayılı kanunun 5 mci 
maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuma 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/096) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yilmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fw-
ze'den dioğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu

suma (kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kamun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/608) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Evüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Dalda! ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz: 
ve 71 arkadaşımın, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarınım kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656. 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi :. 
7 . 5 . 1973) 



- 11 — 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, içişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

, 69. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin, yürürlükten kaldırılmıasına 
dair kanun tasarısı ve içişleri, MMî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

70. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve içişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

71. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
içişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 72. — izmir Milletvekili Kemal Önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, içişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973)j 

73. —Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve Ur-
f a Milletvekili Bahri Karakeçili ve 4 arkadaşının, 
Urfa ili adının Kahraman Urfa olarak değişti
rilmesi hakkında kanun teklifleri1 ve içişleri Ko
misyon raporu (2/861, 2/863) (S. Sayısı : 892) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

74. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu An
kara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/682) (S. 
Sayısı : 739 ve 739'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 19 . 9 . 1972, 30 . 5 . 1973) 

X 75. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci bendi ile 48 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile Ma
liye ve Plân komisyonlarından 8'er üyeden ku
rulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/805) 
(S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) 

76. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman Çiftliği arazi
sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının An
kara Belediyesine satılması hakkında kanun tek
lifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1973) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağus
tos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/688) (S. Sayısı : 898) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

78. — 22 . 11 . 1972 tarihli ve 1630 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hüküm eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Sivas Üyesi Âdil Altay'm 22.11.1972 
tarihli ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 
nci maddesinin değiştirilmıesi halkkrnda kanun 
teklifi ve Gençlik ve Spor ve Plân komisyonla
rı raporları (1/784, 2/851) (S. Sayısı : 900) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

:X 79. —(Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehir
leyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklan-
masmın yasaklanması ve bunların imhasına iliş-



kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/695) 
(S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

80. — Bursa Milletvekili Barlas Küntay ve 
7 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kitaplığı kanunu teklifi ve Anayasa ve Plân 
komisyonları raporları (2/812) (S. Sayısı : 
902) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1973) 

81. — 1312 sayılı Türkiye Elektrik kurumu 
[Kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Mali
ye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonlarından 3'er üyeden kurulu 112 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/825) (S. Sayısı : 
904) (Dağıtma tarihi : 9 . 6 . 1973) 

X 82. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, Adana Üniversitesinin ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ile Adana Millet
vekili Cevdet Akçalı ve 13 arkadaşının, Çu
kurova Üniversitesi kuruluş kanunu teklifleri 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553, 2/891) (S. Sayısı : 905) (Dağıt
ma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

X 83. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 15 .5 .1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/855) (S. Sayısı : 906) 
(Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

• • «m* 

X 84. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz, 
Seyfi Öztürk ve iki arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi kanunu teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/894) (S. Sayısı : 907) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1973) 

85. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulunun fakülte haline ge
tirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro ve
rilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/846) (S. Sayısı .- 908) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1973) 

X 86. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı ve 
Kadri Eroğan ile Enver Akova ve 2 arkadaşı
nın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kanun tek
lifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/826, 2/827) (S. Sayısı : 911) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) (GÜNDEME) 

X 87. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün 
onaylanmasının uygun ıbulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/799) (S. Sa
yısı : 910) ' (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1973) 

88. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Anayasa, Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (1/629) (IS. Sayısı : 912) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1973) 

89. — Kimlik bildirme kanunu tasarısı ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/7.1,1) 

(S. Sayısı : 913) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1973) 

»t— ı ı 

(Millet Meclisi Birleşim 129) 



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

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1 /231) 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 337/1681 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
12 . 2 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «2559 sayılı PoıMıs Vıazifie v>e [Salâhiyet Kanununun 25 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ©derim. 
Süleyman Demdrel 

Başbakan 

2559 SAYILI (POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNUN 25 NOİ MADDESİNİN DEĞİŞ
TİRİLMESİNE DAİR GEREKÇEDİR 

2559 sayılı ıPolis Vazife ve (Salâhiyet Kanununun 25 nci mjaddıesd polis teşkilâtı bulunmıyan 
yerlerde laıynı kanun hükümlerinin il ve ilçe jandarmıa komutanları tarafından uygulanmasını 
âmir bulunmaktadır. 

Tatbikatta âse bu kanun hükümlerini jandarma karakol komutanları uygulamaktadır. Bu hıal 
mülki teşkilâta göre tertiplenmiş jandarma teşkilâtının kuruluş ve konusundaki özelliğin tabiî bâr 
sonucudur. 

Durum ve tatbikat suçlara en yakın zabıta mıakaanınea el konulmasını gerektirdiğinden kanu
nun 25 nci maddesinin bu esasa göre değiştirilmesi uygun mütalâa edilmektedir. 

içişleri Komisyonu) raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 4 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/231 
Karar No. : 24 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun ta
sarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda ıgörüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan (görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, 2559 sayılı 
Kanunun 25 nci maddesiyle lil ve ilçe jandarma komutanlarına tanınan yetkinin jandarma karakol 

470 



_ 2 — 

komutanlarına da tanınması maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tasanı, prensip iiltâbairiyie 
Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak, taraarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edjilmjek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu 
Başfcanvekilji 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Erzurum 
S. Erverdi 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Gümüşıane 

M. Karaman 
Giresun 
H. İpek 

IMa 
N. Aksoy 

Kâtıip 
Denizli 
A. Uslu 
Kara 

1. H. Alaca 

İmzada taluoamadı 

Çanakkale 
M. H. Önür 

Kütahya 
A. F. Azmioğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

sayılı Polis Vaızife ve Salâhiyet Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekil-MAİDDE a,. — 
de değiştirilmiştir. 

«(Madde 25ı. — Polis teşkilâtı Ibulunmıyan yerleıide il, ilçe ve (bucak jandarma komutanları ile 
jandarma karakol komut anları (bu kanunda yaızılı vazifeleri yapar ve yetkileri Ikullanırlar.» 

MADE !2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ,girer. 

MADDE 3, — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakam 
II. Menteşeoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlt 

Devlet (Balkanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya önder 

Dışişleri Bakanı 
/. #. Çağlayangil 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

N. Cevheri 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

il!2 . 2 . 10170 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 470) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 470 e I nciek 
Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 25 nci maddesinin değiştiril
mesine dâir kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1 /231) 

İçişleri Komisyonu tezkeresi 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 15 . 12 . 1972 

Esas No. : 1/231 
Karar No. : 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Kıomisyonumuzca kabul edilip Genel Kurula arz edilmek üzere 4 . 2 . 1972 tarihinde Yüksek 
Başkanlığa sunul]an ve Genel Kurul gündeminde kalan 1/231 esas numaralı «Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 25 noi maddesinin değiiştitrilmesine dair kanun tasarısı» tekabhül için 
Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler netıicesişnde, 
mezkûr tasannın evvelce kabul olunduğu veçhile tekaıbbülüne ve dosyanın Genel Kurula arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş olduğunu saygılar imli a arz ede
rim. 

İçişleıti Kamiısiyonu 'Başkasın 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğla 
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171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince reddedilen metni hakkında C, Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılara değişikliğe dair Adalet Komis

yonu raporu (M. Meclisi : 1/520; C. Senatosu : 1/146) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1114-1/146 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 1 . 1973 gün ve 4277 sayılı yazınız : 
171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısının, Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1973 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve işari oyla kabul edile
rek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla, 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 27 . 4 . 1973 
Esas No. : 1/520 
Karar No. : 84 

Yüksek Başkanlığa 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince maddeleri kabul edilip tümü reddolunan ve Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen metni, Komisyonumuzca İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle tet
kik edilip müzakere olundu. Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, gerekçede de 
açıklıkla belirtilmiş olduğu üzere, 10 . 2 . 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti hakkında Kanunun uygulanmasında boşluk görülen hususların giderilmesi veya aksaklık 
doğuran bâzı hükümlerinin değiştirilmesi amacıyle hazırlandığı anlaşılan bu tasarı, esas ve gerek
çesi itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 6, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen şekliyle aynen be
nimsenmiştir. 

Komisyonumuz tasarının Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen diğer maddelerinde aşağıda 
gösterilen gerekçelerle değişiklikler yapmıştır. 
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1. Tasarının 1 ııci maddesiyle değiştirilen 171 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, tertip heyeti 

tarafından verilmesi öngörülen beyannameye ekli belgede, toplantının sükûn ve düzenini sağlamak 
üzere görevli en az üç kişilik idare heyetinin gösterilmesi kabul edilmektedir. Ancak toplantıyı 
önceden hazırlayan ve gerekli bütün işlemleriui yürüten bir tertip heyeti meveudolduğuna göre, 
bu heyet dışında, idare heyeti adiyle ayrı bir heyetin teşkil edilmes'inin uygulamada bir tüzelki
şinin idare heyetinin kastedilmesi gibi yanlış anlamalara meydan verilmesini önlemek için, diğer 
taraftanda toplantıyı tertip edenlerle, toplantının sükûn ve düzenini sağlayacak olanların bir tek 
heyet halinde teşekkülünün gerek formalitenin kolaylaştırılması gerek toplantının sükûn ve düzenini 
sağlamada daha etkili bir sonuca ulaşılmasına imkân verileceği gözönüne alınarak tertip heyetince, 
mahallî mülkiye amirliğine verilecek beyannamede, toplantının düzenini sağlamak üzere, bu he
yet içinden seçilen üyelerin ad ve soyadlarmm gösterilmesi uygun görülmüş ve maddede gerekli de
ğişiklik yapılmıştır. 

Aynı maddeye göre idare heyeti üyeleri için aranan niteliklerin, bu heyetin yukarıda belirtilen 
gerekçelerle tertip heyeti ile birleştirilmesi sebebiyle, tertip heyeti üyelerinde aranması esası geti
rilmiş ve maddede gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, aynı maddede, tertip heyetince en büyük mülkiye amirliğine, toplantının yapılmasından 
en az dört gün önce beyanname verilmesi öngörülmektedir. Bir toplantının yapılması maksadıyla 
beyannamenin verilmesinden sonra, idarece gerekli tedbirlerin alınması için 48 saatlik süre yeterli 
olacağından maddede buna göre değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 

Madde yukarıdaki değişikliklerle kabul edilmiştir. 
2. Tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilen 171 sayılı Kanunun, idare heyetinin görevlerini ve 

sorumluluğunu düzenleyen 8 nci maddesinde, aynı Kanunun 7 nci maddesinde yapılan değişikliğe 
uygun olarak, madde başlığı ve metninde gerekli değişiklik yapılmış ve madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

3. Tasarının 3 ncü maddesiyle değiştirilen 171 sayılı Kanunun 9 ucu maddesine sadece bir 
fıkra eklendiği halde maddenin tümünün değiştirme konusu yapılması tedvin tekniğine uygun gö
rülmediğinden, söz konusu maddeye «Hükümet Komiseri, toplantının safahatını teknik seıs alma 
cihazları, fotoğraf ve film makineleri gaibi araçlarla tespit ettirebilir» fıkrasının eklenmesi ve 
buna göre tasarının bu maddesindeki diğer fıkraların (metinden çıkarılması uygun görülmüş ve 
madde bu değişiklikle kaibul edilmiştir. 

4. Tasarının 4 ncü .maddesiyle 171 sayılı Kanunun «toplantının geri bırakılması» başlıklı 10 
ncu maddesi tümüyle değiştirilmektedir. Bu değişiklik yerine, tasarı ille getirilmek istenen 
yeni hükümlerin söz konusu maddeye ek fıkralar halinde ilâve odıilmıeısi tedvin tekniği yönün
den daha uygun görülmüş ve buna göre gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Tasarı metninde erteleme kararının, toplantının yapılacağı saatten en az 12 saat önce tertip 
heyetine yazılı olarak bildirilmesi hükme bağlanmaktadır. Bir toplantıyı tertip ed'en heyete, er
teleme kararının toplantıya katılacaklara zamanında duyurulmasını sağlamıak üzere, öngörülen 12 
saatlik sürenin kâfi gelmeyeceği gözönüne alınarak bu süre 24 saat olarak tespit (edilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı maddede erteleme kararının 30 günden daha az bilr süre için verilmiş 
olması halinde, bu sürenin aynı usule uyularak 30 güne kadar uzatılmak suretiyle kısım kısım 
kullanılmasına imkân verilmesinin uygulaımadai bâzı sakıncalar doğurabileceği gözönüne alınarak, 
ertelemenin 30 günü geçmemek üzere ve ancak bir defa yapılabilmesi, amacın gerç'eikleştirilm'e-
sine yeterli görülmüştür. 

Ayrıca, aynı maddedeki «ertelenmesine karar verilen toplantı, erteleme süresini kovalayan 
ilik gün yapılır» şeklindeki fıkra hükmü, toplantıyı tertip eden heyete, isteği dışında, toplantı
nın yapılacağı gün için bir mecburiyet getirdiğinden, bu konuda tertip heyetinin, toplantının 
yapılacağı günü tespit yönünden takdir hakkına sahip kılınabilmesi için fıikra yeniden; düzen
lenmiştir. 

Madde yukarıdaki değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 694'e 2 nci ek) 



5. Tasarının 5 nci maddesiyle değiştirilmekte olan 171 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasında şehir ve kasalbalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşlerin de 7 ve 
10 neu maddeler hükümlerine taıbi olduğu belirtilmektedir. Böylece, bu tür yürüyüşler için 
verilecek beyanname süresi de, Komisyonumuzca tasarının 1 nci maddesinde yapılan değişiklik 
nedeniyle 48 saat olarak kabul edilmiş olmaktadır. Maddede şehirler ve kasabalar dışındaki ge
nel yollarda yapılacak yürüyüşlerin birden fazla il hudutları içinden geçmesi halinde, tertip he
yetince beyannamenin, yalnız yürüyüşün başlayacağı ilin valiliğine verilmesi ve bu valilikçe yü
rüyüşün geçeceği illerin valileri ile temas edilerek yürüyüş yolu, istikameti, dağılıma yeri ve yo
lun ne kadar kısmının yürüyüşe tahsis edildiği hususlarının tespit edilip tertip heyetine tebliğ 
edilmesi öngörüldüğünden, bu konudaki işlemlerin 48 saatlik süre içinde bitirilmesinin imkân
sız olduğu gözönünde tutularak, sadece bu tür yürüyüşler için beyanname verme süresi dört 
gün olarak Ikabul edilmiştir. 

Aynı maddenlin son fıkrasındaki «İdare heyeti» deyimi de, Komisyonumuzca tasarının 1 nci 
maddesinde yapılan değişikliğe uygun olarak metinden çıkarılmıştır. 

Madde bu değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
6. Tasarının 7 nci maddesiyle 171 sayılı Kanunun 18 nci maddesine eklenen fıkralardan, bi

rinci ve ikinci fıkralardaki «İdare Heyeti» deyimleri, Komisyonumuzca tasarının 1 nci maddesinde 
yapılan değişikliğe uygun olarak «Tertip Heye'i» şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada belir
tilen cezanın asgarî haddi olan «6 ay», aynı maddedeki diğer ceza miktarlanyle uygunluğun sağ
lanması için «o ay» a indirilmiş ve madde bu derişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının Genel Kurulda görüşülmesi esnasında Komisyon sözcülüğünün, üyelerden Mehmet 
Atagün tarafından da yapılmasına karar verilmiştir. 

Tasarının, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ayrıca kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Komisyonumuzun raporu saygı ile sunulur. 
Adalet Komisyonu Erzurum Kütahya 

Başkanı Y. Muhalifim ve muhalefet F. Azmioğkı 
Komisyon 'Sözcüsü Kâtip şerhim Komisyona tevdi İmzada bulunamadı 

iSiriop Kırklareli edilmiştir. 
H. Biçer M. Atağım S. Erverdi 
Manisa Kırşehir İçel Mardin 
U. Okçu C. Eroğlu M. Ankan E. K. Aylar 
Niiğdo Siirt Sivas Kars 

Söz hakinim mahfuzdur Muhalifim T. Komitan 1. H. Alaca 
M. Ocakcıoğlu A. Yağa 

MUHALEFET ŞERHİ 
Anayasamızın 28 nci maddesi «Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplan

ma veya gösteri yürüyüşü yapmak hakkına sahip'ir.» diye genel bir kaide vazetmiş, ancak 2 nci 
fıkrasında bu hakkın kamu düzenini korumak için sınırlanabileceğini ilâve etmiştir. Yine Ana
yasamızın 11 nci maddesinde «kanun temel hak ve hürriyetlerinin özüne dokunamaz» ilkesi ile 
bu sınırlamanın hududunu tespit etmiş bulunmak.adır. 

Anayasa Mahkemesi verdiği bir kararla «bir hak ve hürriyetin, gayesine uygun şekilde kulla
nılmasını son derece zorlaştıran veya onu kullanıl laz duruma düşüren kayıtlara tabi tutmanın o 
hak ve hürriyetim özüne dokunmak olacağını» irade etmiş olması muvacehesinde sevk edilen ve 
171 sayılı Kanunu tadil eden kanun tasarısının -1- ncü ve 5 nci maddeleri ile, getirilen takyit ve 
tahditlerle izne taıbi olmayan toplantı ve gösteri yürüyüşü izne tabi hale getirilmiştir. Anayasaya 
aykırı okluğu kanısında olduğumuz bu maddeler sebebiyle tasarıya muhalif bulunduğumuzu saygı 
ile arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
S. Er ver di 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 694'e 2 nci ek) 
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CUMHURİYET -SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

171 sayüı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Toplantının yapılmasından en as 4 gün önce toplantının yapılacağı yerin en bü
yük mülkiye âmdirüıiğinıe çaılışmia saatleri içinde medenî haklarını kullanma yetkisini haiz olan 
tertip heyetinden en az üç 'kişi tarafından imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi iımıza edenlerden en az üç kişinin toplantının yapılacağı 'yerde ikametgâhı bu
lunması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat, 
c) Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti üyelerinin hüviyetleri ile ikametgâhları gösterilir. 
Tertip Heyetince verilecek beyannameye, bu heyet ilcinden veya faışmdan; medenî haklan kul

lanma yetkisini haiz olan ve ağır hapis cezası ile Veya yüz kızartıcı bir suçtan veya «Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun» hükümlerine muhalefetten kesin hüküm giyme
miş kişilerden teşkil edilen, en az üç kişilik idare Heyeti üyelerinin açık kimlik ve imzalarını ta
şıyan belge de eklenir. 

Bu beyanname karşılığında ilmühaber verilmesi mecburidir. 
Bu beyanname em Ibüyük mülkiye amirliği tarafından kabul edilmez veya karşılığında ilmü

haber verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde noter va
sıtasıyla ihbar yapılır; ihbar saati, beyanname verilme saatidir. Noter bulunmayan yerlerde tu
tanak yeter sayılır. 

ilmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin verildiği gün ve saat gösterilir. 
Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından 

beyanname verilmiş ise, ilk verilen beyanname muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere key
fiyet hemien yazı ile bildirilir. 

MADDE 2. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak-
kındaki Kanunun 8 nci maddesinin başlığı ile madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İdare heyetinim görevleri ve sorumluluğu, 

Madde 8. — idare heyeti, toplantının sükûn ve düzenini, beyannamede yazılı maksat dışına 
çıkılmamasını sağlar ve bunun için gerekli tedbirleri alır ve icabında zabıtanın yardımını isteye-
rslk bunu sağlar. Sağlayamadığı takdirde toplantının dağıtılmasını Hükümet Komiserinden is
ter. 

idare heyeti üyelerinden en az birinin, toplantının yapıldığı yerde ikametgâh sahibi/ olması 
şarttır. 

İdare heyetinin sorumluluğu toplantı sona erinceye kadar devam eder. 
idare heyeti üyelerinıdlen en az üçü toplantı yerinde bulunmadıkça toplantı yapılması yasak

tır. 

MADDE 3. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 9. — Mahallin en büyük mülkiye âmiri, toplantıda hazır bulunmak üzere hâkilm sını
fından sayılanlar ve adliye memurları ile jandarma dahil askerî şahıslar ve emniyet mensupları 
dışından bir memuru Hükümet komiseri tayin eder. Hükümet komiseri toplantı yerinde kendi se
çeceği bir mahalde bulunur. 

.Millet Meclisi (H. Snyısı : 694'e 2 nci ele) 
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ADALFJT (KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkın
da Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Toplantının yapılmasından en az 48 saat önce, toplantının yapılacağı yerin en bü
yük mülkiye amirliğine, çalışma saatleri içinde, medeni haklarını kullanma yetkisini haiz olan ve 
ağır hapis cezasıyle veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut Toplantı ve Gösteri Yürülyüsü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun hükümlerine muhalefetten kesin hüküm giymemiş olan en az beş kişiden te
şekkül eden tertip heyeti üyeleri tarafından imzalı bir beyanname verilir. 

Bu beyannameyi imza edenlerden en az üç kişinin toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı bu
lunması şarttır. 

Bu beyannamede : 
a) Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat, 
b) Toplantının yapılmasındaki maksat, 
c) Bu toplantıyı hazırlayan tertip heyeti üyelerinin kimlikleriyle, ikametgâhları, 
ç) Tertip heyetince, kendi içinden, toplantının düzenini sağlamak üzere seçilen ve en az ikisinin 

toplantının yapılacağı yerde ikametgâhı bulunan, en az üç üyenin ad ve soyadları gösterilir. 
Bu beyanname karşılığında ilmühaber verilmesi mecburidir. 
Bu beyaname en büyük mülkiye amirliği tarafından kabul edilmez veya karşılığında ilmühaber 

verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu halde noter bulunan yerlerde noter vasıtasıyle 
ihbar yapılır, ihbar saati beyanname verilme saatidir. Noter bulunmayan yerlerde tutanak yeter 
sayılır. 

ilmühaberlerde veya tutanakta beyannamenin verildiği gün ve saat gösterilir. 
Aynı yerde, aynı gün ve saatte toplantı yapmak üzere ayrı ayrı tertip heyetleri tarafından beyan

name verilmiş ise ilk verilen beyanname muteber sayılır. Sonra beyanname verenlere keyfiyet he
men yazı ile bildirilir. 

MADDE 2. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin başlığı ile madde metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tertip heyetinin görevleri ve sorumluluğu : 

Madde 8. — Tertip heyetince verilen beyannamede belirtilen üyelerden en az üçü toplantı yerin
de bulunur. Bu üyeler toplantının sükûn ve düşenini, beyannamede yazılı maksat dışına çıkılma
masını sağlarlar ve icabında zabıtadan yardım isterler. Sükûn ve düzeni sağlayamadıklarında, 
toplantının dağıtılmasını Hükümet Komiserinden talebederler. 

Tertip heyetli üyelerinin sorumluluğu toplantı dağılıncaya kadar devam eder. 
10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanunun 

diğer maddelerinde geçen «İdare Heyeti» deyimi, bu kanunda teşkil tarzı, görev ve sorumlulukları 
belirtilen tertip heyetini ifade eder. 

MADDE 3. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüjüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 9 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Hükümet Komiseri toplantının safahatını teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makineleri 
gibi araçlarla tespit ettirebilir.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 694'e 2 nci ek) 
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(On m huriye t Senatosunun kabul ettiği metin) 

Hükümet komiseri toplantının safahatını teknik ses alma cihazları, fotoğraf ve film makine
leri gibi araçlarla tespit ettirebilir. 

Hükümet komiseri, 8 nci maddede yazılı tedbirlerin kifayet etmemesi dolayısıyla, hadiselerin 
toplantının devamını imkânsız kılacak ve genel sükûn ve düzeni bozacak fiille veya sözle saldırı
lı bir şekil alması halinde toplantıyı dağıtmaya yetkilidir. 

MADDE 4. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Toplantı içlin tertip heyetince beyanname verilmesini müteakip toplantının ya
pılmasının kaıımı düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili va
liliğin gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri Bakanlığınca toplantının 30 güne kadar ertelenmesine 
karar verilebilir. Bu karar toplantının yapılacağı saatten en az oniki saat öne© tertip he
yetine yazılı olarak bildirilir. Erteleme "kararı 30 gündisn daha az bir süre için verilmişse, bu sü
re aynı usule uyularak 30 güne kadar uzatılabilir. 

Ertelenmesine karar verilen toplantı ertelerde süresini kovalayan ilk gün yapılır. 
Toplantı, toplantının yapılacağı saatten evvel tertip heyetinin çoğunluğu tarafından da, 

•beyannamenin verildiği makama yazı ile bildirilmek şartıyle, bir defaya mahsus olmak ve 48 saati 
geçmteimjek üzere geri bırakılabilir. 

MADDE 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti 
hakkındaki Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Şehir ve kasaba dahilindeki; genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 7 
ve 10 ncu maddeler hülkümlierine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca 4 ncü madde 
gereğince ilân olunan yollar ve istdlkametlere uyulmak şartıyle, yürüyüşe geçmek için seçilecek 
toplanma yeri ile takibolunacak yol ve dağılma yeri gösterilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülkiye âımiiri lüzum ve zaruret gördüğü takdirde, 4 ncü madde gere
ğince ilân olunan yollar ve istikametlere uymak şartıyle, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile isti
kameti tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak ilgililere tebliğ eder. 

Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler 
hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde ayrıca, Yürüyüşe geçmek için seçilecek toplan
ma yeri ve takibolunacalk yol ve dağılma yerinin gösterilmesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yol bir
den fazla il hududuna dahil bulunuyorsa, bu beyanname yürüyüşün başlayacağı ilin valiliğine ve
rilir. Beyannameyi alan valilik, yürüyüş yapılacak yolların geçtiği illerin valileri ile temas ede
rek, yürüyüş yolunu, istikametini, dağılma yerini ve yolun ne kadar kısmının- yürüyüşe tahsis 
edildiğini tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak tertip heyetine tebliğ eder. 

Tertip heyeti, idare heyeti ve Hükümet komiseri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hükümleri 
yürüyüşlere de uygulanır. 

MADDE 6. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ç) 4, 7 ve 11 nci maddeler gereğince belirtilen yerler dışında; 

MADDE 7. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 18 noi maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

7 nci madde gereğince verilecek beyannamede, idare heyeti üyesi olarak gösterilenlerin, bu 
maddede belli edilen nitelikleri haiz olmadığının, toplantı veya gösteri yürüyüşünün yapılma
sından sonra tespit edilmesi halinde, tertip heyeti üyeleri üç aya kadar hapis ve beş yüz lira
dan bin Tbeş yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Millet Meclisi (K. «ayısı : WH'o 2 nci ek) 
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(Adalet Komisyonvıııuıı tleğiştirisi) 

MADDE 4. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayı": Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 10 ncu maddesine aşağıdaki fıkraüır eklenmiştir. 

«Toplantı için tertip heyetince usulüne uygun 1 eyanname verilmesini müteakip, toplantı yapıl
masının kamu düzenini bozucu nitelikte sonuçlar doğuracağının anlaşılması halinde, ilgili valiliğin 
gerekçeli teklifi üzerine, İçişleri Bakanlığınca topl ıntının bir defaya mahsus olmak ve otuz günü 
geçmemek üzere ertelenmesine karar verilebilir. J3u karar toplantının yapılacağı saatten 24 saat 
önce tertip heyetine yazılı olarak bildirilir. 

Tertip heyeti erteleme müddeti sonunda veya kararın kaldırılmasından her halde iki gün için
de, 7 nci maddedeki usule uygun olarak yeniden yapacağı müracaat ile aynı maksatlı toplantıyı 
yapabilir. 

MADDE 5. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — Şehir ve kasaba dahilindeki genel yollar üzerinde yapılacak yürüyüşler 4, 7 ve 
10 ncu maddeler hükümlerine tabidir. Yürüyüşe ait beyannamelerde, ayrıca 4 ncü madde gereşince 
ilân olunan yollar ve istikametlere uyulmak şarfoytle, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma 
yeri ile takibolunacak yol ve dağılma yeri gösterilmek şarttır. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri lüzum ve Hararet gördüğü takdirde, 4 ncü madde gereğince 
ilân olunan yollar ve istikametlere uymak şartıyle, yürüyüşlerin yapılacağı yollar ile istikameti tes
pit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak ilgililere tebliğ eder. 

Şehir ve kasabalar dışındaki genel yollarda yapılacak yürüyüşler de 7 ve 10 ncu maddeler hüküm
lerine tabidir. Ancak yürüyüşe ait beyannamenin dört gün önce verilmesi ve bu beyannamede ay
rıca, yürüyüşe geçmek için seçilecek toplanma yeri ve takibolunacak. yol ve dağılma yerinin gösteril
mesi şarttır. Yürüyüş yapılacak yol birden fasla il hududuna dahil bulunuyorsa, bu beyaname 
yürüyüşün başlayacağı ilin valiliğine verilir. Beyannemeyi alan valilik, yürüyüş yapılacak yolla
rın geçtiği illerin valileri ile temas ederek, yürüyüş yolunu, istikametini, dağılma yerini ve yolun 
ne kadar kısmının yürüyüşe tahsis edileceğimi tespit ve keyfiyeti gerekçeli ve yazılı olarak tertip 
heyetine tebliğ eder. 

Tertip heyeti ve Hükümet Komiseri hakkındaki 8 ve 9 ncu maddeler hükümleri yürüyüşlere de 
uygulanır. 

MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin aynen benimsenmiştir. 

MADDE 7. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kında Kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkalar eklenmiştir : 

«7 nci madde gereğince verilecek beyannamede, tertip heyeti üyesi olarak gösterilenlerin, ay
nı maddede belli edilen nitelikleri haiz olmadığının toplantı veya yürüyüşün yapılmasından sonra 
tespit edilmesi halinde, bu niteliğe sahip olmayan üyeler üç aya kadar hapis ve beşyüz liradan bin 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Millet- Meclisi (S. Sayısı : 694'e 2 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen idare heyeti üyeleri hakkında, faulleri daha 
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan bîr yıla kadar hapis ve bfaı liradan üç bin li
raya kaJdar ağır para cezası hükmoîunur. 

Hükümet komiserince toplantı veya yürüyüşün safahatının teknik araç ve gereçlerle tes
piti için görevlendirilenlere, bu görevini yaptık lan esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya 
nüfuz ve müessir kuvvet sarf etmek suretiyle mâni olanlar hakkında, fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmediği takdirde, altı aydan ilki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bîn liraya ka
dar ağır para cezası hükmoîunur. 

MADDE 8. — 10 Şubat 1963 tarih ve 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hak
kındaki Kanunun 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddelerde yazılı asgarî hapis cezaları : 18 nci 
ımaJddenin birinci fıkrasındaki altı ay, seMz aya, 19 ncu maddedeki üç ay, dört aya, 20 nci madde
deki altı ay, siekiz aya, 21 nci maddenin birinci fıkrasındaki bîr aya kadar olan oeza, bir aydan 
altı aya, 2 nci fıkrasındaki altı ay, sekiz aya, 3 ncü fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört aya, 22 noi mad
denin birinci fıkrasındaki! altı ay, sekiz aya, ikinci fıkrasındaki bir yıl, bir yıl dört aya, 23 ncü madde
nin (a) bendindeki altı ay sekiz aya, (b) bendindeki foiır yıl, bir yıl dört tayla, (c) bendindeki üç yiil 
dört yıla ve 24 ncü maddedeki altı ay, sekiz aya; bir <yû, bir yıl dört laya, «çıkarılmak suretiyle de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 10, — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 694'e 2 nci ek) 
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(Adalet Komisyonunun değiştirişi) 

8 nci maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen tertip heyeti üyeleri, fiilleri daha ağır bir 
cezayı gerektirmediği takdirde üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan üç bin liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Hükümet Komiserince toplantı veya yürüyüş safahatının teknik araç ve gereçlerle tespiti için 
görevlendirilenlere, bu görevi yaptıkları esnada cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz ve müessir 
kuvvet sarf etmek suretiyle mâni olanlar, filleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde; altı 
aydan iki yıla kadar hapis ve bin liradan beşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 

MADDE 8. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin aynen benimsenmiştir. 

MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin aynen benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metin aynen benimsenmiştir. 

» » - « 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 694'e 2 nci ek) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 840 
4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Söz
leşmesi» ve eski «Turistik Propaganda Malzemesi ve Belgeleri 
hakkındaki Protokol» ile «Özel Karayolu Araçlarının Geçici itha
line dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Gümrük ve Te
kel, Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /148) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No.: 1/148 
Karar No. : 214 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşme» si bu toplantı 
yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen 
beînimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İsparta 
A l . Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
/. Angı 

îçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Samsun Trabzon 
H. Özalp A. §ener 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçuhası 

Bursa 
N. Atlı 

Eskişehir 
8. Öztürk 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
M. Ok 

Ordu 
0. Vural 
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Başbakanlık 22 . 12 . 1969 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-554/10052 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 6 . 1967 tarih ve 71-554/3646 sayılı yazımız. 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan (4 Haziran 1954 tarihli «Turizm lehine Gümrük Kolaylık
ları Sözleşmesi» ve Eki «Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile 
«özel Karayolu araçlarının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Turizmi teşvik amacıyle, 4 Haziran 1954 tarihinde New York'ta, Birleşmiş Milletler çerçeve
sinde, «Turizm lehine Gümrük kolaylıkları Sözleşmesi» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici 
ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» adında iki sözleşme hazırlanmıştır. Ayrıca bunlardan birinci
sine, «turistik propaganda malzeme ve belgelerinin ithali hakkında ek bir Protokol» de mevcut
tur. 

Bahse konu sözleşmelere ve protokole katılan devletlerin sayısı, yukarıda zikrediliş sıralarına 
göre 52, 50, 46'dır. Birleşimiş Milletler üyesi devletlerden pek çoğunun bağımsızlıklarını yeni 
kazandıkları ve bu memleketlerde turizmin öneminin henüz lâyıkı veçhile anlaşılmadığı ve esasen 
aralarından mühim bir kısmının, Batılı turistin aradığı fizikî imkânlardan (yol, otel v. s. istirahat 
yerleri ile eğlence mahalleri) mahrum bulunduğu nazara alınırsa, anılan sözleşmelere taraf olan 
devletlerinin adedi hakkında yukarıda verilen rakamların oldukça yüksek bulunduğu neticesine 
varılacaktır. 28 Avrupa memleketinden 23'ünün ilk sözleşme ve eki protokole ve 22'sinin ikinci 
sözleşmeye halen taraf bulunmaları, sözleşmelerin önemi hakkında daha iyi bir fikir verecektir. 

Bugün muhteüf milletlerarası formlarda ve özellikle Ticaret ve Kalkınma Konferansı Teşkilâ. 
ti çerçevesinde cereyan eden görüşmelerde, turizmin gelişme halindeki memleketlerin kalkınma
sındaki önemli rolü kabul edilmiş bulunmaktadır. Gelişmiş memleketlerin dış turizmden sağladık
ları kazanç milyarlarca doları bulmaktadır. Ezcümle İtalya ve İspanya'nın dahi dış turizmden sağ
ladığı net döviz bir milyar dolar civarındadır. Turizm, memleketimiz kalkınması bakımından da 
ümit verici bir saha görünmektedir. Birinci Beş Yıllık Plânda bu sahaya bilhassa özel sektör 
yatırımlarının artırılması ve ayrıca elverişli şartlarla yabancı özel sermaye çekilmesi öngörülmüş 
bulunmaktadır. Buna muvazi olarak mevcut mevzuatta da, turizm ile ilgili formalitelerin kolaylaş
tırılması yolunda, zaman zaman değişiklikler getirilmektedir. 

Bu durumda, turizmin memleket kalkınmasındaki yerini anlamış bir ülke olarak yukarıda sözü 
edilen sözleşmelere katılmamızda, memleketimize turist akımını teşvik edeceği mülâhazasıyle, fay
da umulmaktadır. Konu hakkında zamanında Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Maliye, Ticaret, Tu
rizm ve Tanıtma bakanlıklarının mütalâalarına müracaat edilmiş olup alman bütün cevaplarda 
sözleşmelere katılmamızda bir sakınca bulunmayıp bilâkis fayda görüldüğü belirtilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 840) 
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Sözleşmeler ile protokolün bâzı hükümleri, özellikle «Turizm yararına gümrük kolaylıkları 

Sözleşmesi» nin 3 ve 4 ncü maddeleri buna bağlı Protokolün yine 3 ve 4 ncü 'maddeleri ile diğer 
Sözleşmenin 1, 8, 11 ve 12 nci maddeleri hali hazırdaki gümrük mevzuatımıza, bâzı tadiller getir
mektedir. Bununla beraber yukarıdaki tadillerin büyük bir kısmının halen Büyük Millet Meclisi
nin tetkikinde bulunan yeni Gümrük kanunu tasarısının ve diğer ilgili kanun tasarılarının metnin
de esasen yer almış bulunduğu nazara alınırsa, Sözleşmeye iltihakımızın yeni mevzuata pek büyük 
değişiklikler getirmeyeceği ve bu itibarla bir müşkülât arz etmeyeceği mütalâa olunmaktadır. 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Turizm ve Tanıtma Koimsyonu 

Esas No. : 1/148 
Karar No. : 3 

15 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen, 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propoganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «özel Karayolu araçlarının geçidi ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamı
zın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca tamamen benimsenmiştir. 
Yalnız, tasarı metninin tetkikinde 3 ncü maddenin başına kanun tekniği bakımından (Bu) kelime
sinin ilâvesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonuna havalesi gereğince Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Bolu 

A. Çakmak 

Ankara 
t. Cüceoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Hatay 
A. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Kastamonu 

0. Deniz 

Ankara 
Ş. Özdenoğlu 

İstanbul 
H. Güngör 

Kütahya 
t. Ersöy 

Kâtip 
Sivas 

E. Akova 

Erzurum 
F. Taşkesenlioğlu 

İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
H. Korkut 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 840) 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/148 . 
Karar No. : 10 

27 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

4 . 6 . 1954 tarihli «Turizm lehine Gümrük kolaklıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propa
ganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile «Özel karayolu araçlarının geçici ithaline 
dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu Başkanı 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Manisa 
V. Bakirli 

Samsun 
N. Kale 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 
Rize 

S. Kumbasar 
İmzada bulunamadı. 

Tokat 
R. Önder 

Kâtip 
Rize 

S. Z. Köseoğlu 
Samsun 

/. Yalçtner 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/148 
Karar No. : 40 

11 . 16 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

4 . 6 . 1954 tarihli «Turizm lehine Gümrük kolaylılkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propaganda 
malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline dair 
Gümrük Sözleşmesine» katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

A. Buldanlı 

Sözcü 
Diyarbakır 

8. Savcı 
Artvin 

A. N. Budak 

Bolu 
Ş. Kiyktoğlu 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Erzurum 
S. Erverdi 

Çanakkale 
Z. Gülsen 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/148 
Karar No. : 14 

19.. 4 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve Eki «Turistik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» ile «özel Karayolu araçlarının geçici 
ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamızın uygun. bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, il
gili Bakanlık tfemsilcileriniın iş/tirakdylie Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, turiz
mi teşvik maksadına matuf olarak yapılan Sözleşmeye katılmamız hakkında hazırlanmış bulunan 
tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Kanun yapma tekniğine uygunluğu nazarı itibara alınarak, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun 
tadil metni benimsenerek 3 ncü maddenin başına (Bu) kelimesi ilâve edilmek suretiyle değiştiril
miştir ve yapılan bu değişiklikle tasarı kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Ankara 
0. Alp 

Afyon K. 
R. Çerçel 

Çankırı 
H. Dağlı 

İstanbul 
t. Sancar 

İzmir 
§. Adatan 

Başkanı 

M. 
Maraş 

N. Çuhadar 

Sözcü 
İstanbul 

0. Kahibay 

Bursa 
C. Külâhlı 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

İzmir 
§. Osma 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 

Bursa 
1. öktem 

İstanbul 
S. Orkunt 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
M. Yardımcı 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
ö. Ölçmen 

Zonguldak 
F. Fırat 
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Bütçe Plân Ktattâsyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu, 6.5. 1972 

Esas No. : 1/148 
Karar No. : 150 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine 
Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve Eki «Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hakkın
daki Protokol» ile «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne katıl
mamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) ilıe, önhavalesi uyarınca, Turizm ve Tanıt
ma, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Dışişleri komisyonlarının raporları, Turizm ve Tanıtma, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 

Tarihî zenginliği, tabiatın güzielMği, denizlerin süslediği sahilleriyle Avrupa tile Asya arasında 
köprü olan memleketimiz, her geçen gün daha fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir. Son 
yıllarda turistik yatırımlara önem verilmesi ve tanıtma programlarının olumlu yönetilmesi netice
sinde turistik gelirlerimizde de hissedilir derecede artış sağlanmıştır. Bilhassa az gelişmiş ülkeler 
önemli bir döviz kaynağı olan turizmi azamî düzeye çıkarmak için imkânların! kullanmak şöyle dur
sun zorlamaya mecburdurlar. 

4 Haziran 1954 tarihinde New York'ta Birleşmiş Milletler çerçevesinde hazırlanan «Turizm 
Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ne 52 ülke «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline dair 
Gümrük Sözleşmesi» ne 50 ülke ve «Turistik propaganda malzeme ve belgelerin ithali hakkında 
Ek bir Protokol» e 46 ülke katılmıştır. Adı geçen Protokol ve sözleşmelere memleketimizin ka
tılmasında büyük fayda mülâhaza edilmektedir 

Tasarı, Turizm ve Tanıtma Komisyonunca 3 ncü maddenin başına kanun tekniği yönünden ilâ
ve edilen «Bu» kelimesi değişikliğiyle Komisyonumuzca kabul edilmiş, anlaşma tarihinin eski oldu
ğu ve tasarının biran evvel kanunlaşmasının faydalı olacağı gerekçesi ile Genel Kurulda öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
N. Menteşe 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
8. Aygün 

Bolu 
H. t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

îçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «özel Karayolu araçlarının 
geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. «Turizm Lehine Gümrük Ko
laylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik propogan-
da malzemesi ve belgeleri hakkındaki Protokol» 
ile «Özel Karayolu araçlarının geçici ithaline 
dair Gümrük Sözleşmesi» ne katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Kanunun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Devlet Biakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakamı 
T. Bilgin 

Adalet Balkanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Balkanı 
H. Menteseoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Biakanı 

T. Gülez 
ve Sos. Y. B'aikanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Biakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Em. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakipoğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Başbakanı 
8. Demirel 

Devlet Balkanı 
// . Atabeyli 

Devlet Bakam 
G. Titrek 

Milî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. DalU 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1, Birincioğlu 
Ulaştırma Bakam 

N. Menteşe 
Sanayi Bakam 

S. Kılıç 
Turhan ve Ta. Biakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 

I TURİZM VE TANITMA KOMİSYONUNUN 
DEJİŞTİRİŞİ 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «özel Karayolu araçlarının 
geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

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

Gençlik ve Spor Bakam 
/. Sezgin 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞ1ŞT1R1Ş1 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «özel Karayolu araçlarının 
geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

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

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞ1ŞTİRİŞ1 

4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehine Gümrük 
Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eki «Turistik 
propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki 
Protokol» ile «özel Karayolu araçlarının 
geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi» ne 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Komisyo
nunun 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TURİZM YARABINA GÜMRÜK KJOLAYLIKLAEI SÖZLEŞMESİ 

Âkit Taraflar, 
Milletlerarası turizmin gelişimini kolaylaştırmak arzusu ile, bir sözleşme âfetine karar verdi

ler ve aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya vardılar. 

Madde — 1 

Bu Sözleşmede : 
a) «Vergi ve resim» deyiminden yalnız gümrük resimleri değil, ithal dolayısıyle alınabilecek 

bütün vergi ve resimler, 
fc) «Turist» deyiminden, ırk, cinsiyet, dil ve din farkı gözetilmeksizin, daimî olarak ikamet 

ettiği yerden Âkit Taraflardan birinin toprakları üzerine hicret sebebi ile olmayıp, meselâ turizm, 
gezinti, spor, sağlık, aile, tahsil, hac veya iş gibi meşru sebeplerle girerek, on iki aylık kesintisiz bir za
man zarfında, en çok altı ay ve en az yirmi dört saat balan şahıs, 

<Î)I «ıGeçici ithal belgesi» deyiminden, muvakkaten ithal olunarak tekrar ihraç edilmeyen eş
yalardan alınacak vergi ve resimlerin garanti ve emniyetini tespite yarayan gümrük belgesi an
laşılır. 

Madde — 2 

1. Isjbu Sözleşmede öngörülen diğer şartlar mahfuz kalmak üzere Âkit Devletlerden her biri, 
turistin, özel olarak kullanması, bunları üzerinde veya beraber götürdüğü bagajlarında taşıması, 
herlhanigi bir suiistimal telhlikesi yaratmaması ve memleketi terkettiğinde tekrar dışarı çıkarması 
şartı ile şahısı eşyalarını geçici olarak vengi ve resimlerden muaf tutmayı kabul edecektir. 

2. «Şahsî eşya» deyiminden, ticarî maksatlarla ithal olunan bütün mallar dışında, turistin, se
yahatin şartları da dikkate alınarak, şalhsen ve makûl bir şekilde ihtiyaç duyabileceği eski veya 
yeni elbiselerle diğer eşyalar anlaşılır. 

3. Şahsî eşyalar, diğerleri meyanında, halen kullanılmakta olmaları şartı ile aşağıda zikredi
lenleri içine alır : 

— Şahsî mücevherat, 
— 1 adet fotoğraf makinesi ve 12 adet şahsî yahut beş film, 
— 1 adet küçük boy sinema makinesi ve iki film bobini, 
— 1 adet dürbün, 
— 1 adet portatif musiki aleti, 
— 1 adet gramofon ve 10 plâk, 
— 1 adet portatif ses alma makinesi, 
— 1 adet portatif radyo, 
— 1 adet portatif yazı makinesi, 
— 1 adet çocuk arabası, 
— 1 adet çadır ve diğer kamp kurma teçhizatı, 
— Spor alet ve edevatı (bir adet balık avı takımı, elli kartuşla birlikte bir adet av silâhı, mo

torsuz bir bisiklet, boyu 5,5 metreden az bir sandal yahut kayık, bir çaft kayak, iki tenis raketi 
ve buna benzer diğer eşyalar) 

Madde — 3 

Bu Sözleşmede öngörülen diğer şartlar mahfuz kalmak üzere, Âkit Taraflardan her biri, turis
tin, bunları özel olarak kullanması, üzerinde veya el çantasında taşıması ve herhangi bir suiistimal 
tehlikesi yaratmaması şartı ile aşağıdaki eşyaları giriş vergi ve resimlerinden muaf en kabul' ede
cektir. 
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a) 2-00 adet sigara, yahut 50 adet puro, yahut 250 gr. tütün veya 260 gr. tutarında bunlara 
benzer diğer maddeler, 

ib) Normal hacimde bir şişe şarap veya dörtte bir litre tutarında ispirtolu madde, 
c)> Dörtte bir litre tutarında kolonya ve az miktarda parfüm. 

Madde — 4 

Bu Sözleşmede öngörülen diğer şartlar mahfuz kalmak ve herhangi bir suiistimal yaratmak 
tehlikesi bulunmamak üzere, her Âkit Taraf turiste, 

a) Oeçici ithal belgesi olmadan ve 50 dolar (Amerika Birleşik Devletleri doları) tuta
rında, ticarî maksatlar için kullanılmamak şartı ile, üzerinde veya beraberindeki bagajlarda gö
türdüğü seyahat hâtıralarını transit olarak ithal etme müsaadesini; 

İb) Kambiyo kontrolü ile ilgili formalitelerle ithal vergilerinden muaf olarak ve 100 d'ölar (Ame
rika Birleşik Devletleri dolan) değerinde, turistin üzerinde veya beraberindeki bagajlarda götür
düğü ve ticarî maksatlara matuf olmamak şartı ile o (memleketten satmaldığı seyahat hâtıralarını 
ihraç müsaadesini verir. 

Madde — 5 

Her Âkit Taraf, 2 nci maddede yazılı eşyaların, eğer bunlar büyük bir değer ifade ediyorsa, mu
vakkat ithal belgesine tabi tutulmalarını isteyebilir. 

Madde — 6 

Âkit Taraflar, milletlerarası turizmin gelişmesine mani olacak gümrük formaliteleri ihdas etme
meye gayret göstereceklerdir. 

Madde — 7 

Oümrük formalitelerinin tamamlanmasını çabuklaştırmak gayesi ile hemhudut Âkit Devlet
ler, gümrük binalarının yan yana bulunmıalarma ve gümrük bina ve bürolarının açılış saatlerini 
birleştirmeye gayret edeceklerdir. 

Madde — 8 

Bu Sözleşme hükümleri, silâh ve cephanelerin ithali, zilyedliği ve taşınması hakkındaki polis 
nizamnamelerinin tatbikini herhangi bir surette haleldar etmez. 

Madde — 9 

Âkit Devletlerden her biri bu Sözleşmede belirtilen eşyaların ithali veya ihracına koyduğu ya
sakların ancak, iktisadî olmayan, kamu ahlâkı, kamu güvenliği, kamu sılhhat ve sağlığı yahut 
hayvan veya nebat sağlığı gibi sebeplerle uygulanabileceklerini kabul ederler. 

Madde—10 

Bu Sözleşmede öngörülen muafiyet ve diğer kolaylıklar hudut trafiğine tatbik edilmez. 
Bunlar., keza : 
a) Belli bir eşya yahut mamul madde bahis konusu olduğu hallerde, bu eşya yahut mamul 

maddenin 'bütün değeri bu Sözleşmede tespit edilen hududu belirli ölçüde aştığı takdirde, 
b) İthal memleketine ayda bir kereden fazla »giren turistler hakkında, 
c) Yaşı on yediden aşağı olan turistler için de otomatik olarak: uygulanamaz. 
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Madde — 11 

Hile, kabahat veya suiistimal hallerinde, Âkit Devletler, muafiyert ve diğer kolaylıklardan isti
fade edenlere eeza vermek ve muhtemJelen ödenmesi gerekecek vergi ve resimlerin istihsali için 
takibat açmak halkkmı haizdirler. 

(Madde — 12 

Bu sözleşme hükümlerini ihlâl eder mahiyette, bu sözleşmenin öngördüğü ithal rejiminden bir 
şahıs veya eşyayı bile bile istifade ettirmek gayesiyle her ikame, sahte beyan yahut hareket tarzı 
bunlara tevessül edeni, suçtun işlendiği memlekette o memleketin mevzuatında belirtilmiş müeyyi
delere tabi kılar. 

ıMadde — 13 

Bu sözleşmenin hiejbir hükmü, Âkit Devletlerin aralarında bir gümrük birliği veya iktisadî 
birlik kurarak, bu birliğe dahil memleketlerde -oturanlara uygulanıacalk özel şartlar öngörmeleri 
hakkını ortadan kaldırmaz. 

Madde — 14 

Bu sözleşme 31 Aralık 1954 talihine kadar Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün memleket
lere ve 1954 yılı Mayıs ve Haziran aylarında New - York'ta toplanmış bulunan ve bundan böyle 
«Konferans» adiyle zikredilecek olan, turizm ve turizm araçlarının geçici olarak ithali ile ilgili 
gümrük formaliteleri hakkında Birleşmiş Milletler Konferansına iştirake davet edilmiş devletle
rin imzasına açıfk olacaktır. 

Madde — 15 

1. 1 Ocak 1955 tarihinden itibaren, 14 neü maddmin 1 nci fıkrasında zikredilen bütün dev
letlerle, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından davet edilecek bürtün diğer 
devletler bu sözleşmeye iltihaik edebilirler. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının yönetici makamı bulun
duğu bütün vesayet altındaki ülkeler için de iltihak mümkündür. 

2. İltihak, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak bir tasdik belgesi ile 
yapıbr. 

Madde — 16 

1. İşbu sözleşme, mahfuz şartlar ileri sürülmeden veya bunlardan, 20 nci maddede öngörülen 
şartlar içinde kabul olunanlar ileri sürülmek suretiyle onbeşinci tasdik veya iltihak belgesinin 
tevdiinden itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2. YuikardaM fıkrada öngörülen onıbeşinci tasdilk veya iltihaik belgesinin tevdiinden sonra, Söz- • 
leşmeye katılan veya tasdik eden her devlet için işbu sözleşme, mahfuz şartlar ileri sürmeden ve
ya 20 nci maddede öngörülen şartlar içindie kaibul olunan mahfuz şartları muhtevi olarak vereceği 
tasdilk veya iltihaik belgesinin tevdiinden itibaren doksan gün içinde yürürlüğe girecektir. 

Madde — 17 

1. İşbu sözleşme, üç yıl yürürlükte kaldıktan sonra, her Âkit Devlet, Birleşmiş MHiletler 
Teşkilâtı Genel Sekrefterinie yapacağı bir ihbar ile sözleşmeden çieMlebilir. 

2. Çekilme, Birleşmiş. Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterinin ihbarı aldığından onbeş ay sonra 
muiteber olur. 
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Madde — 18 

İşfbu sözleşme yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir zamanda Âkit Tarafların sayısı, 12 aylık 
bar süre boyunca sekizden aşağı düşerse, hükümsüz kalır. 

Madde — 19 

1. Ber devlet, tasdik veya iltihak belgesini tevdi ettiği veya daha sonra herhangi bir zaman
da, Birteşımıiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine bir bildiride bulunarak işbu sözleşmenin, millet-
üerarası sahada temsil ettiği toprakların hepsinde veya bir kısmında uygulanacağını beyan edebi
lir. İşbu sözleşme bildiride zifcredilmliş olan ülke veya ülkelerde, bildiride herhangi bir ihtirazı kayıt yok
sa, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren doksan gün içinde yahut 20 nci madde uya
ranca bildirinin neticelerini doğurmaya başlayacağı tarihten itibaren doksan gün içinde veyahut 
işbu sözleşmenin bahis konusu Devlet bakımından yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu tarihler
den en sonuncusu itibar edilmek şartıyle uygulanabilecektir. 

2. İşbu sözleşmenin, yukardaki fıikra gereğince, milletlerarası plânda temsil etttdği bir ülkede 
uygulanabilmesi için beyanda bulunan her memleket, 17 nci fıkra gerelince işbu sözleşmeyi adıge-
çen ülke bakımımdan feshedebilir. 

ıMiadde — 20 

1. Nihaî senedin imzalanmasından önce işbu söyleşmeye yapılacalk ihtirazî kayıtlar konferans 
tarafından üyelerin çolunluğu ile kabul edildiği ve nihaî senette bildirildiği takdirde makbul ola
caktır. 

2. Nihaî senedin imzalanmasından sonra sözleşmeye yapılacalk ihtirazî kayıtlar, mümzi memle
ketlerin veya Âkit Tarafların üçjte biri tarafından aşağıda belirtilen şartlar içinde itiraz vukuibul-
muş ise kabul edileıme'z. 

3. Bir devlet tarafından imza, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii sırasında yahut 19 ncu 
maddede öngörülen herhangi bir bildiri yapıldığı esnada Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek
reterine tevdi edilecek olan ihtirazî şart metni, Genel Sekreter tarafından sözleşmeyi imzalamış, 
tasdik etmiş yahut ona iltihak eylemiş bütün memleketlere gönderiieeekltir. Şayet bu memleketlerin 
üçte biri gönderilme tarihinden itibaren doksan gün içinde bir itirazda bulunurlarsa, ihtirazî şart 
Ikabul edilmeyecektir. Genel Sekreter, işbu fıkrada zikredilen bütün memleketleri, kendisine bildiri
len itirazlardan olduğu kadar mahfuz şartlın kabulünden veya reddinden de haberdar edecektir. 

4. Sözleşmeyi imzalamış faıkalt tasdik etmemiş bir devlet tarafından ileri sürülen her itiraz, söz
leşme, bu itirazın yapıldığı tarihten itibaren mezkûr Devlet tarafından dokuz ay içlinde tasdik edil
mediği takdirde hükümsüz kalır. Şayet bir itirazın hiüLdiımsüz kalması, yukardaki fıkra uyarınca, 
bir mahfuz şartın kaibulü neticesini doğurursa, Genel Sekreter durumu, bu fıkrada belirtilen devlet
lere bildireeekıtir. İşbu fıkra hükümlerine rağmen, ihtirazî şart metni sözleşmeyi imzalamış, fakat 
toıza tarihinden itibaren üç yıl içinde tasdik ettmemiş devletlere gönderilımeyeoektıir. 

5. İhtirazî şart ileri sürmüş bir devlet bunu, 3 ncü fıkrada bahis konusu Genel Sekreterin teb
ligatından itibaren on ild ay içerisinde, keza bu fıkrada öngörülen usule uygun bir şekilde beyan
da bulunarak, geni alabilir. Bu takdirde, iltihak veya tasdik belgesi yahut duruma göre, 19 ncu 
maddede öngörülen bildiri, bu devlet için ihtirazı şartın geri çekildiği tarihten itibaren hüküm ifa
de eder. 4 ncü fıkra hükümleri uyarınca ihtirazî şartın bilâhare kaJbul edilmesi hali dışında, ihti
razî şart geri çekilineeye kadar tasdik belgesi veya duruma göre 19 ncu maddede öngörülen bildi
ri hükümsüz kalacıakttır. 

6. İşbu maddeye uygun olarak kabul edilmiş ihtirazî şartlar Genel Sekretere yapılacak bir bil
indi ile her zaanıan geri çekilebilir. 

7. Âkit Taraflar, ihtirazî şart ileri sürmüş bir Devletle, bu ihtirazî şartın konusunu teşkil 
eden sözleşme hükümlerinin öngördüğü avantajları tanımakla mükellef değildirler. Bu hükmü uy-
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gulayacak her devlet durumdan Genel Sekreteri haberdar edecektir. Genel Sekreter de bunu 
müımzî ve Aikiit Devletlere bildirecektir. 

Madde — 21 

1. Âkit M veya daha fazla Taraf arasında işbu söyleşmenin uygulanması veya yorumlanması 
konusundaki her anlaşmazlik, mümkün olduğu kadar anlaşmazlık halindeki taraflar arasında müza
kere yolu ile halledileeıeiktir. 

2. Müzakere yolu ile halledilemeyecek olan her anlaşmazlılk, taraflardan herhangi biri istediği 
takdirde, tahkim usulüne tabi tutulacak ve neticede, anlaşmazlılk halindeki tarafların mutabaka
tı ile seçilecek bir veya daha fazla hakeme tevdi olunacaktır. . 

Şayet, anlaşmazlılk halindeki taraflar, tahkim talebinin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde 
bir veya daha fazla haikemin seçilmesi hususunda anlaşmazlarsa, bu taraflardan herhangi birisi 
Milletlerarası Adalet Divanı Başkanından, anlaşmazlığın karar için kendisine havale edileceği tek 
bir hakem tayin etmesini isteyebilecektir. 

3. Yukardaki fıkra gereğince tayin edilmiş olan hakem veya haikemlerin kararı, ilgili Âkit 
Taraflarca mecburî olacaktır. 

Madde — 22 

1. İşbu sözleşme üç yıl müddetle yürürlükte 'kaldı'ktan sonra, her Âkit Taraf Birleşmiş Millet
ler Teşkilâtı Genel Sekreterliğine bildiride bulunmak suretiyle işbu sözleşmemin gözden geçirilme
sini temin maJksadıyle bir konferans toplanmasını isteyebilecektir. Grenel Seikreter bu isteği, Âkit 
Tarafların hepsine bildirecek ve bildiri tarihinden itibaren dört ay içinde Âkit Tarafların en az 
yarısı muvafakatini beyan ettiği takdirde, bir gözden geçirme konferansını toplantıya çağıracaktır. 

2. YuJkardaM fı/kra gereğince bir konferans topla dtıya çağırıldığı takdirde, Genel Sekreter 
keyfiyeti, bütün Âkit Taraflara bildirecek: ve kendilerini, konferansça incelenmesini istedülklerd tek
liflerini üç aylıık bir süre içinde göndermeye davet edecektir. Genel Sekreter, bütün Âikıt Taraf
lara, konferansın geçiei gündemi ile töklifleri, konferansın açılma tarihinden en az üç ay önce bildi
recektir. 

3. Genel Seikreter işbu.maddeye uygun olarak toplanacak her konferansa, bütün Âkit Devlet
lerle, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına veya ihtisas teşekkülerinden birine üye memleketleri davet 
edecektir. 

Madde — 23 

1. Her Âkit Taraf, işbu* sözleşme içim bâr yahut daha çdk tadil teklifi ileri sürebilecektir. Her 
tadil tasarısı teklifi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin? gönderilecek, o da bunu bütün Âkit Ta
raflara bildirecektir. 

2. Tadil teklifinin Genel Sekreter tarafından bundan önceki fıfkra uyarınca duyurulmasını mü
teakip, hiçbir Âkit Taraf buna altı ay içinde itiraz etmediği takdirde, teklif kabul edilmiş sayılır. 

3. Tadil teklifine karşı bir itiraz vâki olup olmadığını Genel Sekreter en kısa zamanda bütün 
Âkit Taraflara bildirir ve itiraz vaki olmaımış ise, bundan önceki fıkrada zikredilen altı aylılk müd
detin son bulmasından üç ay sonra tadil edilmiş şekilde, bütün Âkit Taraflara şamil olmak üzere 
yürürlüğe girer. 

Miadjde — 24 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri, »konferansa iştirake davet edilmiş bütün devletler
le, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün devletlere, 

a) 14 ve 15 nci maddeler uyarınca alınan bütün tasdikler ve iltihakları, 
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b) 16 nci madde uyarınca işbu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihleri, 
c) 17 nci mıadde uyarınca yapılan fesihleri, 
d) 18 nci madde uyarınca iş'bu sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasını, 
e) 19 ncu madıde uyarınca alılan bildirileri, 
f) 23 neü madde uyarınca yürürlüğe giren tadilleri, bildirir. 

ZIZZIZIZI^ -^ [Madde-25 
İşbu sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Genel ıSeikraterliiğin'e tevdi edilecek vfe o d<a tasdikli 

suretlenini Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye olan bütün Devletlerle Konferansa iştirakle davet 
edilmiş bütün devletlere göndereceikltir. 

Bunun belgesi olarak, isimleri aşağıda kayıtlı tam yetkili temsilciler işbu sözleşmeyi imzalamış
lardır. 

Dört Haziran bin dokuz yüz elli dörtt ynbnıda, bir nüsha halinde, İngilizce, Fransızca ve İspan
yolca nnetimlreri aynı değerde olmak üzere New - York'ta yapılmıştır. 

G<enel Sekreter işbu sözleşmenin Çince ve Busça muteber bir tercümesini yaptıracak ve bunları 
25 ncd madde uyarınca devletlere göndereceği İngilizce, Fransızca ve İspanyolca metinlere ekleye
cektir. 
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TURİSTİK PROPACÎANDA DOKÜMAN VE MALZEMESİ- İTHALİ LEHİNDE TURİZM YARARI-
. NA GÜMRÜK KOLAYLIKLARI SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL 

Âkit Taraflar, 
B. M. Turizm ve turizm araçlarmm geçici olarak ithaline müteallik gümrük formaliteleri kon

feransı tarafından, turizm yararına gümrük kolaylıkları sözleşmesinin akdi sırasında, 
Turistik propaganda doikûnıan ve malzemesinin de akımını kolaylaştırmak arzusu ile, 
Aşağıdaki ek hükümler üzerinde anlaşmışlardır : 

-Madde — 1 ' 

İşbu protokol hükümlerince «vergi ve resim» deyiminden yalnız gümrük resimleri değil ithal 
dolayı siyi e -'alınabilecek bütün vergi ve resimler anlaşılır. 

Madde —.2 

Âkit Taraflardan her biri bir diğer Âkit Taraf ülkesinden gönderilmek ve suiistimal şüphesi 
uyandıracak bir sebeboİmanı ak şartıyle aşağıdaki malzemeleri giriş vergi ve resital erinden muaf 
tutar : 

a) Parasız dağıtılmaya mahsus olup, balkı yabancı ülkeleri ziyaret etmeye, meselâ bu ülke
lerdeki kültürel, turistik, sportif, dinî veya meslekî toplantı veya gösterilere katılmaya davet et
mek amacını güden (risale, broşür, kitap, dergi, klavuz, çerçeveli veya çerçevesiz afiş, çerçevesiz 
fotoğraf veya fotoğraf agrandismanları, resimli veya resimsiz coğrafya haritaları, vitrafoniler) 
gibi, % 25'ten fazla özel ticarî reklâmı ihtiva etmemek ve genci mahiyet'te bir propaganda gayesi 
taşıdıkları belli olmak şartıyle, dokümanlar, 

b) Parasız olarak dağıtılmak ve % 25'ten fazla özel ticarî reklâm ihtiva etmemek şartıyle, 
yabancı memleketlerde işletilen ulaştırma servislerinin "arifeleri ile resmî turizm teşekkülleri tara
fından veya bunların marifetiyle yayınlanan yabancı otel liste veya yıllıkları, 

e) 'Dağıtılmaya • mahsus olmayıp, millî resmî turizm teşekküllerince yetkili kılman mümasil 
.kurumlara ve bu teşekküller tarafından tayin olunan temsilcilere gönderilen yıllıklar, telefon abo
ne listeleri, fuar kata loğları, önemli bir değer taşımayan zanaat mahsulleri örnekleri müzelere, 
üniversitelere, kaplıcalara veya benzer müesseselere ait teknik malzemeler. 

Madde — 3 

4 neü maddede öngörülen şartlar mahfuz tutulmak şartıyle, Âkit Taraflardan birinden ithal 
edilen ve halkı bu Devleti ziyaret etmeye, mesî'Yı, burada, kültürel, teknik, sportif, dinî veya 
meslekî toplantı veya gösterilere iştirake davet etmek gayesini güden aşağıdaki malzemeler gi
riş vergi ve resimlerinden geçici olarak muaf tutulmak ve bu vergi ve resimlerden dolayı garanti 
veya emanet istenilmemek suretiyle kabul edilir: 

a) Milli resmî turizm teşekküllerince yetkili kılına:! mümasil kurumlara ve bu teşekküller tara
fından tayin olunan temsilcilerin bürolarında veya ithal memleketinin gümrük makamlarınca mu
teber addedilen diğer mahallerde teşhir edilmeye mahsus tablo ve desenler, çerçeveli fotoğraf ve 
fotoğraf agrandismanları, sanat kitapları, tablolar, gravürler veya taş basması, eserler, heykeller, 
duvar süsleme eşyaları ve bütün diğer benzeri sanat eserleri, 

b) Teşhir malzemesi (vitrinler, destekler ve benzeri eşyalar) ile bunların işlemesini sağlaya
cak elektrik veya mekanik cihazlar, 

c) İthal memleketinde genel olarak satışa arz edilenlerle, konusu ticarî propagandaya meyle
denler haricolmaık üzere, parasız seanslarda kullanılmaya mahsus dakûmanter filmler, plâklar, dol
durulmuş manyetik bandlar ve 'diğer ses alınmış malzemeler, 

d) Mâkul miktarda bayraklar, 
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e) Diaronıalar, maketler, dispositifler, matbua klişeleri, fotoğraf negatifleri, 
f) Millî zanaat mamullerine, mahallî kıyafetlere vı folklorik mahiyette sair benleri malzeme

lere ait makul miktarda örnekler. 

Madde — 4 

1. 3 neti maddede zikredilen kolaylıklar aşağıdaki şartlarla tanınabilir : 
a) Malzemeler, bir resmî turizm teşekkülü tarafından veya buna bağlı olarak turizm propa

gandası yürüten millî bir teşekkül tarafından gönderilmelidir. Bu gönderme, işbu protokolün ekinde 
gösterilen modele uygun olarak gönderen tarafından düzenlenen bir belgenin, ithal memleketinde
ki gümrük makamlarına il)razı suretiyle tevsik olunur, 

b) Malzemeler, millî resmî turizm teşokküllerinecî yetkili kılınan mümasil kurumlara ve bu 
teşekküller tarafından tayin olunan ve ithal memleketindeki gümrük makamları tarafından mute
ber addedilen temsilcilere, bunların sorumlulukları altında olımak üzere gönderilmelidir. Yetkili 
kılına a kurum veya muteber addedilen temsilcinin mesuliyeti, işbu protokolde öngörülen şartla
rın yerine getirilmemesi halinde isitenefoileeek giriş vergi ve resimlerinin ödenımesıini içine alır, 

e) İthal edilen malzeme, ithal eden teşekkül tarafından aynen ihracedilmeMdir. Bununla bera
ber, bu malzemenin gümrük makamlarınca tespit edilecek şartlar içinde takribi ithal edeni ihraç 
mecbııriyetkııden kurtarır. 

2. Geçici muafiyet M ithal, en az on iki aylık bir süre için verilir. 

Madde •— 5 

Hile, kabahat veya suiistimal hallerinde, Âkit Devletler, muhtemelen ödenmemiş giriş vergi ve 
resimlerini etmek ve mu afiyetlerle sair kolaylıklardan faydalanmış olanları cezalan
dırmak hakkını haizdirler. 

Madde — 0 

İşbu protokol hükümlerine aykırı her fiil, işbu protokolün öngördüğü ithal rejiminden, bir şah
sın veya eşyanın halksız olarak faydalanmasına yol açan her ilkame, yanlış beyan veya hile, ihlâl 
edeni, fiilin işlendiği memleketteki mevzuatın öngördüğü cezalara mâruz bırakır. 

Madde — 7 

1. Âkit Taraflar, işbu protokolde belirtilen nı&lzemeterle ilgili olarak iktisadî nitelikle yasak
lar koymamayı ve halen yürürlükte olanlarını tedricen kaldırmayı taahihüdederler, 

2. Bununla beraber, işbu protokol hükümleri, bâzı maddelerin ithali ile ilgili kanun ve nizam
namelerin uygulanmasına, bu kanun ve nizamnamelerin kamu ahlâıkı, güvenliği, sağlık ve sıhhati 
gibi mülâhazalara müstenid yasakları öngördüğü takdirde, halel getirmez. 

Madde — 8 

İşbu protokol 31 Aralık 1954' tarihine kadar Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün memle
ketlere ve 1954 yılı Mayıs ve Haziran aylarında New - York'ıta toplanmış bulunan ve bundan böy
le «Konferans» adiyle zikredilecek olan turizm ve turizm araçlarının geçici olarak ithali ile ilgili 
gümrük formaliteleri hakkında Birleşmiş Milletler Konferansına iştirake davet edilmiş bütün dev
letlerin imzasına açık olacaktır. 

Madde — 9 

1. 1 Ocak 1955 tarihinden itibaren 8 nci maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen bütün devletler
le, Birlenmiş Milletler Kkonomik ve Sosyal Konseyi tarafından davet edilecek bütün diğer devlet-
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ler işbu protokole iltihak edebilirler. Birleşmiş -Milletler Teşkilâtının yönetici makamı bulundu
ğu. bütün vesayet altındaki ülkeler iein de iltihak mümkündür. 

2. İltihak, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sdkre-terine tevdi olunacak bir tasdik belgesi ile 
yapılır. 

Madde — 10 

1. İşbu protokol, ihtirazî şartlar ileri sürmeden veya bunlardan 14 ncü maddede öngörülen 
şartlar içinde kabul olunanlar ileri sürülmek suretiyle, beşinci tasdik veya iltihak belgesinin tev
diinden itibaren dolksan gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Ytflkardaıki fıkrada öngörülen beşinci tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden sonra, işbu 
protokole katılan veya tasdik eden her devlet için işbu protokol, ihtirazî şartlar ileri sürmeden 
veya bunlardan 14 neü maddede öngörülen şartlar içinde kabul edilenleri muhtevi olarak vereceği 
tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden itibaren dolksan gün sonra yürürlüğe girecektir. 

ıMajdde — 11 

1. İşbu protokol üç yıl yürürlükte kaklıktan sonra, her Âkit Devlet, Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı Genel Sekreterine yapacağı bir ihbar ile protokolden çekilebilir. 

2. Çekilme, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sefln'eterinin ihbarı aldığından on beş ay son
ra muteber olur. 

Madde — 12 

lş>bu protokol yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir zamanda Âkit Tarafların sayısı, aralık
sız on ilki aylık bir süre içinde, ikiden aşağı düşerse, yürürlükten kalkar. 

Madde — 13 

1. Her devlet, tasdik veya iltihak belgesini tevdi ettiği veya daha sonra herhangi bir zaman
da Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine bir bildiride bulunarak işbu protokolün, millet
lerarası sahada temsil ettiği toprakların hepsinde veya bir kısmında uygulanacağını beyan edebilir. 
İşbu protokol, bildiride zikredilmiş olanı ülke veya ülkelerde, bildiride herhangi bir ihtirazî kayıt 
yoksa, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren doksan gün içinde yahut, 14 neü madde 
uyarınca bildirinin neticelerini doğurtmaya başlayacağı tarihten itibaren doksan gün içinde, veya
hut işbu protokolün babis konusu Devlet bakımından yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu tarih
lerden en sonuncusu itibar edilmek şartıyle uygulanabileeeiktir. 

2. İşbu protokolün yıtkardaki fıkra gereğince, milletlerarası plânda temsil ettiği bir ülkede 
uygulanabilmesi iein beyanda bulunan her memleket, 11 nei madde gereğince işbu protokolü adı 
gecen ülke bakımından feshedebilir. 

Madde — 14 

1. Nihaî senedin imzalanmasından önce, işbu protokole yapılacak ihtirazî kayıtlar konferans 
tarafından üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edildiği ve nihaî senette belirtildiği takdirde, 
makbul olacaklardır. 

2. Nihaî senedin imzalanmasından sonra işbu protokole yapılacak ihtirazî kayıtlar, mümzî 
memleketlerin veya Âkit Tarafların üçte biri tarafından aşağıda belirtilen şartlar içinde itiraz 
vuıkuibulmuş ise kabul edilemezler. 

3. Bir Devlet tarafından imza tasdik veya iltihak belgesinin tevdii sırasında yahut 13 ncü 
maddede öngörülen herhangi bir bildiri yapıldığı esnada Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek
reterine tevdi edilecek onlan ihtirazî şart metni Genel Sekreter tarafından işbu protokolü imzala-
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mış, tasdik etmiş yahut ona iltihak eylemiş bütün memleketlere gönderilecektir. Şayet bu memle
ketlerin üçte biri, gönderilme tarihinden itibaren 90 g*ün içinde bir itirazda bulunurlarsa, ihti
razı şart kabul edilmeyecektir. Genel Sekreter işbu fıkrada andan bütün memleketleri, ken
disine bildirilen itirazlardan olduğu kadar ihtiraz! şartın reddinden veya kabulünden de haber
dar edecektir. 

4. Protokolü imzalamış fakat tasdik etmemiş bir Devlet tarafından ileri sürülen her itiraz, 
protokol itirazın yapıldığı, tarihten itibaren mezkûr Devlet tarafından dokuz ay içinde tasdik 
edilmediği takdirde, hükümsüz kalır. Şayet bir itirazın hükümsüz kalması, yukarıdaki fıkra uya-. 
rıııca bir ihtirazî şartın kabulü neticesini doğurursa, Genel Sekreter durumu, bu fıkrada belirtilen 
Devletlere bildirecektir. İşim fıkra hükümlerine rağmıen, ihtirazî kayıt metni, protokolü imza
lamış, fakat imza tarihinden itibaren üç yıl içinde tasdik etmemiş Devletlere gönderilmeyecektir. 

5. İhtirazî şart ileri sunmuş bir Devlet bunu, o neü fıkrada bahis konusu Genel Sekreterin 
tebligatından itibaren 12 ay içerisinde, keza bu fıkrada öngörülen usule uygun -.şekilde beyanda 
bulunarak, geni alabilir. Bu takdirde, iltihak veya tasdik belgesi yahut duruma göre, lo ncü 
maddede öngörülen bildiri, bu Devlet için ihttirazî şaftın geri çekildiği tarihten itibaren hü
küm ifade eder. 4 neü fıkra hükümleri uyarınca ihtirazî şartın bilâhare; kabul edilmesi hali dı
şında, ihtirazî şart geri çekil inceye kadar tasdik belgesi veya duruma göre bildiri hükümsüz kala
caktır. 

6. İşbu maddeye uygun olarak kabul edilmiş ihtirazî şartlar Genel Sekretere yapılacak bir 
bildiri ile her zaman geri çekilebilir. 

7. Akıt Taraflar, ihtirazî şart ileri sürmüş bir Devlete, bu ihtirazî şartın konusunu teşkil 
eden işbu protokol hükümlerinin öngördüğü avantajları tanımakla mükellef değildirler. Bu hük
mü uygulayacak her Devlet durumdan Genel Sekreteri haberdar edecektir. Genel Sekreter de bu
nu nıümzi ve Akıt Devletlere bildirecektir. 

Madde - 15 

1. Âkit iki veya daha fazla Taraf arasında işbu protokolün yorumlanması veya uygu
lanması konusundaki her anlaşmazlık, mümkün olduğu kadar, anlaşmazlık halindeki taraflar 
arasında müzakere yolu ile halledilecektir. 

2. Müzakere yolu ile halledilenıeyen her anlaşmazlık, .tartlardan herhangi biri istediği tak* 
dirde, tahkim usulüne tabi tutulacak ve anlaşmazlık halindeki tarafların mutabakatı ile seçi
lecek bir yahut daha fazla hakeme tevdi olunanaeaktır. Şayet anlaşmazlık halindeki taraflar, 
tahkim talebinin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde bir veya daha fazla hakemin seçilmesi 
hususunda anlaşamazlarsa, bu taraflardan herhangi binisi Milletlerarası Adalet Divanı Başka
nından, anlaşmazlığın karar için kendisine havale edileceği tek bir hakem tayin etmesini -isteye
bilir. 

3. Yukarıdaki fıkra gereğince tayin edilmiş olan hakem veya hakemlerin kararı, ilgili Akıt 
Taraflarca mecburî olacaktır. 

Madde - 16 

1. İşbu protokol, üc yıl müddetle yürürlükte kaldıktan sonra, her Âkit' Taraf, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekneterliğine bildiride bulunmak -suretiyle, işbu protokolün gözden geçiri]meşini 
temin maksadıyle bir konferans toplanmasını isteyebilecektir. Genel Sekreter bu isteği, Âkit Ta
rafların hepsine bildirecek ve bildiri tariMnden itibaren dört ay içinde Akıt Tarafların en az 
yarısı muvafakatini beyan ettiği takdirde, bir gözden geçirme konferansını toplantıya çağıracaktır. 

2. Yukarıdaki fıkra gereğince bir konferans toplantıya çağırıldığı takdirde, Genel Sekreter 
keyfiyeti bütün Akıt Taraflara bildirecek ve kendilerini, konferansça incelenmesini istedikleri 
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tekliflerini üç aylık bir süre içinde göndermeye davet edecektir. Genel Sekreter bütün Âkit Ta
raflara, Konferansın geçici gündemi ile teklifleri, konferansın açılma tarihinden en az üç ay 
önce bildirecektir. 

3. Genel Sekreter, işbu maddeye uygun olarak toplanacak her konferansa, bütün Akıt Dev
letlerle, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına veya ihtisas teşekküllerin'den birine üye memleketleri 
davet edecektir. 

Madde - 17 

1. Her Âlkıt Taraf, işbu protokol için bir yahut daha çok tâdil teklifi ileri sürebilecektir. 
Her tadil tasarısı teklifi, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine gönderilecek, o da bunu 
bütün Âkit Devletlere bildirecektir. 

2. Tadil tekliflinin Genel Sekreter tarafından bundan önceki fıkra gereğince duyurulmasını 
müteakip, hiçbir Âkit Taraf buna altı ay içinde itiraz etmediği ta'kdirde, teklif kabul edilmiş 
sayılır. 

o. Tadil teklifine karşı bir itiraz vâki olup olmadığını Genel Sekreter en kısa zamanda bütün 
Âkit Taraflara bildirir ve itiraz vâki olmamış ise, bundan önceiki fıkrada zikredilen altı aylık müd
detin son bulmasından üç ay sonra tadil edilmiş şekilde, bütün Âkit Taraflara tjânıil olmak üze-
t'e yürürlüğe girer. 

Madde - 18 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Se'kreteri, Konferansa iştirake davet edilmiş bütün Devlet
lerle, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün Devletlere, 

a) 8 ve 9 ncu maddeler uyarınca alman bütün imzalar, tasdikler ve iltihakları, 
b) 10 ncu madde uyarınca işbu protokolün yürürlüğe gireceği tarihleri, 
c) 11 noi madde uj^arıııca yapılan fesihleri, 
d) 12 ne i madde uyarınca işbu protoikolün yürürlükten kaldırılmasını, 
e) 13 neü madde uyarınca alman bildirileri, 
f) 17 nci madde uyarınca- yürürlüğe giren tadilleri, bildirir. 

Madde - 19 

İşbu protokolün aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilecek ve o da tasdikli su
retlerini Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün Devletlerle, Konferansa, iştirake davet edilmiş 
bütün Devletlere gönderecektir. 

Bunun belgesi olarak, isimleri aşağıda kayıtlı tanı yetkili temsilciler işbu protokolü imzala
mışlardır. 

Dört/Haziran bin dokuz yüz elli dört yılında, bir nüsha halinde, İngilizce, Fransızca ve İspanyol
ca metinleri aynı değerde olmak üzere Ne\v - York'ta yapılmıştır. 

Genel Sekreter, işbu Protolün Çince ve Rusça itimada şayan tercümelerini yaptıracak ve bun
ları İ9 ncu madde uyarınca Devletlere göndereceği İngilizce, Fransızca ve İspanyolca metinlere 
ekleyecektir. 
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ZEYL : I 

Belge örneği 

(ingilizce veya Fransızca tercümesi ile birlikte ihraç memleketinin dili ile yazılacaktır.) 
Giriş verfgi ve resimleri için garanti veya emanet istenmeksizin 

TURÜSTÎK PROPAGANDA MALZEMELERİNİN MÜAFEN İTHALİ İOİN BELGE 

adlı teşekkül, işbu belgenin himayesi altında, aşağıda gös
terilen yetkili temsilci (veya muteber ajan) adresine, on iki aylık bir süre içinde geri gönderil
mek kaydıyle, muvakkaten ithal edilmek üzere aşağıdaki turistik propaganda malzemesini sevik-
eder. Bu sevlayat, turistleri, söz konusu malzemeyi ihraç etlen memleketi ziyarete teşvik etmekten 
başka amaç gütmez. . 

adlı teşekkül, bu malzemeyi, ithalâtçı memleketin gümrük 
idaresinin rızası olmaksızın ve İm idarenin yerine getirilmesini isteyebileceği formaliteleri önce
den ikmal etmeksizin, ücretli veya ücretsiz olarak bir başkasına devretmemeyi taahhüt eder. 

Bu .m/uvakkat ithal, aşağıda'ki yetkili temsilcinin veya muteber ajanın sorumluluğu ve garan
tisi altında yapılmıştır. 

a) Malzemenin dökümü : 

b) Adresine .malzemenin gönderildiği yetkili .temsilci veya .muteber ajanm adı ve adresi : 

(Tarih, sevkiyatçı memleketin resmî turizm te
şekkülünün veya buna bağlı millî turizm propa
gandası teşekkülünün mührü ve imza) 
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ÖZEL KARAYOLU ARAÇLARININ GEÇİCİ OLARAK ÎTHALÎNE DAÎR 
GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ 

Âkit Taraflar, 
(Milletlerarası turizmin gelişmlesini kolaylaştırmak arzusu ile, 
23 Ağustos ile 19 Eylül 1949 tarihleri arasında Cenevre'de toplanmış olan Birleşmiş Milletler 

Konferansmca hazırlanan ve 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de imzaya açılmış olan otomobiller
le ve karayolu nakliyatına dair Karayolu ile Seyrüsefer 'Sözleşmesinin konusunu nazarı itibara 
alarak, 

Bir sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümler üzerinde mutabakata varmış
lardır : 

BÖLÜM : I 

Tarifler 

Madde — 1. 

İşbu sözleşme çerçevesinde : 
a) «Giriş vergi ve resimleri»' deyiminden yalnız gümrük vergileri değil, aynı zamanda, ithâl 

dolayısıyle istenebilecek bütün vergi ve resimler anlaşılır, 
b) «Araç» deyiminden, sözileşme metninde aksi belirtilmedikçe, motorlu bütün karayolu araç

ları (motorlu bisikletler dahil) ve römorklar (a açla birlikte ve ayrı olarak ithal edilen) ile bun
ların yedek parçaları, teferruatları ve araçla birlikte ithal edilen normal teçhizatları anlaşılır. 

c) «Özel maksatlarla kullanmak»1 deyiminden, maddî bir kazanç, prim veya para karşılığı 
olmayan nakliyatla para karşılığı olsun olmasın ticarî yahut sanayi nakliyat dışında kalan nak
liyatta kullanmalar anlaşılır. 

d) K'Geçici ithal belgesi» deyiminden, vergi ve resimlerin emanete alınması ile garanti edil
mesine imkân veren gümrük belgesi anlaşılır. 

e) «Kişiler» deyiminden, sözleşme metninden aksi anlam çıkmadığı takdirde, özel ve tüzel 
kişiler anlaşılır. 

BÖLÜM : II 

Giriş vergi ve resimlerden muaf olarak ve ithal kısıtlamaları ve yasaklamalarına tabi tutul
madan geçici ithal. 

Madde — 2. 

1. Âkit Taraflardan her biri, ithal kısıtlamaları ile yasaklamalarına tabi tutulmadan, gümrük 
giriş vergi ve resimlerinden .muaf olarak ve tekrar ihraç edilmek şartı ile ve işbu Sözleşmede 
öngörülen diğer şartlara uygun olarak, normal ikâmetleri toprakları dışında bulunan kişilere ait 
olup, geçici bir ziyaret sebebi ile özel maksatlar için getirilen araçların ister sahipleri, ister nor
mal ikâmetleri toprakları dışında bulunan kişiler tarafından geçici olarak ithaline müsaade ede
cektir. 

2. 27 nci -maddenin 4 neü fıkrasında öngörülen özel hükümler mahfuz kalmak üzere bu araç
lar giriş vergi ve resimleri ile, muhtemelen veri'ecele gümrük cezalarının ödenmesini teminat al
tına. alacak bir muvakkat ithal belgesini havi bulunacaklardır. 

Madde — 3. 

Geçici olarak ithal edilen araçların motorlarına bağlı olup her zamanki yerlerinde bulunan ve 
normal büyüklükteki depolardaki akaryakıtlarla, yakıcı maddeler, giriş vergi ve resimlerinden, 
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ithal kısıtlama ve yasaklamalarından muaf olarak kabul edilirler. Normal depo, bahis konusu 
arae için tipine göre inşa eden tarafından öngörülmüş olandır. 

Madde — 4. 

1. Daha önceden geçici olarak ithal edilmiş aracın tamirinde kullanılacak yedek parçalar, gi
riş vergi ve resimlerinden muaf olarak kabul edilir. Akıt Taraflar, bu yedek parçaların bir geçici 
ithal belgesini havi bulunmasını 'isteyebilirler. 

2. Değiştirilen ve tekrar ihraç edilmeyen parçalar, ilgili memleket mevzuatına uygun olarak, 
resmî kontrol altında ve masrafları ilgililerce karşılanmak suretiyle tahribedilmedikçe yahut, her
hangi bir masrafa tabi olmadan Hazineye terkedilmedikçe, giriş vergi ve resmine tabidirler. 

Madde — f>. 

Geçici ithal belgelerini vermeyen yetkili makamlara, benzeri yabancı makamlar, milletlerarası 
teşkilâtlar yahut Âkit Tarafların gümrük makamları tarafından gönderilen başka .memleketlere 
gitmek, isteyen ve ithal memleketinde oturanlara verilmeye mahsus geçici ithal belgeleri ile millet
lerarası seyrüseferde kullanılan formülerleri, hiçbir ithal kısıtlama ve yasaklamasına tabi tutul
madan, giriş vergi ve resimlerinden muaf olarak kabul edilirler. 

BÖLÜM : i l i 

Geçicü ithali belgelerini^ tevdii 

Madde — (5. 

1. Her Âkit Taraf, tespit edeceği teminata ve diğer şartlara uygun olarak, bâzı teşekkülleri 
ve bu arada, milletlerarası bir teşkilâta bağlı olanlarını, ister doğrudan doğruya ister benzeri te
şekküllerin aracılığı ile, İm Sözleşmede öngörülen geçici ithal belgelerini tevdie yetkili kılabilir. 

2. Geçici ithal belgeleri, tek bir memleket veya, gümrük bölgesi veya bir kaç memleket ve 
gümrük bölgeleri için muteber olabilirler. 

:>, Bu belgelerin muteberiyet müddeti, verildikleri tarihten itibaren bir yılı geçmez. 

Madde : 7. 

1. Bütün Âkit Taraflar ülkelerinde yahut bunlardan bir kaçında muteber olan. muvakkat 
ithal belgeleri «gümrükten geçiş karneleri»1 adı altında alınacak ve bunlar, işbu Sözleşmenin ek 
«1» deki modele uygun olacaklardır. 

2. Bir gümrük geçiş karnesinin bir veya. daha fazla memlekette .muteber o!mıama>sı halinde, 
belgeyi veren teşekkül bunu, karnenin kapağında veya giriş yapraklarında belirtecektir. 

D. Âkit Taraflardan sadece birinin toprağında muteber bulunan, geçici ithal belgeleri işbu 
Sözleşmenin ek 2 ve. ek 3'teki modellere uygun olmalıdırlar. Âkit Tarafların, kendi kanun ve ni
zamlarına. uygun olmak şartıyle, başka dokümanlar kullanmaları da mümkündür. 

4, 6 ncı maddeye uygun olarak yetkili kılınmış teşekküllerce verilenler dışında kalan geçici 
ithal belgelerinin muteberiyet müddetleri, her Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına ^öre tespit 
olunur. 

5. Her Âkit Taraf, diğer bir Âkit Tarafın isteği üzerine, işbu Sözleşmıenin ek bölümünde gös
terilenler dışında kalan ve kendi toprakları üzerinde muteber bulunan geçici ithal belgesi örnek
lerini gönderecektir. 
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BÖLÜM : IV 

G-eçici ithal belgeleri üzerinde yer alacak kayıtlar 

Madde — 8. 

Yetkili kılınmış teşekküller tarafından tevdi edilen geçici ithal .belgeleri, geçici olarak ithal 
edilen araçların malikleri veya zilyetleri adına verilir. Bu belgeler, kiralanmış olan araçlar için 
kiralayan adına verilir. 

Madde — 9 

1. Geçici ithal belgelerine kaydedilecek olan ağırlık, aracın, boş, ağırlığıdır. Bu ağırlık metrik 
sistem birimleri ile ifade edilecektir. Sadece bir memlekette muteber olacak belgelerde, bu mem
leketin gümrük makamları, başka-bir sistemin kullanılmasını isteyebilirler. 

2. Sadece bir memlekette muteber olacak bir geçici ithal belgesinde beyan edilecek kıymet, 
bu memleketin parası ile ifade olunacaktır. Gümrükten geçiş karnesinde beyan edilecek kıymet, 
karnenin verildiği memleket parası ile ifade olunacaktır. 

3. Araçların normal teçhizatını teşkil eden mal ve aletlerin geçici ithal belgeleri üzerinde 
bilhassa belirtilmelerine lüzum yoktur. 

4. Araçların yedek parçaları ile (jant, dış ve iç lâstik) normal teçhizatından addedilmeyen 
teferruat, (radyo cihazı, port bagaj ve ayrı bir belgeye mevzu teşkil etmeyen römorklar,) güm
rük makamlarının göreceği lüzum üzerine gerekli izahatla birlikte (ağırlık ve kıymet gibi) geçici 
ithal belgesine kaydediler ve bunlar, ziyaret edilen memleket terk edilirken gösterilir. 

Madde — 10 

Geçici ithal belgelerine, belgeyi veren teşekkül tarafından konulan kayıtlarda yapılacak her 
hangi bir değişiklik, bu teşekkül veya kefil teşekkül tarafından tasdik olunacaktır. î thal memle
keti gümrük makamlarına tevdi olunduktan sonra, belgeler üzerinde, hiçbir değişiklik bu ma
kamların rızası olmadan yapılamaz. 

Madde — 11 

1. Geçici ithal belgelerini havi bulunan araçlar, normal ikametleri ithal memleketi dışında 
bulunan ve belgelerin hâmillerinee müsaade edilerek, bu Sözleşmede öngörülen diğer şartlar da 
yerine getirilmek suretiyle, üçüncü şahıslar tarafından özel maksatlar için kullanılabilirler. Âkit 
Tarafların gümrük makamları, üçüncü şahısların belgelerin hamilleri tarafından tam yetkili kılın
dıklarının ve mezkûr şartları doldurduklarının ispatını istemek hakkına sahibolacaklardır. Bu 
doğrulamalar yeter görülmediği takdirde, gümrük makamları, bahis konusu belgelerle bu araç
ların kendi memleketlerinde kullanılmalarını menedebilirler. Kiralanmış gemi ve hava sefineleri 
için, her Âkit Taraf, gemi veya hava sefinesinin ithali sırasında kiralayanın hazır bulunmasını is
teyebilir. 

2. Yukaraki fıkra hükmüne rağmen, Âkit Tarafların gümrük makamları, sadece kendileri
nin takdirinde olan şartlar içinde, geçici ithal belgesi ile mücehhez bir aracın, normal ikametgâh
ları, aracın ithal edildiği memlekette bulunan bir şahıs tarafından kiralanmasına bilhassa bu şahsın 
muvakkat ithal belgesi hamili hesabına ve onun talimatıyle hareket etmesi halinde, izin verebilir
ler. 
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BÖLÜM : V 

Geçici ithal şartları 

Madde — 12 

1. Bir geçici ithal belgesine mevzu teşkil eden araçlar, belgenin muteberiyet süresi içinde ve 
normal aşınma hesaba katıla? ak, aynen ihraeedilecektir. Araçların kiralanması halinde, Âkit Ta
raflar gümrük makamları, kiralayanın geçici ithal memleketini terk etmesi halinde, aracın tek
rar ihracını istemek hakkına sahibolacaklardır. 

2. Tekrar ihraç, aracın geçici olarak ithal edildiği memleketin gümrük makamları tarafından, 
geçici ithal belgesi üzerine muntazaman konulacak çıkış vizesi ile ispat olunacaktır. 

Madde — 18 

1. 12 nci maddede öngörülen tekrar ihraç mecburiyetine rağmen, vukuu ispat olunan bir İcaza 
neticesinde ağır şekilde zarara uğrayan araçların tekrar ihracı istenemez. Ancak, bu araçlar, güm
rük makamları tarafından, 

a) Bu durumda talep edilecek vergi ve resimlere tabi olabilirler, veya; 
b) Muvakkat ithal memleketi Hazinesine her türlü masraftan âri olarak terkedilebilirler, ya

hut ; 
c) Kesmî kontrol altında ve masrafları ilgililere ait bulunmak şartıyle tahrip edilebilirler. 
2. Geçici olarak ithal edilmiş bir araca, özel kişilerin isteği üzerine tatbik edilen haciz dışın

da kalan bir haciz halinde, geçici ithal belgesinin muteberiyet süresi içinde ihraç edilme mecburi
yeti, haciz müddetince uzatılacaktır. 

3. Gümrük makamları, mümkün olduğu ölçüde, geçici ithal belgelerini havi araçlar üzerinde, 
kendi teşebbüsleri ile yahut bizzat kendileri tarafından konulan haciz muamelelerinden mezkûr 
belgelen garanti eden'kefil teşekkülleri haberdar edecek ve almayı düşündükleri tedbirleri bildi
receklerdir. 

Madde — 14 

Geçici ithal belgesi ile Âkit Taraflardan birinin ülkesine ithal edilen araç, tâli maksatlarla da
hi ülkenin hudutları içinde bulunan noktalar arasındaki nakliyatta para, prim yahut başka bir mad
dî kazanç karşılığında kullanılamaz. 

Madde — 15 

Geçici ithalden faydalananların, geçici ithal belgelerinin muteberiyet süresince, bu belgelerin 
ait bulunduğa aracı, gümrük makamları tarafından lüzum gösterildiği takdirde, geçişleri (giriş 
ve çıkış) gümrük makamlarının vizesi ile tevsik edilmek şartı ile, ihtiyaçları olduğu kadar itha
le hakları vardır. Bununla beraber, yalnız bir seyahat için muteber belgeler de çıkarılabilir. 

Madde — 16 

Her geçişte sayfaları koparılamayan bir geçici ithal belgesi kullanıldığı takdirde, ilk giriş ile 
son çıkış arasında gümrük memurları tarafından konulacak vizeler muvakkat sayılacaktır. Bu
nunla beraber, son konulan vizenin muvakkat bit* çıkış vizesi olduğu hallerde, bu vize, geçici ola
rak ithal edilmiş gemi ile yedek parçalarının tekrar ihracım tevsike kifayet edecektir. 

;Madde — 17 

Her geçişte sayfaları koparılabilen bir geçici ithal belgesi kullanıldığı takdirde, girişin tespiti, 
belgenin gümrük tarafından teslim alınması ve her son çıkışın tespiti de belgenin gümrük tara
fından kesin olarak, ibra edilmesi demek olacaktır. 
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Madde — 18 

Bir memleketin gümrük makamları, geçici ithal belgesini kesin bir şekilde ve şartsız olarak 
ibra ettikleri takdirde ve ibra vesikasının hileli ve haksız olarak elde edilmediği hallerde, kefil 
teşekkülden, giriş vergi ve resimlerinin ödenmesini isteyemez. 

Madde — 19 

Bu sözleşmede öngörülen şartlar içinde kullanılan geçici ithal belgeleri vizeleri için, bunlar 
gümrük büro ve dairelerinin çalışma saatleri içinde verilmişse herhangi bir ücret istenemez. 

BÖLÜM : VI 

Geçici ithal belgelerinin yenilenmesi ve meriyet sürelerinin uzatılması 

Madde — 20 

Tayin edilmiş müddetler içerisinde, yeniden ihracı tespit edilmeyen, geçici olarak ithal edilmiş 
bir aracın, belgenin hitama ermesinden sonra on dört gün içinde tekrar ihracı için. gümrük ma
kamlarına müracaat edildiği ve gecikmeyi doğrulamak için yeterli açıklamada bulunulduğu haller
de, tekrar ihracının, tayin edilmiş müddetler içinde tespit olunmaması nazarı dikkate alınmaz. 

Madde — 21 

Her Âkit Taraf, diğer bir Âkit Tarafın bu Sözleşmenin Ek 4 ünde tespit olunan usule uygun 
şekilde gümrükten geçiş karnelerinin süresini uzattığı takdirde, bunu muteber addedecektir. 

VI Madde — 22 

1. Mücbir sebepten mütevellit bir imkânsızlık olmadığı takdirde, geçici ithal belgelerinin sü
re! erinin uzatılmaları için yetkili gümrük makamlarına yapılacak müracaatlar, bu belgenin hita
mından önce yapılmalıdır. Geçici ithal belgesi eğer yetkili bir teşekkül tarafından verilmişse, uzat
ma için müracaat kefil teşekkül tarafından yapılacaktır. 

2. Geçici olarak ithal edilen bir araç veya yedek parçaların tekrar ihracı için gerekli süre uza
tımları, ilgililer tarafından gümrük makamlarını tatmin edecek şekilde bir mücbir sebebin, araç 
veya yedek parçaların tekrar ihracına manî olduğu ispat edildiği takdirde, yapılacaktır. 

Madde — 23 

Geçici ithal, şartlarının gerçekleşmediği hallerde, her Âkit Taraf, kendi toprakları üzerine mu
vakkaten ithal edilen araçlarla yedek parçalar için verilmiş belgelerin, kendi tespit edeceği kont
rol tedbirleri muvacehesinde yenilenmesine müsaade edecektir. Yenileme için müracaat, kefil te
şekkül tarafından yapılacaktır. 

BÖLÜM : VII 

Geçici ithal belgelerinin düzeltilmesi 

Madde — 24 

1. Şayet, muvakkat ithal belgeleri muntazam bir şekilde ibra edilmemişse, ithal memleketi 
gümrük makamları (belgenin sukutu müddetinden önce veya sonra) araç veya yedek parçaları
nın tekrar ihracını ispat etmek üzere işbu Sözleşmenin Ek 5 indeki modele uygun olarak konso
losluk, gümrük, polis, vilâyet, yetkili memur v.s.) gibi resmî bir makam tarafından verilen ve araç. 
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ile yecîek parçaların kendilerine gösterildiğini ve bunların ithal memleketi dışında bulunduklarını 
tevsik eden bir sertifikayı kabul edeceklerdir. Bu gümrük makamları, araç veya yedek parçaların 
ithal memleketi dışında bulunduğunu ispat eden her türlü belgeyi kabul edebilirler. Eğer geçici 
ithal belgeleri, bir gümrükten geçiş karnesi değilse ve mııteberiyet süresi dolmamışsa, bu son ve
sika, yukarıda öngörülen ispat belgesi ile birlikte ibraz edilecektir. Eğer geçici ithal belgesi, bir 
gümrükten geçiş karnesi ise, araç veya yedek parçaların tekrar ihracının tevsiki konusunda, bilâ
hare ziyaret edilen memleketlerin gümrük makamları tarafından konulan geçiş vizeleri de nazarı 
dikkate alınacaktır. 

2. Muntazaman ibra edilmemiş olup, tekrar ihraç edilmiş bulunan araç yahut yedek parçalara 
ait bir geçici ithal belgesinin çalınması, ziyaı ve tahrip olunması halinde, geçici ithal memleketi 
gümrük makamlar] tekrar ihracın ispatı belgesi olarak, Ek 5 deki modele uygun ve resmî bir or
gan tarafından verilen (konsolosluk, gümrük, polis, vilâyet ve yetkili memur) sertifikayı kabul 
edeceklerdir. Bu sertifika araç veya yedek parçaların adı geçen makama arzedildikleriııi ve belge 
süresinin sona ermesinden daha ileri bir tarihte ithal memleketi dışında bulunduğunu tevsik ede
cektir. Gümrük makamları araç veya yedek parçaların ithal memleketi dışında bulunduğunu gös
teren herhangi başka bir belgeyi de kabul edebilirler. 

3. Araç veya yedek parçaların, Âkit Taraflardan birinin memleketinde bulunduğu sırada bun
larla ilgili gümrük geçiş karnesinin tahribi, ziyaı veya çalınması halinde, ilgili teşekkülün müra
caatı üzerine, bu Âkit Taraf gümrük makamları, süresi ziyaı edilenin süresi kadar olacak bir ika
me belge vermeyi kabul edeceklerdir. Bu suretle, yeni karnenin teslim alınması tahrip, ziyaı edilen 
veya çalman önceki karne üzerindeki teslim muamelesini iptal edecektir. Araç veya yedek parça
ların tekrar ihracı için, ikame belge yerine bir ihraç şehadetnamesi veya buna benzer bir belge ve
rilmişse, bu şchadetname veya belge üzerindeki çıkış vizesi, tekrar ihracı tevsike kifayet edecek
tir. 

4. Bir araç, çıkışı, geçici ithal belgesinde veya daha sonra ziyaret edilen memleketlerin güm
rük makamları tarafından verilen çıkış vizesinde gösterilmeden ithal memleketinden ihraç edil
dikten sonra çalınırsa, bu belge, kefil teşekkül tarafından istendiği ve hırsızlığın yeterli delilleri 
verildiği takdirde doldurularak muntazam "hale getirilebilir. Belgenin süresi dolmamışsa, gümrük 
makamları kendilerine teslimini isteyebilirler. 

Madde — 25 

24 ncü maddede Öngörülen hallerde gümrük makamları bir muntazam hale getirme vergisi al
mak hakkını mahfuz tutabilirler. 

Hadde — 26 

Gümrük makamları, eğer geçici ithal belgesinin süresinin bitiminden itibaren bir yıl içerisinde 
belgenin ibra edilmediğini kefil müesseseye bildirmemişlerse, geçici olarak ithal edilen bir araç 
veya yedek parçalar için bu müesseseden giriş vergi ve resimlerini talep edemezler. 

Madde — 27 

1. Kefil teşekküllerin, geçici ithal belgesinin ibra edilmediğinin bildirilmesinden itibaren araç 
veya yedek parçalarının tekrar ihraç edildiklerini ispat etmek için bir yıl müddetleri vardw. 

2. Eğer bu ispat mükellefiyeti konulan süre içinde yerine getirilmemişse kefil teşekkül, iste
nilen giriş vergi ve resimlerinin derhal muvakkaten teminat altına alacak veya ödeyecektir. Bu 
geçici teminat altına alma veya ödeme yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra kesinleşecektir. Bu 
son müddet içinde, kefil teşekkül, teminat altına alman veya ödenen meblâğın iadesi için yukarı
daki fıkrada öngörülen kolaylıklardan istifade edebilir. 
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3. Mevzuatlarında, giriş vergi ve resimlerinin teminat altına alınması veya •muvakkaten öden
mesi müessesesi bulunmayan memleketler için yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olarak yapıla
cak tahsilat kesin olacak, ancak tahsil edilmiş olan meblâğlar, işbu maddede öngörülen şartlar ye
rine geldiği zaman iade edilebilecektir. 

4. Bir geçici ithal belgesinin ibra edilmemesi halinde, kefil teşekkül, tekrar ihraç edilmemiş 
bir araç veya yedek parçaların giriş vergi ve resimlerinden daha yüksek bir meblâğ ödemekle 
mükellef değildir; ancak bu meblâğa gecikmeden doğabilecek bir kâr eklenebilir. 

Madde — 28 

İşbu Sözleşme hükümleri. Âkit Tarafların hile, kabahat ve suistimal hallerinde, geçici ithal 
belgelerini ellerinde bulunduranlara karşı, giriş vergi ve rüsumlarını tahsil etmek veya suçluları 
cezalandırmak için takibat açmalarına manî değildir. Bu halde, kefil teşekküller gümrük makam
larına yardım edeceklerdir. 

BÖLÜM : VIII 

Muhtelif hükümler 

Madde — 29 

Akıt Taraflar, milletlerarası turizmin gelişmesini engelleyecek gümrük formaliteleri ihdas et
memeye gayret göstereceklerdir. 

Madde — 30 

Gümrük formalitelerinin tamamlanmasını çabuklaştırmak gayesi ile, hem hudut olan Âkit Ta
raflar, gümrük tesislerinin yanyana olmasını temine ve gümrük bürolarının açılış saatlerinin bir
birine uymasına gayret göstereceklerdir. 

•Madde — 31 

Bir şahıs veya eşyayı, işbu Sözleşmede öngörülen geçici ithal rejiminden faydalandırmak ga
yesi ile, yanlış beyanda bulunmak, yerlerini değiştirmek veya hile yapmaya çalışmak suretiyle 
Sözleşme hükümlerini bile bile ihlâl eden kimse, suçun işlendiği memleketin kanunlarında derpiş 
edilen cezalara tabi olur. 

Madde — 32 

İşbu Sözleşme hükümlerinden hiç, biri, gümrük birliği veya iktisadî birlik kuran Akit Taraf
ların, bu birliğe dahil ülkelerde normal ikametgâhı bulunan kimselere uygulanmak üzere özel ku
rallar ihdas etmelerine mâni değildir. 

BÖLÜM : IX 

Nihaî hükümler 

Madde — 33 

1. İşbu Sözleşme 31 Aralık 1954 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün 
memleketlere ve 1954 yılı Mayıs ve Haziran aylarında New - York'ta toplanmış bulunan ve bun
dan böyle «Konferans» adiyle zikredilecek olan Turizm ve Turizm Araçlarının Geçici olarak itha
li ile ligli gümrük formaliteleri hakkında Birleşmiş Milletler Konferansına iştirake davet edilmiş 
bütün Devletlerin imzasına acık olacaktır. 
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2. İşbu Sözleşme tasdik olunacak ve onay belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekre
terine tevdi edilecektir. 

Madde — 34 

1. 1 Ocak 1955 tarihinden itibaren 33 ncü maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen bütün Devlet
lerle, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından davet edilecek bütün diğer Dev
letler, işbu sözleşmeye iltihak edebilirler. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Yönetici Makamı bulun
duğu bütün vesayet altındaki ülkeler 'için de iltihak mümkündür. 

2. İltihak, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi olunacak bir onay belgesi ile 
yapılır. 

Madde — 35 

1. İşbu Söşlezme, ihtirazî şartlar ileri sürmeden veya bunlardan 39 ncu maddede öngörülen 
şartlar içinde kabul olunanlar ileri sürülmek şartıyle on beşinci tasdik veya iltihak belgesinin tev
diinden itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Yukarıdaki fıkrada öngörülen onbeşinci tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden sonra, iş
bu Sözleşmeye katılan veya tasdik eden her Devlet için işbu Sözleşme, ihtirazı şartlar ileri sürme
den veya bunlardan 39 ncu maddede ileri sürülen şartlar içinde kabul edilenleri muhtevi olarak 
vereceği tasdik veya iltihak belgesinin tevdiinden itibaren doksan gün sonra yürürlüğe girecek
tir. 

Madde — 36 

1. İşbu Sözleşme üç yıl yürürlükte kaldıktan sonra, her Âkit Devlet, Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı Gene] Sekreterine yapacağı bir ihbar ile Sözleşmeden çekilebilir. 

2. Çekilme, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterinin ihbarı aldığından onbeş ay sonra 
muteber olur. 

Madde — 37 

İşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra her naniği bir zaman Âkit Tarafların sayısı aralıksız 
sekiz aylık bir süre içinde ikiden aşağı düşerse, yürürlükten kalkar. 

Madde — 38 

1. Her Devlet, tasdik veya iltihak belgesini tevdi ettiği veya daha sonra herhangi bir zaman
da Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine bir bildiride bulunarak işbu Sözleşmenin, millet
lerarası sahada temsil ettiği toprakların hepsinde veya bir kısmında uygulanacağını beyan edebi
lir. İşbu Sözleşme, bildiride zikredilmiş olan ülke veya ülkelerde, bildiride herhangi bir ihtirazî ka
yıt yoksa, Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren doksan gün içinde yahut, 14 ncü 
madde uyarınca bildirinin neticelerini doğurmaya başlayacağı tarihten itibaren doksan gün içinde 
A^eyahut işbu Sözleşmenin, bahis konusu Devlet bakımından yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bu tarihlerden en sonuncusu itibar edilmek şartıyle uygulanabilecektir. 

2. İşbu Sözleşmenin yukarıdaki fıkra gereğince, milletlerarası plânda temsil ettiği bir ülkede 
uygulanabilmesi için beyanda bulunan her memleket, 36 ncı madde uyarınca işbu Sözleşmeyi adı 
geçen ülke bakımından feshedebilir. 
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Madde — 39 

1. Nihaî senedin imzalanmasından önce, işbu Sözleşmeye yapılacak ihtirazî kayıtlar Konfe
rans tarafından üyelerin çoğunluğu tarafından.-kabul edildiği ve nihaî senette belirtildiği takdir
de, makbul olacaklardır. 

2. Nihaî senedin imzalanmasından sonra işbu Sözleşmeye yapılacak ihtirazî kayıtlar, mümzî 
memleketlerin veya Âkit Tarafların üçte biri tarafından aşağıda belirtilen şartlar içinde itiraz vu
ku bulmuş ise kabul edilemezler. 

3. Bir Devlet tarafından imza, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii sırasında yahut 38 nei 
maddede öngörülen herhangi bir bildiri yapıldığı esnada, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sek
reterine tevdi edilecek olan ihtirazî şart metni Genel Sekreter tarafından işbu Sözleşmeyi imzala
mış, tasdik etmiş yahut ona iltihak eylemiş bütün memleketlere gönderilecektir. Şayet bu memle
ketlerin üçte biri, gönderilme tarihinden itibaren doksan gün içinde bir itirazda bulunurlarsa, ih
tirazî şart kabul edilmeyecektir. Genel Sekreter, işbu fıkrada anılan bütün memleketleri, kendisi
ne bildirilen itirazlardan olduğu kadar ihtirazî şartın reddinden veya kabulünden de haberdar 
edecektir. 

4. Sözleşmeyi imzalamış fakat tasdik etmemiş bir Devlet tarafından 'ileri sürülen her itiraz, 
Sözleşme, itirazın yapıldığı tarihten itibaren mezkûr Devlet tarafından dokuz ay içinde tasdik 
edilmediği takdirde, hükümsüz kalır. Şayet, bir itirazın hükümsüz kalması, yukarıdaki fıkra 
uyarınca bir ihtirazî şartın kabulü neticesini doğurursa, Genel Sekreter durumu, bu fıkrada be
lirtilen Devletlere bildirecektir. İşbu fıkra hükümlerine rağmen, ihtirazî kayıt • metni, Sözleşmeyi 
imzalamış, fakat imza talihinden itibaren üç yıl içinde tasdik etmemiş Devletlere gönderilmeye
cektir. • 

5. İhtirazî şart ileri sürmüş bir Devlet bunu, 3 neü fıkrada bahis konusu Genel Sekreterin teb
ligatından itibaren 12 ay içerisinde, keza bu fık ada öngörülen usule uygun şekilde beyanda bu
lunarak, geri alabilir. Bu takdirde, iltihak veya tasdik belgesi, yahut duruma göre, 38 nci madde
de öngörülen bildiri, bu Devlet için, ihtirazî şartın geri çekildiği tarihten itibaren hüküm ifade 
eder. 4 neü fıkra hükümleri uyarınca, ihtirazî şartın bilâhare kabul edilmesi hali dışında, ihtirazî 
şart geri çekilinceye kadar tasdik belgesi veya duruma göre bildiri hükümsüz kalacaktır. 

6. İşbu maddeye uygun olarak kabul edilmiş ihtirazî şartlar Genel Sekretere yapılacak bir bil
diri ile her zaman geri çekilebilir. 

7. Âkit Taraflar, ihtirazî şart ileri sürmüş bir Devlete, bu ihtirazî şartın konusunu teşkil 
eden işbu Sözleşme hükümlerinin öngördüğü avantajları tanımakla mükellef değildirler. Bu hük
mü uygulayacak her Devlet Genel Sekreteri haberdar edecektir. Genel Sekreter de bunu mümzî 
ve Âkit Devletlere bildirecektir. 

Madde — 40 

1. Âkit iki veya daha fazla Taraf arasında işbu Sözleşmenin yorunlanması veya uygulanması 
konusundaki her anlaşmazlık, mümkün olduğu kadar, anlaşmazlık halindeki taraflar arasında mü
zakere yolu ile halledilecektir. 

2. Müzakere yolu ile halledilemeyen her anlaşmazlık, taraflardan herhangi biri istediği tak
dirde, tahkime tabi tutulacak ve anlaşmazlık halindeki tarafların mutabakatı ile seçilecek bir ya
hut daha fazla hakeme tevdi olunacaktır. Şayet, anlaşmazlık halindeki taraflar, tahkim talebinin 
yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde bir veya daha fazla hakemin seçilmesi hususunda anlaşa
mazlarsa, bu taraflardan herhangi birisi, Milletlerarası Adalet Divanı Başkanından, anlaşmazlığın 
karar için kendisine havale edileceği tek bir hakem tayin etmesini isteyebilir. 

3. Yukarıdaki fıkra gereğince tayin edilmiş olan hakem veya hakemlerin kararı, ilgili Âkit 
Taraflarca mecburî olacaktır. 
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Madde — 41 

1. İşbu Sözleşme, üç yıl müddetle yürürlükte kaldıktan sonra, her Âkit Taraf, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterliğine bildiride bulunmak suretiyle, işbu Sözleşmenin gözden geçirilmesini te
min maksadı ile Mr Konferans toplanmasını isteyebilecektir. Genel Sekreter bu isteği, Âkit Ta
rafların hepsine bildirecek ve bildiri tarihinden itibaren dört ay içinde Âkit Tarafların en az ya
rısı muvafakatini beyan ettiği takdirde, bir gözden geçirme Konferansım toplantıya çağıracak
tır. 

2. Yukarıdaki fıkra gereğince bir Konferans toplantıya çağırıldığı takdirde, Genel Sekreter 
keyfiyeti bütün Âkit Taraflara bildirecek ve kendilerini, Konferansça incelenmesini istedikleri 
tekliflerini üç aylık bir süre içinde göndermeye davet edecektir. Genel Sekreter bütün Âkit Ta
raflara, Konferansın geçici gündemi ile teklifleri, Konferansın açılma tarihinden en az üç ay önce 
bildirecektir. 

3. Genel Sekreter, işbu maddeye uygun olarak toplanacak her Konferansa, bütün Âkit Dev
letlerle Birleşmiş Milletler Teşkilâtına veya İhtisas Teşekküllerinden birine üye. memleketleri da
vet edecektir. 

Madde — 4 2 

1. Her Âkit Taraf, işbu Sözleşme için bir yahut daha çok tâdil teklifi ileri sürebilecektir. Her 
tadil tasarısı teklifi, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine gönderilecek, o da bunu bü
tün Âkit Devletlere bildirecektir. 

2. Tadil teklifinin Genel Sekreter tarafından bundan önceki fıkra gereğince duyurulmasını 
müteakip, hiç bir Âkit Taraf buna altı ay içinde itiraz etmediği takdirde, teklif kabul edilmiş sa
yılır. 

3. Tadil teklifine ka.rşı bir itiraz vaki olup olmadığını Genel Sekreter en kısa zamanda bütün 
Âkit Taraflara bildirir ve itiraz vâki olmamış ise, bundan Önceki fıkrada zikredilen altı aylık müd
detin son bulmasından üç ay sonra tâdil edilmiş şekilde, bütün Âkit Taraflara şâmil olmak üzere 
yürürlüğe girer. 

Madde — 43 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri, Konferansa iştirake davet edilmiş bütün Devlet
lerle, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün Devletlere, 

a) 38 ve 34 ncü maddeler uyarınca alman bütün imzalar, tasdikler ve iltihakları, 
b) 35 nei madde uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihleri, 
c) 36 ncı madde uyarınca yapılan fesihleri, 
d) 37 nci madde uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasını, 
e) 38 nci madde uyarınca alman bildirileri, 
f) 42 nei madde uyarınca yürürlüğe giren tadilleri, bildirir. 

Madde — 44 

İşbu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi edilecek ve o da tasdikli 
•suretlerini Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye bütün Devletlerle, Konferansa iştirake davet edil
miş bütün Devletlere gönderecektir. 

Bunun Belgesi olarak, isimleri aşağıda kayıtlı tam yetkili temsilciler işbu Sözleşmeyi imzala
mışlardır. 

Dört Haziran Bin Dokuz Yüz Elli Dört yılında, bir nüsha halinde, İngilizce, Fransızca ve İs
panyolca metinleri aynı değerde olmak üzere New - York'ta yapılmıştır. 

Genel Sekreter, işbu Sözleşmenin Çince ve Rusça itimada şayan bir tercümelerini yaptıracak ve 
bunları 44 ncü madde uyarınca Devletlere göndereceği İngilizce, Fransızca ve İspanyolca metinle
re ekleyecektir. 

Millet Meejîsi (S. Sayısı i 840) 
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EK : I 

Gümrükten Geçiş Karnesi 
İşbu Karne Fransızca tanzim edilmiştir. 

Ebadı22x27cm.'dir. 

İşbu karnenin her yaprağında, karneyi veren teşekkülün adı ile bağlı bulunduğu Milletlerarası 
Teşkilâtın remzi bulunmalıdır. 

Millet Meclîsi (S. Sayısı : 840) 
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(Milletlerarası Teşekkül) 

1. Bömorklar ye Motorlu araçlar için 

Gümrükten Gfeçiş Karnesi 

2. No. = = 
3. Bu müddet içinde, işbu belge hamilinin, ziyaret edilen memleketlerin Gümrük Kanun ve 

nizamlarında öngörülen şartlara uyması şartı ile 
4. Bir yıl müddetle tarihine kadar muteberdir. 

(tarihi kırımızı ile yazınız) 
5. Belgeyi veren müessese 

6. Hamili 

(Büyük haflerle) 
7. İşletme merkezi veya normal ikâmetgâhı 

(Büyük harflerle) 

8 No. ile 'de kayıtlı 
araç içindir. 

9. Bu karne aşağıdaki memleketlerde kullanılır. 
(Memleketlerin listesi) 
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7. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Aracın vasıfları 

Otamiobil = İç iştialli, elektrikli, buharlı Rö
mork 
Cinsi (araba, otobüs, kamyon, kamyonet, ) Lüzumsuz kelimeleri 
traktör sepetli veya sepetsiz motosikler, ek ) çiziniz 
motorlu bisiklet) 

No ile de kayıtlıdır. 
(Markası .. 

Şasi 

Motor 

Karoseri 

( 
(Numarası , 
(Markası : 
(Numarası , 
( 
(Silindirlerin adedi 
(Beygir kuvveti 
(Tipi veya şekli 
(Rengi 
( 
(İç tefriişatı 
(Yer adedi veya istiap haddi 

Yedek tekerlekleri 
Radyo cihazı (markasını yazınız) 
Muhtelif 

Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın d'eğeri 

Muteberiyet 
Müddetinin uzatılması 

28. Verildiği yer Tarih 19 
29. îşjbu belgenin hamili, belgenin geçerli olduğu her ülkede, aşağıda imzası bulunan milletler

arası Teşkilâta bağlı teşekkülün kefaleti altında, tanınan geçerlik süresinin sonunda aracı 
ihraç etmeikle ve ziyaret ettiği ülkede cari motorlu araçların geçici ithalâtına, dair Gümrük 
mevzuatına uymakla mükelleftir. Geçerlik süresi bittliğinde belge onu veren teşekküle iade 
edilir. 

30. Haımilin imzası (Milletlerarası teşekkülün 
Genel 'Sekreterinin imzası 

Belgeyi veren teşekkülün yetkili 
memurunun imzası 
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EK : 2 

T R İ P T İ K 

Triptikte kayıtlı bütün anılar ithalâtın yapıldığı ülkenin dilinde kaleme alınır; ayrıea, başka 
bir dil de kullanılabilir. 

Belgenin ebadı 13 X 29,5 em. dır. 
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1. GİRİŞ KARTI : 
Bu makbuz ayrılacak giriş gümrüğü tarafından muhafaza edilecektir. 

TRİPTİK No. 

(Muteber olduğu ülke) 

Hangi tarihe kadar muteber olduğu 

Garanti veren müessese .... 

Belgeyi veren müessese 

Hamili , 
İşletmenin merkezî veya normal ikametgâhı 

Otomobil : İç iştialli, elektrikli, buharlı, römork, 

. BÜYÜK HARFLERLE 

•1 LÜZUMSUZ KELİME-
Cinsi (araba, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, sepetli veya sepetsiz i- „ . ~».r7-1-lvT.t.P7 

LiJiitl CJ.ALJNIZ 
motosiklet, ek motorlu bisiklet) ....J 

, No ile de kayıtlıdır. 

Şasi 

Motor 

Markası . 

Numarası 
Markası . 
Numarası 

i 

Karoseri 

Silindirlerin adedi 
Beygir kuvveti ... 
Tipi veya şekli , , 
Rengi 

İç tefrişaıtı 
Yer adedi veya istiap haddi 

Yedek tekerlekleri 

Radyo cihazı (markasını yazınız) 

Muhtelif 

Kg. olarak net ağırlığı 

Aracın değeri 

Giriş tarihi 

Giriş gümrüğü , 

Hangi numara ile deruhte edildiği 

Gümrük Dairesinin 
Mühürü 

Gümrük Memurunun 
İmzası 

2 ve 3 numaralı kartlar aynı şekilde doldurulacaktır. 
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GEÇİŞ VİZELERİ : 

Geçiş gümrüğü dairelerimin imza ve tarih damgaları. 

1 Giriş 

1 Giriş 

1 Giriş 

I Giriş 

j Giriş 

1 Giriş 

1 Giriş 

Çıkış 1 

Çıkış 

Çıkış 

Çıkış 

Çıkış 

Çikış 

Çikış 
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3. HAMİLİ TARAFINDAN MUHAFAZA EDİLECEK KART 
(1) ye ilk giriş ve (2) den nihaî 

çıkış sırasında gümrük makamlarıınce mühürlenip imzalandıktan sonra bu hamili tarafından mu
hafaza olunarak (belgeyi veren müessese) ye 
iade edilecektir. 

TRİPTİK No. : 
(Muteber olduğu ülke) 

Hangi tarihe kadar muteber olduğu ...., 
Garanti veren müessese 
Belgeyi veren müessese 
Hamili ] 
İşletmenin merkezî veya normal ikametgâhı ^ BÜYÜK HARFLERLE 

v J 
Otomobil: İç iştialli, elektrikli, buharlı bir römork 1 TfV 0 . 
^ . . , ı ı .. i i i .. T . • ı -LUZUMiıbLIZ KJi iL lMJİı -Cınsı (araba, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, sepetli veya sepetsiz y TTVD.Î. m^T^rır/ 

.' { İJİliIİL I^IZİİNIZ 

motosiklet, ek motorlu bisiklet) J 
No ile de kayıtlıdır. 

f Markası : 
Şasi 

Numarası i 
Markası 
Numarası 

Motor 
(Silindirlerin adedi Beygir kuvveti 
Tipi veya şekli , 
Rengi 

Karoseri] H[ 
| İç tefrigatı 
[Yer adedi veya istiap haddi 

Yedek tekerlekleri 
Radyo cihazı (markasını yazınız) 
Muhtelif 
Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın değeri 

Giriş tarihi 
Giriş gümrüğü 
Hangi numara ile deruhte edildiği 

Gümrük Dairesinin Gümrük Memurunun 
Mühürü İmzası 

1 ve 2 numaralı makbuzlar da aynı şekilde doldurulacaktır. 

Nihaî çıkış tarihi 
Çıkış gümrüğü 

Gümrük Dairesinin Mühürü Gümrük Memurunun İmzası 
(2 numaralı kart aynı şekilde doldurulacaktır.) 
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T E İ P T I K 

(Muteber olduğu ülke) 

No. : 

Triptik hamilinin engcç yukarıda belirtilen tarihe kadar aracı ihraç etmesi ve ziyarette bulun

duğu ülkede motorlu araçların geçici ithaıline dair cari gümrük kanun ve nizamnamelerine riayet 

etmesi mükellefiyeti ve (kefil teşekkülün adı) , nin 

(teminatın verildiği gümrük makamının) (adı) na 

verdiği teminata binaen işbu belgede kayıtlı aracın ithaline müsaade edilmiştir. 
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2. ÇIKIŞ KARTI : 
Bu kart ayrılarak, ilk giriş gümrüğüne gönderilmek üzere çıkış gümrüğü tarafından hıfzedi-

lecektir. 
TRİPTİK No. : 

(Muteber olduğu ülke) 
Hangi tarihe kadar muteber olduğu 

Garanti veren müassesa 
Belgeyi veren müessese 
Hamili , 
İşletmenin merkezî veya normal ikametgâhı i. BÜYÜK HARFLERLE 

LÜZUMSUZ KELİME-Otomobil: İç iştialli, elektrikli, buharlı bir römork , 
Cinsi (araba,, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, sepetli veya sepetsiz J- 7p^TT^tTtMt7 
motosiklet, ek motorlu bisiklet) ' 

No ile de kayıtlıdır. 
fMarkası 

Şasi 

Motor 

Numarası 
Markası . 
Numarası 

Karoseri 

Silindirlerin adedi 
Beygir kuvveti .... 
Tipi veya şekli , 
Rengi ., 

İç tefrişatı 
Yer adedi veya istiap haddi 

Yedek tekerlekleri 
Radyo cihazı (markasını yazınız) 
Muhtelif 
Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın değeri 

Giriş tarihi 
Giriş gümrüğü 
Hangi numara ile deruhte edildiği 

Gümrük Dairesinin 
Mühürü 

Gümrük Memurunun 
İmzası 

1 ve 3 numaralı kartlar aynı şekilde doldurulacaktır. 

İhracatın nihaî olarak yapıldığı tarih 
İhracatın yapıldığı makam 

Gümrük Makamının Mühürü 
(3 numaralı makbuz aynı şekilde doldurulacaktır.) 

Gümrük Memurunun İmzası 
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EK : 3. 

DİPTİK 

Diptik ilgili iki Devletin dilinde tanzim edilir. 
Ebadı 11 x 24,5 cm.'dir. 
Diptik aşağıda belirtilen kısımlardan mürekkeptir : 
1) Dipkoçan ve ayrılabilir bir kupon. 
2) örneği işbu anlaşma ekinde münderiç ve bir sayfasında hüviyet ilmühaberi bulunan bir kart. 

Diptiğin mevcudiyeti geçici ithalâtın yapüdığı ülke gümrük makamlarınca deruhte edilmesini ve 
geçişlerde visa mecburiyetini kaldırır. 

İşbu belgenin kullanış şekli : 

Diptik, aracın kayıtlı bulunduğu ülkenin yetkili teşekkülü tarafından verilir. Dipkoçanı diptiği 
çıkaran teşekkül tarafından saklanır. Kupon aracın öncamma yapıştırılır. 

Yukarıda zikredilen kart, hüviyet ümühaberini usulü veçhile doldurarak, geçerlik süresinin 'biti
minden itibaren on beş gün içinde belgeyi geri getirmekle mükellef olan hamile teslim edilir. 

Belgeleri çıkaran teşekkül, ülkesinin gümrük makamlarına, vâdesi gelmiş olup ta bir önceki ay 
içinde usulü ve nizamına uygun bulunmayan T>ütün belgelerin bir listesini tevdi eder. 

Bu liste bilâhara geçici ithalâtın yapıldığı ülkenin gümrük makamlarına gönderilir. Geçici ithalâ
tın yapıldığı ülkede bulunan kefil teşekkül gümrük makamlarınca istenen giriş vergi ve harçları ile 
ilgili ödemelerden mesuldür. 

Aracın öncamma yapıştırılan ikupon, aracın gerektiğinde görülebilecek bir gümrük belgesi hima
yesinde bulunduğunu çıkış gümrüğü ve ithalâtın yapıldığı ülkenin giriş gümrüğü makamlarının 
derhal anlamalarını sağlar. 
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Diptiği çıkaran teşekkül 

1 

de kayıtlı otomobilin 
ye geeiei olarak ithalini 

temin .eder (belge. DİPTİK NO : 

Geçerlik süresi 
Hamili ] BÜYÜK 
İsletmenin merkezi veya [• HARFLERLE 
normal ikametgâhı , I 

Otomobil : iç iştialli, elektrikli 
buharlı Römork 
Cinsi (Araba, otobüs, kamyon, kamyonet, 
traktör, sepetli veya sepetsiz motosiklet, 
ek motorlu bisiklet 

No. ile 
'C Markası 

Şasi I 
| Numarası 
I Markası 
I Numarası 
I 

Motor \ Silindir adedi . 
I Beygir kuvveti 
| Tipi veya şekli 
j Rengi 

Karoseri I 
[ İç tefrişatı 
[ Yer adedi veya istiap haddi 

Yedek tekerlekleri 
Radyo cihazı (Markasını yazınız) 
Muhtelif 

Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın değeri 

DİPTİK 
No.: 

Geçerlik süresi 
Motor No.: 
Şasi No.: 
Kayıt No: 

(1) Birinin ülkesinde kayıtlı araçların diğerinin ülkesine diptik belgesi ile geçici olarak ithal edil
mesini birlikte kabul eden iki Devletin adları yazılacaktır. 
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Diptiği çıkaran teşekkül 

1 

de kayıtlı otomobilin 
ye geçici olarak ithalini 

temin eder belge. DÎPTİK No : 

"] BÜYÜK 
J- HARFLERLE 

J 
1 
I LÜZUMSUZ 
\. KELİMELERİ 
| (TİZİNİZ 

J 
'de kayıtlıdır. 

f Markası 
Şasi I 

I Numarası 
I Markası 
j Numarası 

Motor -{ Silindir adedi 
I Beygir kuvveti 
| Tipi veya şekli 
| Rengi 

Karoseri j 
İç tcfrişatı ' 

[ Yer adedi veya istiap haddi 

Yedek tekerlekleri ._. 
Radyo cihazı (markasını yazınız) 
Muhtelif 

Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın değeri 
Diptik hamilinin engeç yukarıda belirtilen tarihe kadar aracı ihraç etmesi ve" ziyarette bulunduğu 
ülkede câri motorlu araçların geçici ithaline dair gümrük kanun ve nizamlarına riayet etmesi mükel
lefiyeti ve (kefil teşekkülün adı) nin gümrük makamlarına verdiği teminata binaen işbu bel
gede kayıtlı aracın ithaline müsaade edilmiştir. 

(yer) (tarih). 

Kefil teşekkül sekreterinin imzası 

Hamilin imzası 
Geçerlik süresinin bitiminde, hamilin işbu kartı, arka sayfadaki hüviyet ilmühaberini tanzim ettirdik
ten sonra diptiği çıkaran teşekküle iade etmesi gereklidir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 840) 
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....... No. ile 
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HÜVIYET ILMÜHABERI 

Geçerlik süresinin bitiminde, aşağıda zikredilen makamlardan biri tarafından tanzim 

ettirilerek diptiği çıkaran teşekküle iade edilecektir. 

(yer) (tarih) 

(D 
(2) de mukim, 
Bay 'e ait ve 

bir evvelki sayfada nitelikleri tasvir edilen aracın bugün kontrol ettirildiğini teyit ederek (3); 
Keyfiyeti tasdiken işbu belgeyi vermiştir. 

Araca yapıştırılan kupon bugün iptal edilmiştir. 
Mühür İmza 

(1) Gümrük makamı, belediye reisi, polis komiseri, jandarma komutanı, noter, mübaşir ve diğer 
resmî mühür kullanabilen hükümet memurlarının adı yazılacaktır. 

(2) Araç sahibinin adresi yazılacaktır. 
(3) Aracın beyan edilen bütün vasıfları dikkatle tahkik edilmeli ve yapılan ıbeyanda bir uygun

suzluk olup olmadığı kaydedilmelidir. -
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Kanunî müeyyideler tahtında, geçici ithalâtla ilgili nin gümrük mevzuaatma 
uyacağımı ve işbu turizm belgesini tarihinden önce tasdik ettireceğini taahhüt ederim. 

Hamili 

imzası 
Diptiği çıkaran teşekkül yukarıda yer alan taahhüt için işbu belgede tasvir edilen araçtan alınabilecek 
vergi ve harçlar tutarı kadar garanti verir. 

Mühür ve imza 
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EK : 4 

GÜMRÜKTEN GEÇİŞ KARNESİNİN GEÇERLİK SÜRESİNİN UZATILMASI 

1. Geçerlik süresinin uzatılması için kullanılan formülün işbu ekte görülen modele uygun olması 
gerekir. 

2. Temdit talebinde bulunan kimse ile bu taleple meşgul olacak kefil teşekkül aşağıda gösteri
len usule uyarlar : 

a) Gümrükten geçiş karnesi hamili, sahip olduğu belgenin geçerlik süresini uzattırmak mec-
buriyetnıde olduğunu farkettiğkanda, ne şerait altında geçerlik süresini uzattırmak mecburiye
tinde kaldığını izah eden bir temdit talebini karne ile birlikte Kefil Teşekküle tevdi eder. 

Hamil yaptığı tale'be, ispat vasıtası olarak, duruma göre, sağlık raporu, tamiratın yapıldığı atel-
yenin yazılı selıadeti veya ileri sürülen zaruret halinin gerçek okluğunu tevsik edecek herhangi bir 
musaddak ibelge ekler. 

b) Kefil teşekkül temdit talebinin gümrük makamlarına tevcih edilmesini uygun görürse, parag
raf I'de istihdaf edilen formülü yaş damga vasıtası ile gümrükten geçiş karnesinin kapağındaki ilgi
li yere basar. 

c) Kefil teşekkül formülün sol tarafında temdidin hangi tarihe kadar (yazı ve rakamla) isten
diğini belirtir. Bu kısma teşekkül başkanının imzası atılır ve teşekkülün, resmî mühürü basılır. 

d) Temdit, mâkul olarak yolculuğun tamamlanması için gereken müddeti1 geçmemelidir. Bu 
müddet, normal olarak, gümrükten geçiş karnesinin geçerliğinin mürurundan itibaren sayılacak üç, 
aylık bir devreyi aşmamalıdır. 

o) Kefil teşekkül bilâhara karneyi ülkesinin yetkili gümrük makamına tevdi eder. İlişiğinde 
tevsik belgeleri bulunan hamilin talebini karneye ekler. 

f) Gümrük makamları temdidin verilip, verilmeyeceği hakkında karar alır. Talep edilen temdit 
süresini kısacağı gibi tamamen reddedebilir. 

Temdit talebi kabul edildiği takdirde gümrük makamının yetkili memuru, kefil teşekkülün karne 
kapağına bastığı formülü kayıt veya sıra numarası vererek, yeri, tarihi ve görevini (belirterek tamam
lar. Sonra, imzası ve gümrük makamının resmî mühürü ile formülü tasdik eder. 

g) Bu işlemlerden sonra gümrükten geçiş karnesi ilgiliye iade edilmek üzere kefil teşekküle gön
derilir. 
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Ülke 
KMil Teşekkül 
Bu karnenin, geçerli olduğu bütün ülkeler 

için, (yazı ve raikam ite) tarihine kadar temdidi 
istenmiştir. 

19 
Kefil tevekkülün Kefil teşekkül Başkanı-

mühürü nın veya vekilinin imzası 

No 
Hangi tarihe kadar temdidedildiği (yazı ve ra
kam ile } 

19 

Gümrük maikamının Gümrük memurunun gö-
mühürü revi ve imzası. 
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EK : 5 

TAHRİP EDİLMİŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ GEÇİCİ İTHALÂT BELGELERİNİ GE-
ÇERLİ KILACAK TASDİKNAME MODELİ 

(I3u belge, ithalât vesikalarına istinaden gerekli işlemlerin yapması icabeden memleketin 
Konsolosluk makamı veya diğer resmî bir makam tarafından (arabanın muayene edildiği memle
ketin Gümrük, polis, belediye, adlî memur, v. s.) tanzim edilmelidir.) 

(ülkenin adı) (Makamın adı) lığı, 
19 tarihinde (tasrih ediniz) (adı soyadı ve adresi) 

tarafından (ülke ve yer) ne 'bir aracın getirildiğini tasdik ederek, işbu 
aracın aşağiidaıki evsafı haiz olduğunu kaydetmiştir : 

Cinsi (turizm arabası, otobüsü v.s.) — 
No. ile de kayıtlı.... 

Şasi 

Motor 

Karoseri 

Yedek lastikleri 
Muhtelif 

fMarkası 

i 
Numarası 
Marlkası 
Numarası 

i 

ISilindir adedi 
Beygir kuvveti 
Tipi veya şekli 
Rengi 

İç mefruşatı 
Yer adedi veya istiap had di 

radyo cihazı (markasını yazınız) 

Duruma göre 
ıkaJbul 
edilecek 
foıtaıüllier 

1. Muayene, yukarıda tasvir edilen araç için. verilmiş olan aşağıdaki 
kayıtlı geçici ithal belgelerinin ibraz edilmesi üzerine yapılmıştır. 
(Gümrükten geçiş karnesinin, triptiğin, sıra numarası, verildiği yer ve 

I tarih belgeleri veren teşekkülün adı) 
J 2. Hiçbir geçici ithal belgesi ibraz edilmemiştir. 

Mühür 
Tanzim edildiği yer 
Tanzim edildiği tarih 
İmza veya imzalar 
İmzacı veya imzacıların görevi 
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İşbu karneyi çıkaran teşekkül, karneden istifade edecek olanlara aşağıda mâruz malûmatı verir 

. 1. DİP KOÇANI 

2. Aracın ithal edildiği ülke ..' 

3. Aracın evsafını gösteren karnenin 

4. Numarası 

5. Giriş tarihi .... 

6. Giriş gümrüğünün aidi 

7. Gümrük Dairesinin 
Mühürü 

8. Gümrük Memurunun 
İmzası 

9. Aracın terk ettiği ülke 

10. Çıkış tarihi 

11. Çıkış gümrüğünün adı . 

12. Gümrük Dairesinin 
Müihrü 

13. Gümrük Memurunun 
İmzası 
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6. 

7. 

1. ÇIKIŞ KARTI 
2. Gümrükten geçiş, karnesi Numarası 
3. Hangi tarihe kadar muteber olduğu 
4. Belgeyi veren müessese 
5. Hamili , 

(BÜFÜK HARFLERLE YAZINIZ) 
İşletmenin merkezi veya normal ikametgâhı , 
..*. '.' (BÜYÜK HARFLERLE YAZINIZ) 
Otomobil : İç işjtialli, elektrikli buharlı römork 

8. Cinsi (araba, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, sepetli veya] 
sepetsiz motosiklet, ek motorlu bisiklet) 

9 No. ile de kayıtlıdır. 

Lüzumsuz kelimeleri 
çiziniz 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
•30. 
31. 
32. 

Şasi 

Motor 

[Markası ., 

Numarası 
Markası .. 
Numarası 

•I 

Karoseri 

Silindirlerin adedi 
Beygir kuvveti 
Tipi veya şekli ...... 
Rengi 

İç tefrişatı 
Yer adedi veya istiap haddi. 

Yedek tekerlekleri 
Radyo cihazı (markasını yazınız) 
Muhtelif 

Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın değerli 
Çıkış tarihi 
Çıkış gümrüğünün adı 
Hangi numara ile ideruhte edildiği 
Gümrük dairesinin mühürü 
Gümrük memurunun imzası 

33. İade edileceği gümrük dairesi 
34. Bu gümrük dairesince hangi numara ile deruhte edildiği 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 

2a 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

GİRİŞ KARTI 
Gümrükten geçiş karnesi Numarası 
Hangi tarihe kadar muteber olduğu ... 
Belgeyi veren müessese .: 
Hamili 

(BÜYÜK HARFLERLE YAZINIZ) 
İşletmenin merkezi veya normal ikametgâhı 

(BÜYÜK HARFLERLE YAZINIZ) 
Otomobil : İç iştialli, elektrikli buharlı römork ..... 
Cinsi (araba, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, sepetli veya 
sepetsiz motosiklet, ek motorlu bisiklet) 

No. ile de kayıtlıdır. 
f Markası 

Lüzumsuz kelimeleri 
çiziniz 

Şasi 

Motor 

Numarası 
Markası .. 
Numarası 

ıSildndirlerin adedi 
Beygir kuvveti 
Tipi veya şekli ..... 
Rengi 

Karoseri 
İç tefrişatı 
Yer adedi veya istiap haddi. 

Yedek tekerlekleri 
Radyo cihazı (markasını yazınız) 
Muhtelif 

Kg. olarak net ağırlığı 
Aracın değerli 
Çıkış tarihi 
Çıkış gümrüğünün adı 
Hangi numara üe deruhte edildiği 
Gümrük dairesinin mühürü 
Gümrük memurunun imzası ., 

33. Not : Giriş gümrüğü, çıkış kartının 33 ve 34 ncü satırlarını dolduracaktır. 
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(Bu sayfada) yer alan malûmatlın doğruluğunu; normal ikametgâhının ithalâtın yapıldığı ül
kede olmadığını; bu ülkede geçici olarak bulunduğumu; araçların/römorkların geçici ithalne 
dair bütün gümrük kaidelerine riayet edeceğimi ve (bu sayfada) zikredilen aracı/römorku işbu 
belgenin muteberiyet süresi geçmeden ülkeden ihraç edeceğimi beyan ederim. 

(Hamilin imzası) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 840) 



Dönem : 3 0 £ 0 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ÖOO 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı ve Plân Komisyonu raporu (1 /797) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar • - • • - - 10 . 3 . 1973 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 -1609/2390 

MİLLET M'BOLtSt BAŞKANLIĞINA 

Devleft Bakanlığında hazırlanan ve Türkiye (Büyük Millet ÎMscllMne tana Bakanlar 
Kurulunca 2S . 2 . 1973 töarıminjde kararlaştırılan «53 ısayıflı Devlet t&taitftsıtlük En^tüsünün Kuru
luş ve Görevleri hıaddkındalki Kanuna bir ielk madde ekülenmesine ida&r kanun ita»amsı» ile gerekçesi 
ilişik olarak (sunulimuştur. 

Gereğimin yapılmasını Isaygıyle iarz eıderim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kânun tasarısının gerekçesi, 

Elektronik bilgi işlem insan eliyle sonuçlandırılması çok güç ya da olanaksız yoğun hesap ve iş
lemlerin bilgi sayar (eompüter) kullanılarak doğru, çabuk ve ekonomik olarak yapılmasını sağla
yan bir uzmanlık dalıdır. İstatistik, mühendislik, işletme, maliye, plânlanma araştırma organizasyon 
ve yönetim alanlarında çağdaş tekniklerin ve bilimsel yöntemlerin uygulanmasını sağlayarak ka
mu ve iş yönetkııinin verimli ve etken bir biçimde yürütülmesinde ve hizmetlerin aksamadan sürdü
rülmesinde bilgi işlem ve bilişim teknikleri önemli bir yer tutar. Bunun yanışına yatıranların proje
lendirilmesi ve uygulanmasında da bilgisayar kullanımı zaman ve para olanaklarının hedeflere yö
netilmesi ve verimli olarak harcanması için vazgeçilmez bir koşuldur. 

Elektronik beyin adiyle de anılan bilgisayar adlı makineyi karmaşık bilimsel, teknik ve yönet -
sel ısorunlara yöneltmek ve sorunlarımızı çözmede bu pek değerli araçtan yararlanmak ancak bilgi, 
yetenek ve tecrübe kazanmış uzmanlaşmış bilgi işlem kadrolarının kamu yönetimine kazandırılma
sı ve yetişmiş elemanların meslekte kalmalarının ve sürekli bir biçimde verimli olarak çalışmaları
nın sağlanimıasıyle olanaklıdır. Operatör; programcı, sistem çözümleyici, proje yönetmeni, bilgi işlem 
merkezi yönetmeni ve teknisyen olarak sayabileceğimiz bu kaıdroların yetişim eleri pek güç koşullar 
altında ve uzun sürede gerçekleşir. Çalışma dalının bilimlerairaısı nitelikliği dolayısıyle bu konuda ça
lışan elemanın esas öğrenimi ne olursa ve ne düzeyde olursa olsun yıllarca süren, fedakârlık üs
tün yetenek ve sabır isteyen bir çalışmayla kapsamı geniş olan birtakımı bilgileri edinmesi ve ken
dimi yetiştirmesi gerekmektedir. Genellikle geceli gündüzlü bir tempoda makine başında yıllar geçir
meden başarı elde etmenin söz konusu olmadığı bütün ülkelerde bilinen bir gerçektir. 
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Bugüne kadar bilgi işlem personeli konusunda eleman temininde güçlük ve iş matta gibi birtakım 

yan ödemelerle malî olanak/laa* geliştirilmiştir. Yine de kamu kesiminde çalışan bu tür personelin bu 
<koşuilla,rda görevde tutabilme zorluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zira özel kesimde çalışan bilgi 
işlem personeli çok daha yüksek ücretle istihdam edilmektedir. 

Devlet îstatfetik Eınsttitüıaünde 65 K hafızalı Disk ve teyp üniteleriyle teçhiz edilmiş sisteminde 
çalışan pensonelin eğutilebilmesi için büyülk yatırımlar yapılmıştır, buna mukabil bu elemanlar 
daıha yüksek para ödeyen müesseselere kaçmaktadırlar. Özel bir meslek bilgisine ve ihtisasa ihtiyaç 
gösteren işler için yerli ve yabancı personeli sözleşmeli olarak çalıştırmak İstatistik Enstitüsünün bü
yük bir makine gücü ile donatılmış bilgi işlem merkezinden azamî istifadeyi imlkân dahiline soka
caktır. 

Kaldı İdi, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınana Plânında da konuya temas olunmuş, 11 nci bölümde Bi
lim Araştırma ve Geliştirme Başlığı altında incelenen elektronik bilgi işlem makineleri paragrafın
da «Türkiye'nün bu konudaki tekniifc insanigüeü birikimi sayıca yetersizdir. Özellikle çözümleyici ni
teliği olan elemanların .sayısı, eldeki donamımın gerektirdiği insangücünün çok altında bulunmakta
dır» denilmek suretiyle meselenin önemi belirtilmiş olmaktadır. 

tBütçe Flân Kamisyomı rapora 

Millet Meclîsi 
Bütçe Plân Komisyonu 26 . 3 . 1973 

Esas No. : 1/797 
Karar No. : 234 

Millet Meclisi'Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Gö
revleri Hakkındaki Kanuna bir ek madde eklenmesine dair ikamın tasarısı» Devlet İstatistik Ens
titüsünün ilgilileri ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görü
şüldü : 

Hızlı gelişen ekonomimiz ve • kalkman Türkiye'mizde; istatistik, işletme, plânlama araştırma, 
organizasyon ve yönetim alanlarında, çağdaş bilim ve teknik yöntemlerin uygulanması, verimli 
bir biçimde alksamadan yürütülmesi çek önemli yer tutar. 

(Elektronik bilgi işlemini, insangücü ve zekâsı ile de elde etmek çok zor veya olanaksızdır. İşte 
bu yoğun hesap ve işlemlerin bilgisayar (Computer) kullanarak, doğru, çabu|k ve ekonomik olarak 
çözümde, bu pek değerli araçtan faydalanmak ancak, tecrübeli, bilgili uzmanlaşmış personelle 
mümkün olmaktadır. Şimdiye kadar bu tür personele verilen eleman temininde güçlük ve iş ris
ki gibi yan ödemelerin sağladığı malî olanaklar özel sektörün sağladıkları ile mukayese edileme
yecek kadar az olduğundan, böyle personeli kamu kesiminde tutmak zorluğu ortaya çıkmakta
dır. 

Kaldı ki ; Devlet İstatistik Enstitüsünde kullanılan 65 K hafızalı Disk ve teyp ünitelerinde ça
lışan personele çok büyük eğitim masrafları yapılmış ve enstitü önemli miktarda yatırımda bu
lunmuştur. 

Bütün bu gerçekleri dikkate alarak özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren 
işler için yerli ve yabancı sözleşmeli personel istihdam etmenin, hem memleket ekonomisine sağ
layacağı fayda bakımından, hem de enstitünün büyük emekle meydana getirdiği bilgi işlem mer
kezinden yeterinee istifade edebilmek için hazırlanmış bulunan tasarı Komisyonumuzca olumlu 
karşılanmış, maddelerin müzakeresine geçilerek tasarı aynen kabul edilmiştir. Enstitünün teşkilât 
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kanununda yapılan değişiklikle sağlanaaı sözleşmeli pemonel istihdam efeme olanağı özellikle 
(Compülter) hİ2aıi€ftlerinde istihdam edilecek sözkşmieli personele tatbik edilmesi temenni olarak 
ayrıca kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkaaılığa arz olunur. 

B'aşkanveiMli 
- Niğde 

N.- Çerezci 

Aydın 
N. Menteşe 

Erzurum 
R. öktifSili 

İmzada buliınaınıadı 

İsparta 
A. î. Balım 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bursa 
N.Atlı 

tmzacba ıbıfluammadı 

Esfcişefair 
t. Angı 

Malatya 
H. Gökçe 

Trabzon 
A. Şener 

KâMp ' 
Çorum 

A. Çopçultaşı.-.;,(• 

Bursa
lı. Tiirkel 

•EaMşeMr 
S. Öztürk 

îmzadıa bulunamadı 

Manisa 
M. Ok 

Yozgat 
C. Sungur 

Adana 
. S. XtilQ ' 

Eâlirne 
1. Ertem 

.. Ha/bay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Sakarya 
H. Uysal 

tmz-ada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna bir ek madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet istatitetflk Enst^üsrain Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanuna aşağı
daki ek maidde eMeManilştir. 

Ek madde — Devlet istıaltiiatJîk Enstitüsü özel bir mıdalek fa%Mne ve ihtisıaisına tühtti(yaç göste
ren geçici işlerinde, zarurî hallere smHintaır olmak üzere, Maliye Baikanıhgı ile Devlet Pıemsonel 
Dairesinin ^M^eıiilne dayanarak Bakanlar Kurulu Karan $te ısözleşnıel yerli ve yalbamıcı perso
nel çaüıştıra'büir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı taröMndıe yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakam 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Millî •Savunma Balkanı 
M. İzmen 

Milllî Eğiît&m Bakanı 
8. Özbek 

28 . 2 < 1973 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bıaıkaını 
M. Öztekin 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir H. Özalp 

Tarım Balkanı 
/. Karaöz 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Sanayii ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal T. Toker 

Köy İşleri Balkanı 
N. Sönmez 

Orman Balkanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

..».. » > • • - « 
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Dönem : 3 ÖCfc 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö O U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Kırallık Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasmm uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /678) 

T.C. 
Başbakanlık 19 . 6 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1459/6134 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 12 . 6 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Kırallık 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

V "v ' GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi, milletlerarası sivil havacılığın çeşitli ülkeler arasında akdolunacak ilki itaraflı anılaş
malara dayanan bir sistem dahilinde gelişmesini teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların ana-
hatlannı tespit ederek aralarında benzerlik sağlanmasını öngörmüştür. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafî durumunu ve milletlerarası hava servislerinin ıraemlekıetinıiz-
deru geçmesinin; sağlayacağı menfaatleri de gözönünde tutarak, komşu veya dost bütün ülkelerle 
yurdumuz arasındaki iktisadî, teknlik ve kültürel bağları kuvvetlendirmek ve aynı zamanda millî 
sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak gayesiyle, 1972 yılına kadar 34 ülke ile hava ulaştırma 
anlaşması imzalamış bulunmaktadır. 

Bu meyanda, 6 Mart 1967 tarih ve 6/7834 sayılı Bakanlar Kurulu 'kararı gereğdmice ve Kalkın
ma Plânında öngörüldüğü üzere, millî çıkarlarumaz açısından yeni bir veçhe verilmek ve günün 
şartlarınla uydurulmak malksadıytle tadili öngörüleni Hava Ulaştırma Aınlaşmalarmdan memleke
timizle Holanlda arasındaki 19 Mart 1947 tarihli anlaşmanın yerine ikame edilmek üzere yeni bir 
anlaşma 17 Eylül 1971 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri, genellikle, Şikago Sivil Havacılık Konferansında tespit edilen model an
laşmadan mülhem olup mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Mezkur anlaşma çerçevesinde, ha
va seyrüseferi ile ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şaritıyle, her iki ülke arasında 
devamlı ve hukukî statüye bağlanmış tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Yeni anlaşma, Türk Hava Yollannın Batı Avrupa'ya ve bilhassa Holamda'ya müteveccih sefer
lerinde gelişmesini sağlayacak imkânlar getirmekte1 ve ileride Atlantik ötesi sefederini İhdasına ka
rar verildiği takdirde Türk Hava Yollarının bu servisleri için de müsait zemin hazırlamaktadır. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Vlaştırnia Komisyonu 
Esas No. : 1/678 

Karar No. : 7 

4 . 7 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Kırallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuza havale 
olunmakla ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Anlaşma metni ve kanun tasarısı üzerinde yapılan müzakereler neticesinde Anlaşmanın tasdi
kine mütedair olarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı yerinde görülerek Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

îşbu raporumuz havalesine uyularak Dışişleri Komisyonuna tevdi 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü Kâtip 
Bolu İstanbul 

M. Ş. Kiykıoğlu M. K. özele 
İçel Kocaeli 

K. Çetin V. Engiz 

buyurulmak üzere Yüksek 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Antalya 
/. Ataöv 
Ankara 
O. Eren 

Malatya 
/. / / . Sengiller 

Nevşehir 
II. Başer 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/678 

Karar No. : 2 

Dışişleri Komisyonu raporu 

5 . 2 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Kırallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcileri
nin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyo
numuzca da yerinde görülerek, mezkûr Anlaşmanın onaylanmasına mütedair tasarı, aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

Ankara 
O. Alp 

A. Karahisar 
R. Çerçel 
İstanbul 

S. Orkunt 

Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 
Ankara 

O. Bir git 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Kâtip 
İstanbul 

N. 1. Tokgöz 
Aydın 

/. Sezgin 
Konya 

T. Y, Öztuna 
Sivas 

E. Kangal 
İmzada bulunamadı 

Urıa 
N. Aksoy 

İmzada bulunamadı 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 26 . 3 . 1973 
Esas No. : 1/678 
Karar No. : 240 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Kırallık Hü
kümeti arasında Hava Ulaştırması Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısı) Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda in
celendi ve görüşüldü : 

Asrımızda hava ulaşımı, ülkelerin her türlü ilişkilerinin gelişimine yardımcı olmaktadır. İn
san ve eşyaların nakillerindeki düzen ve sürat, kalkınmanın ölçülerinden biridir. Bu cümleden 
olarak 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sivil Havacılık Söz
leşmesi, hava ulaşımının milletlerarası seviyede koordinasyonunu öngörmektedir. Ülkemiz, hava 
trafiğinin siklet merkezlerinden biridir, Hükümetimiz coğrafî şartlarının verdiği bu avantaj ve 
dost ve komşu ülkeler ile iktisadî, teknik ve kültürel bağların kuvvetlenmesi gayesi ile 1972 yılı
na kadar 34 ülke ile hava ulaştırma anlaşması imzalamış durumdadır. Bu meyanda, memleketimiz 
ile Holanda arasında imzalanmış bulunan 19 Mart 1947 tarihli Anlaşma, değişen şartlar muvacehe
sinde yeniden ele alınmış ve mezkûr Anlaşmanın yerine ikame olmak üzere 17 Eylül 1971 tarihli 
Anlaşma imzalanmıştır. Şikago Sivil Havacılık Konferansında tespit edilen esaslar çerçevesinde 
ele alman bu Anlaşma, millî kanun ve nizamlara uyulmak şartiyle, iki ülke arasında hukukî bir 
esasa bağlanmış olup hava seferlerini kapsamaktadır. Anlaşmanın uygun bulunması halinde, Av
rupa ülkeleri ile memleketimiz arasındaki hava ulaşımı gelişecek, ilerde Atlantik ötesi seferler 
için basamak olacaktır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanarak maddelerin müzakeresine geçilmiş 
t i r . ' • • • • ' - . 

Tasarı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Ülkemize, maddî ve manevî birçok avantajlar sağlayacağı dikkate alınarak tasarının bir an 

evvel kanunlaşmasında fayda olduğu gerekçesi ile Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Niğde Ankara Çorum 

N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçııbaşı 
Adana Aydın Bursa 

8. Küıc N. Menteşe N. Atlı 
Bursa Edirne Erzurum 

A. Türkel î. Ertem R. Cinisli 
İmzada bulunamadı. 

Eskişehir Eskişehir Hatay 
1. Angı S. Öztürk H. Özkan 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
İsparta1 İzmir Manisa 

A. 1. Balım K. Önder M. Ok 
Sakarya Trabzon Yozgat 
H. Uysal A. Şener C. Sungur 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holanda Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaştırması An
lamasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1i. — 17 E^lil 1971 tarihinde Ankara'da, TürMy© Cumhuriyeti Hükümeti He Bo
llunda Krallık Hükümeti arasında iijmza edilen Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kamum yayamı taanilhilnlde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun yikümilledınli Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Ö&trak 

Dışigleri Bakanı 
H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
N. Tülü 

Ulaştığıma Babanı 
R. Danışman 

Tur&zm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F, Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı V. 
K. Demir 

İmar ve İskân Babanı 
T. ToJcer 

Devlet Bakanı 
î. Arar 

Millî Savunma Bakanı 
M. İzmen 

MüJılî Eğicim Bakanı 
S. Özbek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

• 12 . 6 . 1972 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri B'afcanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Tarım Babanı 
1. Karaöz 

Sanayii ve Tele. Bakanı En. ve Tab. Kay. Babanı 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
İV". Sönmez 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 865) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE HOLANDA KIRALLIK HÜKÜMETİ ARASİNDA 
HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Holanda Kırallık Hükümeti, 
7 Aralık 1944 günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık «Sözleşmesi ve Ulus

lararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 

Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri ihdas etmek amacıyle bir anlaşma akdet
mek isteyerek, 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır; 

MADDE - 1 

Tarifler 

Bu anlaşma bakımından, metin aksini amir bul unmakdıkça; 
a) «Şikago Sözleşmesi» tenimi 7 Aralık 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil 

Havacılık Sözleşmesini ve her iki Âkit 'Tarafça kaibul edilmiş olan sözleşmenin 90 ncı maddesine 
göre çıkarılan ekler ile 90 ve 94 ncü maddelere göre sözleşme ve eklerinde yapılan .değişiklik ve 
ilâveler anlamını taşır. 

h) «Havacılık makamları» terimi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı veya 
sözü geçen Bakan tarafından yapılan ödevleri yerine 'getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kim
se veya daire, ve Holanda Kırallığı bakımından. Ulaştırma ve iSu Kontrol Bakanı veya sözü geçen 
Bakan tarafından yapılan görevleri yenine getirmeye yetkilendirilen herhangi hir kimse veya 
daire anlamına gelir. 

c) «Tayin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu anlaşmanın 3 ncü maddesi gereğince tayin 
edilen ve yetkilendirilen hava yoiıı işletmesi demektir. 

d) «Ülke» terimi, Şikago (Sözleşmesinin 2 nci «iadesinde belirtilen anlama gelir. 
e) «Hava Servisi», «Uluslararası Hava Servisi», ı«Hava yolu İşiletmesi» ve «Teknik İniş» te

rimleri, Şikaıgo Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamları taşır. 

f) «Kapasite terimi aşağıda beBrtilen anlamları taşır; 
Uçak ile ;i|lgili olarak, hattın tamamında, veya bir kısmında uçağın yolcu ve yük için istifade 

edilebilir hacmidir. 
Belirtilen Hava Servisler-i ile ilıgil olarak, verilen zaman zarfında hattın tamamı veya bir kıs

mında işleyen uçağın nu servisler için kullanılan '.kapasitesi ile sefer adedinin çarpımıdır. 

MADDE - 2 

Trafik hakları 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu an aşma ek'inde belirtilen hatlarda tarifeli uluslar
arası hava servisleri kurması amacıyle, bu anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu .servislere ve 
hatlara bundan (böyle sırasıyle «mutaibık kalınan servisler» ve «tasrih edilen hatlar» denecektir. 
Âkit Taraflardan herbiri tarafından tayin olunan havayolu işletmeleri, tasrih edilen bir hatla mu
tabık kalınan bir servisi işletirken, aşağıdaki hakları kullanacaklardır : 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
b) iSözü geçen ülke içerisinde teknik iniş yapmak, 
c) Yolen, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve aıîmak amacıyle, sözü 

geçen ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma Ek'dnde belirtilen noktalara iniş yapmak. 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf havayolu işletmelerine, 

öteki Âkit Taraf ülkesindeki başka bir noktadan yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiğine 
delâlet etmeyecektir.-
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MADDE - 3 

işletme yetkileri, 

1. Âkit Taraflardan herbiri, öteiki Âkit Tarafa, tasrih edilen hatlarda mutabık kaüınan ser
visleri işletmesi aımacryle bir veya birkaç hava yolu işletmesi tayin ettiğini yazılı 'olarak bildir
mek hakkına sabibolaeaktır. 

2. Öteki Âkit Taraf, ıböyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin (3) ve 4 ncü fıkra
ları hükümleri saklı (kalmak üzere, tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerine ilgili iş
letme yetkilerini ıgeçikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birimin yetkili havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın tayin ettiği 
ve hava yolu işletmesinden, uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal ve mâkul bir şe
kilde uyguladıkları kanun ve nizamlarda .gösterilen şartları yerine 'getirebilecek vasıfları haliz bu
lunduğu hususunda, sözleşme hükümlerine uygun olarak, kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Âkit Taraflardan herbiri, tayin edilmiş bir hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve 
fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tayin eden tarafın veya uyruklarının ellinde (bulunduğu
na kanaat 'getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü -geçen işletme yetkileırini 
tanımayı reddedebilir, veya bu hava yollu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen haklarının uygu
lanması üzerine ıgerekli îgördüğü kayıtları koyabilir. 

5. 'Bir hava yolu işletmesi ve Anlaşma hükümleri gereğince böylece tayin edilip, kendisine yet
ki verilince, hu anlaşmanın 8 nci ve 9 ncu maddeleri hükümlerine igöne Ibir ücret tarifesinin te
essüsü ve kapasite üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra mutabık Ikalınan seferler bakımın
dan yürürlükte olması kaydıyle bu servisleri işletmeye herhangi bir tarihte 'başlayabilir. 

MADDE - 4 

işletme yetkilerinin geri alınması hakların uygulanmasının durdurulması 
1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir hava yolu 

işletmesine verilmiş, bulunan işletme yetkisini geri alma veya bu anlaşmanın 2 nci maddesinde he-
ılirtilen hakların uygulanmasını durdurmak veya Ibu hakların uygulanması üzeninde gerekli îgör
düğü kayıtları koymak .hakkına sahiiboüiacaktır. 

(a) O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tayin 
eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması veya, 

(b) O hava yolu işletmesinin bu baldan tanıyan Âkit Tarafının kanun ve nizamlarına uyma
ması, veya 

(c) Hava yolu işiletımesinin başka 'bir şekilde bu anlaşmada belirtilen şartlara uygun oJ'arak 
işletme yapmaması, 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen ve hakların geri aılmması, tatbikatının durdurul
ması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların daha 
fazla ihlâl edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir bak ancak öteki Âkit Tarafla istişa
reden sonra kullanılacaktır. 

MADDE - 5 

Gümrük Vergilerinden ve diğer vergilerden, resimlerden (bağışıklık 
1. 'Âkit Taraf landan herbirtinin tayin edilen hava yolu işletmeleri tarafından uluslararası ser

vislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlalma yağlan 
ve (yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak kumanyası da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tek
rar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki Âkit Taraf ülkesi üzerindeki uçu
şun Ibir kısmında kuljlianılmak kaydıyle, bütün Gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer re
sim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 
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2. Aşağıdakiler de yapılan hizmetler karşılığı allmacaik ücretler hariç aynı resim ve vergiler

den bağışık tutulacaktır; 
(a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tespit edilen mik

tarları aşmamak ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kul
lanılmak üzere uçağa alınan uçak kumanyaları; 

(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, Öteki Âkit Tarafın tayin ©dilen hava yolu işletmeleri
nin uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

(c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun ibir kısmında kullanılacak 
bile olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeleri tarafından ulaslararası servisiler-
de işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıdaki (a) (h) ve (c) tâli fıkralarında sözü geçen maddeler gümrük nezaret ve kontro
lü altında tutulabilir. 

MADDE - 6 

Mutat (havacılık donatımı ile ikmal maddelerinin depolanması 

Âkit Taraflardan bininin uçaklarında 'bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri gibi mu
tat havacılık donatımı da öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının mü
saadesi ile Iboşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülünceye veya 
başka ibir şekilde gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makam
ların nezaretinde bulundurulabilir. 

MADDE - 7 •: 

Direkt transit trafip 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontrol-
dan daha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen 'bagaj ve 
yükler Gümrük Vergileri ve diğer Vergi ve Resimlerden bağışık tutıılacakıliardır. 

MADDE - 8 

Kapasite hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında tasrih edilen hatlar
da, ımutalbık kalınan servisleri işlet m eleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan he,tJbirinin hava yolu işletmeleri, mutabık kalman servisleri işletirken, 
öteki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinin çıkarlarını, 'bu sonuncu hava yolu işletmelerinin aynı 
hatların bütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere, uygun olmayan bir nispette tesir et
memek üzere, ıgözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerinim sağladığı mutabık kalınan servislerin, 
tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma lihtiyaçfları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların ilk amacı, 
hava yolu işletmesini tayin eden tarafın ülkesine gelen veya ülkesinden giden yolcu, yük ve posta
ya ait mevcut olan veya olması mâkul ibir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını mâkul hir hamile 
faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak oilıacaiktır. 

4. Âkıd Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesinin öteki Âkit Taraf ülkesin
deki noktalar ile 3. memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği, tasrih edilen hatlarda taşıma 
hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır; 

a) Hava yolu işiletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek 
olan trafik ihtiyaçları; 
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b) Hava yolu işletmesinin geçtiği bölgedeki devletlerin hava yolu işletmelerince kurulan 
başka ulaştırma servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; ve 

c) Uzun menzilli hava seferleri ihtiyaçları. 
5. Anlaşmaya varılan servislerin kapasite ve sıklığı, Âkıd Taraflardan herhangi birinin tale

bi üzerine, yukarıdaki 1, 2, 3 ve 4 ncü paragraflar ışığında ve Tarafların yetkili havacılık ma
kamları arasında yakın işbirliği ruhuna dayanan istişarelerden sonra gözden geçirilebilir ve de
ğiştirilebilir. 

MADDE — 9. 

Ücretti tard'fleiri 

1. Aşağıdaki paragraflarda zikredilen «ücret tarifesi», yolcu, yük ve posta taşınması için 
ödenecek bedeller ve taşıma için tabi olacakları şartlarla mümessillik ve diğer yardımcı hizmet
lerin şartlarını ve ücretlerini tazammuıı eder. 

2. Taraflardan birinin hava yolu işletmesi tarafından diğer taraf ülkesine veya ülkesinden ta
şımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme masrafları makûl bir kâr ve diğer hava yolları
nın tarifeleri de dahil, bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makûl seviyelerde tespit edile
cektir. 

3. Bu maddenin 2 nci paragrafında zikredilen ücret tarifeleri, mümkün ise, her iki tarafın 
tayin edilmiş hava yolu işletmeleri tarafından birbirleriyle danışma suretiyle tespit edilecek ve 
böyle bir anlaşma mümkün olduğu nispette Uluslararası Hava Ulaştırma Birliğinin ücret tarife
lerinin hazırlanması için takibettiği usul çerçevesinde olacaktır. 

4. Bu suretle üzerinde mutabık kalman ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarih
ten en az doksan (90) gün önce tarafların sivil havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. 
Özel durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

5. Böyle bir mutabakat resmen bildirilebilir; eğer tarafların sivil havacılık makamlarından hiç
biri, 4 ncü paragraf hükümlerine göre tevdi edilmiş bulunan ücret tarifelerine tevdi tarihinden 
itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmez iseler, ücret tarifeleri tas vib edilmiş telâ'kki 
olunur. 4 ncü paragraf hükümlerine göre tevdi müddetinin kısaltılmış olması halinde, tai'aflarm 
sivil havacılık makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kala
bilirler. 

6. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 3 ncü paragrafı hükümlerine göre anlaşma 
olmıazsa, veya 5 nci paragrafta zikredilen otuz (30) günlük müddet zarfında bir taraf sivil hava
cılık makamlarının diğer taraf sivil havacılık makamlarına itirazını beyan etmesi halinde iki ta
raf sivil havacılık makamları ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit edeceklerdir. 

7. Eğer sivil havacılık makamları bu maddenin 4 ncü paragrafı hükümlerine göre kendilerine 
tevdi edilmiş ücret tarifeleri üzerinde veya 6 neı paragraf hükümlerine göre herhangi bir ücret 
tarifesi üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık bu Anlaşmanın anlaşmazlıkların çözümlenmesi hak
kındaki 15 nci maddesi hükümleri çerçevesinde hal şekline bağlanacaktır. 

8. Bu madde hükümlerine göre tesis edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kadar yü
rürlükte kalacaktır. Mamafih bir ücret tarifesi bu paragraf hükümlerine göre, sona eriş tarihin
den itibaren altı ay (6)'dan fazla temdit edilemeyecektir. 

9. Tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri, posta maddelerinin taşınmasında, mümkün 
olduğu nispette, Milletlerarası Posta Birliğince kararlaştırılan ücret tarifelerinin uygulanmasını 
temin edeceklerdir. 
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MADDE —10. 

Mala hüikiimlör 

1. Âkit 'Taraflardan her ibiri kendi millî kaim biyo mevzuatına uygun olarak kendi ülkesinde, 
yolcu, bagaj ve yük, posta naklinde diğer tarafça sağlanan kazançların (masraftan artan kısmım 
taraflarca kabul edilecek herhangi bir konvertibl dövizle tediye eder. 

2. ıSözü geçen paraların transferi için gerekli döviz her iki tarafın Merkez Bankası veya 
millî bankalarınca tahsis veya transfer edilir. Âkıd Taraflar arasında özel bir tediye anlaşması 
mevcut ise ödeme bu Anlaşma hükümlerine göre yapılır. 

MADDE r- 11. 

IstişaıraLıeirj V4 âsft&tMkiliefr 

1. jSıkı 'bir iişlbirliği ruüıu ile, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamdan bu Anlaşma ve tek
lerinin herhangi bir hükmünün uygulanmasının ve bunlara kifayetli bir şekilde riayet edilmesini 
sağlamak amaeıyle zaman zaman birbirleri ile istişare edecektir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamları istek üzerine öteki Âkit Tarafın 
yetkili havacılık makamlarına, birinci anlaşan tarafın tayin edilen hava yolu işletmelerince muta
bık kalman servislerde sağlanan kapasiteınin gözden geçirilmesi amaeıyle makûl bir tarzda iste-
nebÜeeelk periıodik ve başkaca 'istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu işletmelerince 
mutabık kalman servislerde taşınan trafik miktarlarının ve bu trafiğin ilk çıkış ve son varış 
yerlerinin tespiti için gere'kli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE — 12. 

De^Nkietr 

1. Âkit Taraflardan her biri 'bu Anlaşma ve eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilme
sini -arzu etti'ği takdirde, öteki Âkı't Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir; yetkili havacılık 
makamları arasında ve müzakereye veya yazışma yoluyle yapılabilecek olan böyle bir istişare, 
istek tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisiınde başlayaca'ktır. Mutabakata varılan herhangi 
bir değişiklik her i'ki Âkit Tarafça öngörülen formalitelerin tamamlandığının yazılı olarak bildi
rildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. 'Hatlardaki ÜeğişMiMer, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının aralarında doğ
rudan doğruya mutabakata varmalarıyle yapılabilir. 

MADDE — 13. 

Çoibj taratfli anlaşmaâaıra! uygunluk 

Bu Anlaşma ve ekleri, her İM Âkit Tarafça d a muteber olabilecek çok taraflı herhangi bir söz
leşmeye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE — 14. 

öonaj erme 

Âkit 'Taraflardan biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öteki tarafa Âkit 
ihbar edebilir; bu ihbarname aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da ulaş
tırılacaktır. Bu durumda, ihbarnamenin öteki Âkit 'Tarafça abnışmdan itibaren on iki ay içeri
sinde mutabakata varılarak geri alınmaması halinde; Anlaşma; bu sürenin bitiminde sona ere
cektir. öteki Âkit Tarafça ^ihbarnamenin alındığı teyit edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilâtının ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır. 
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MADDE — 15. 

ABİaşmıaızflıMıaırıaj çlöziimüi 
1. — Âkit Taraflar arasında hu Anlaşma ve Eklerinin yorumlanması veya uygulanması ile il

gili bir anlaşmazlık 'çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yo
luyla halletmeye çalışacaklardır. 

2. — Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, anlaşmazlığı ka
rara bağlaması için bir şahıs veya teşekküle ver ne hususunda mutabık kalabilirler veya Âkit Ta
rafların herbirinin tayin edeceği birer hakem veya böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir 
üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik bir hakem heyetine sunulacaktır. Akut Taraflardan ıherbiri, ta
raflardan birinin ötekinden anlaşmazlığın tahkimini isteyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı ta
rihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakemi tayin edece'k ve üçüncü hakemde bundan sonra
ki altmış (60) günlük bir süre içinde seçilecektir. Âkit 'Taraflardan herhangi 'bini verillen sür© 
içerisinde bir hakem tayin edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezsıe Sivil Ha
vacılık Teşkilâtı Konsey Başkanının, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin et
mesini Âkit Taraflardan herhangi biri isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir Dev
letin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını yapacaktır. 

3. — Âkit Taraflar, 'bu maddenin 2 ncii fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı 
taahhüt ederler. 

4. — Hakemlerin ücretleri ve masrafları dahil, hakâm heyetinin masrafları Âkit Taraflar ara
sında eşit olarak ödenecektir. 

MADDE — 16. 

Teşdi 

Bu Anlaşma ve Ekleri Uluslararası (Sivil Havacılık'Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE — 17. 

Başlılklıatr 

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık maksadıyla konulmuştur ve hiç
bir surette bu Anlaşmanın sınırını çizmez, ma'ksat ve şümulünü tayin etmez. 

MADDE — 18. 

Yü^iMliğel girme 

Bu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden Ekler, her iki Âkit 'Tarafça, öngörülen 
formalitelerin tamamlandığının yazılı olarak bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesin
de yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Türkçe, Holandaca ve İngilizce dillerinde, her üç metin aynı derecede muteber olmak ve ihti
lâf halinde İngilizce metin esas sayılmak üzere hindokuzyüz yetmişbir yılı Eylül ayının onyedin-
ci günü Ankara'da ikişer nüsha halinde tanzim olunmuştur. 

TÜRKIYE CUMHURIYETI HOLANDA KRALLIK 
HÜKÜMETI ADıNA HÜKÜMETI ADıNA 
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'EK...11 . . t • 

±§ieltdiiecie(k toıaltlar 

1. — Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi veya işletme
leri aşağıdaki hatlarda her iki istikamette kısıntısız ticarî trafik hakkı ile hava servisleri işlet
meye yetkilidir.: 

i) Türkiye'deki noktalardan - Viyana - Zürih - Frankfurt - Amsterdam - Londra. 
ii) Türkiye'deki noktalardan - Viyana - Zürih - Frankfurt - Amsterdam - Newyork - Mont

real - Şikago. (+) , 
'Tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerinin yukarda belirtilen servislere Türkiye ile 

Amsterdam arasında bir ananoıkta daha ilâve etmelerine, bu nokta ile Amsterdam arasında tra
fik hakkı kullanmamak şartı ile mâni olunmayacaktır. 

Kolanda Krallık Hükümetli tarafından tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri aşağı
daki haltlarda her iki istikamette kısıntısız ticarî trafik hakkı ile hava servisleri işletmeye yetki
lidir : , 

2. — i) Holanda'dalki noktalardan - Cenevre - Roma - Viyana ( + ) - İstanbul - Ankara. 

Bu hattaki sefer sayısı haftada iki servisi geçmeyecek: ve Ankara bu hattın bitiş noktası ola
caktır. Tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri bu servislerden sadece birine İstanbul'u 
dahil etmeye yetkilidirler. 

ii)! »Holanda'dalki noktalardan - Cenevre - Roma - Viyana ( + ) - İstanbul - Kahire - Bağdat. 
iii) Holanda'dalki noktalardan - Cenevre - Roma - Viyana ( + ) - İstanbul - Karaçi ( + ) - Yeni 

Delhi ( + ) - Banikdk ( + ) - Manila( + ) - Seul ( + ) - Tokyo - Singapur - Cakarta. 

3. — Taraflardan birinin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri, artı ( + ) ile işaret
lenmiş noktalar ile diğer Akıt Tarafın topraklarındaki noktalar arasında ticarî trafik hakkına 
sahip değildir (1er). 

4. — Yukarda belirtilen noktalardan herhangi biri, servisin başlangıç noktası havayolu işlet
mesini veya işletmelerini tayin eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak, şartıyle, bütün seferler
de veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

5. — Âkit Taraflardan her biri, servislerine, ilâve noktaların ithal edilmesini isteyebilir. Bu 
talep diğer Âkııt Taraf sivil havacılık makamlarının tasvibine bağlıdır. 

EK •. II 

Tarif elerin tasdiki 

1. — Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri, malzeme 
çeşidi de dahil, uçuş tarifelerini her tarife dönemi için (yaz ve kış), tarifelerin yürürlüğe gire
ceği tarihten en a>z kırikbeş (45) gün önce diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına tasdik için 
sunulacaklardır. 

2. — Herlhangi bir Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerince, uçuş ta
rifelerinin diğer Âkit Tarafın havacılılk makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın 
havayolu işletmeleri tarifeler üzerinde mutabık kalmak amacıyle aralarında istişarelerde buluna
caklardır. 

3. — Bu şekilde uçuş tarifeleri alan havacılık makamları bunları tasdik veya ret edebilir. Tas
dik etmeme halinde, ret eden taraf tarifelerin sunulmasından itibaren otuz (30) gün içinde deği
şiklik teklifinde bulunacaktır. 
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Yukarda belirtilen 30 gün içinde taraflardan biri diğer tarafın tarifelerine herhangi bir iti
razda bulunımazisa, tarifeler tasdik edilmiş sayılacaktır. 

Tarifelerin sunulmadan sıonra, değiştirilmeleri halinde, diğer Alkıt Tarafın havacılık makamla
rı, değiştirilmiş tarifeleri tasdik veya reddetme işlemini bu tarifelerin tatbikine başlanması ön
görülen tarihten müımlkiin olduğu kadar önce tamamlamaya gayret edecektir. 

4. — Her halükârda, Âkit Taraflardan bir'nin tayin edilen havayolu işletmesi veya işletme
lerince, tasrih edilen hatlarda işletilecek servisler, diğer Âikıt Tarafın havacılıik makamlarının 
onayı alınmadan başlayamaz veya değiştirileraııez. 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası hakkında 26 sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve Plân komisyonları 

raporları (1 /696) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 8 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1481/8626 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
25 . 7 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Asgarî Ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve 
gerekçesiyle eki ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Asgarî ücret Tespit Usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışmja Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının gerekçesi. 

Bu Sözleşme üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Mayıs 1928 ayında Ce
nevre'de yaptığı 11 nci Milletlerarası Çalışına Konferansında kabul edilmiş, bugüne kadaır Teşki
lâtın üyelerinden (76) memleket tarafından onaylanmıştır. 

Sözleşmenin hedef tuttuğu husus, asgarî ücretin tespitine imkân veren usullerim Üye Devlet
lerce benli/msenmesi ve buna göre kurulacak bir mekanizmanın uygulama alanına konulmasıdır. 
Sözleşme, bu usulleri seçme ve uygulama şeklinde Üye Devletleri serbest bırakmakta, ancak, bu 
usullerin uygulanmasından önce ilgili işçi ve işverenlerin temsilcilerine veya bunlarını teşekkülleri
ne ve bu hususta yetkili ve ehliyetli kimselerden uygum görüleceklere danışılmasını, işveren ve iş
çilerin bahis konusu usullerin uygulanmasınla katılmalarını öngörmektedir. Sözleşme, ayrıca, tes
pit olunan asgarî ücretlerin dununda bir ücret ödeneimeyeceği, bunlun bir müeyyideye bağtlaniımı-
sı ve bir kontrol mekanizmasının ihdası, her işçinin hakkını aramak üzere mahkemeye başvurmak 
imkânına sahip bulunması, işçilerin tespit ohıuiaun asgarî ücretlerden haberdar edilmesi gibi esas
ları ih]tiva: etmektedir. 

Bilindiği üzere, memleketimizde gerek asgarî ücret tespit usullerinin ihdasında, gerekse bu 
usullerin uygulanmasında Hükümet, işveren, işçi üçlü bir çalışma sistemi içinde bulunmaktadır. 

1475 sayılı Kanunun 33 ncü ımıaddesiyle, asgarî ücretlerin tespitinde, evvelki tecrübelerden de 
faydalanılmak suretiyle daha mütekâmili bir sistem'getirilmiş, 5 Hükümet, 5 işveren ve 5 işçi tem
silcisinden mütevekkil merkezî bir komisyon öngörülmüştür. Bu maddeye istinaden hazırlanan ve 
12 . 2 . 1972 itamhindıe yürürlüğe gftrmiş bulunan sasgarî ücret Yönetmeliği, asgarî ücretin mahallî, 
bölgesel veya belirli bir yerdeki bir veya daha fazla îskoluinida veya o yerdeki bütün işkollarına 
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da veya millî seviyede tespitine imik ân vermekte, Komisyona, konuyla ilgili kamu ikun.uusj.airi ve 
işçi ve işveren kuruluşlarıyle işbirliği yapmak ve anlket yetkisi taııııumaıktadır. (Maıdde 3 ve 7) 

Yönetmelik, tespit edilen iasgarî ücretin Resmî Gazeteyle yayınlama e ağıını hükme bağlamıştır. 
i'iuıiidiaıı başka Yöneitmeliğin 10 nen maddesi, işçilere tespit olunan asgarî ücretlerim dununda bir 
ücret öıdenemeyeceğiımi âmir bulunmaktadır. 

Kanunda, asgarî ücretlerin ödenmemesi haili ınüeyyiiıdeOere bağlandığı 'gibi, işçikn* de halklarını 
aramalk üzere ımahkemelere her zaman başvurabil muktedir. (1475/99 - B 11) 

Diğer taraftan, Sözleşmenin öngördüğü kontrol ve teftiş mekaüuizması esasen mevcuttur. 
Bütün bu izahattan da anlaşılacağı üzere, millî mevzuatımız, Sözileşmeıifliı ihitivia ettiği hüküm

lerle çelişmemekte alkaline tam bir ahenk halinde bukıntaıaktadır. 
Bu sebeple, Sözleşmenin memleketimiz tarafından onKaylanımısıiMİıa herhangi bir sakınca görül

memektedir. 

Millet Meclisi '('S. Sayısı : 867) 
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SÎMD REÎSLtftî 27 Temmuz 1972 

26 SAYILI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNİN ONAYI İLE İLGİLİ NOT 

Uluslararası çalışıma örgütü tamumdan kabul edilen sözleşmelerin onaylanarak yürürlüğe gir
meleri için önce ilgili ülkelerin iç mevzuatımın sözleşmelerde öngörülen hususlara uygun hale 
getirilmesi gerekmektedir. Mevzuatımız 1971'de çıkan 1475 sayılı Kanım uyarınca yapılan 12 Şu-
ba/t 1972 tarihli Asgarî t'Jcret Yönetmeliği ile tam olarak 26 sayılı Sözleşmeye uygun hale getirilebil
miştir. 

'Sözleşmelerin bu sebepten ötürü geç yürürlüğe girmesi hali daha önce de vukubulm ustur. 
193ı6 yılında kalbul edilen «Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgarî Yaş Ha eklinin Tes

piti» hakkındaki 58 sayılı Sözleşme ancak 1959 yılında onaylanabilmiştir.. 

1CÖ1 yılında kabul edilen 15 sayılı Sözleşme ancak 1958 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sevkcdil eMimişti r. 

N O T 

— Milletlerarası Çalışma sözleşmeleri belirli bir konuda Milletlerarası normları saptamakta, 
üye ülkelerin mevzuat ve uygulamalarının aynı doğrultu etrafında birleşmelerini sağlamaktadır. 

— Bu belgeleri onaylayan ülkeler Teşkilât Statüsünün 22 nci maddesi gereğince, Teşkilâta 
ııylgfalamalar ve yeni gelişmelerle ilgili raporlar göndermektedirler. 

— Çalışma konferans! arında bu şekilde kalbul edilen ve millî mevzua attaki çelişmeler dolayısıy
la onaylana-mayan sözleşmeler için de Statimün 19 ncu maddesine göre, onaylamama nedenlerini 
açıklayan ve mevzuatın seyrini gösteren raporla un Teşkilâta gönderilmesi zorunlu bulunmakta
dır. 

Bu nedenle, Teşkilât, üye ülkelere sözleşmelerin onaylanması yolunda devamlı telkin ve tav-
siyler yapmaktadır. 

— Diğer taraftan, bir sözleşme onaylamaya açık kaldığı sürece (yenisi kabul edilip eskisi ip
tal olunmadıkça) her zaman onaylanabilir. Sözleşmelerim onaylanması herşeyden önce millî mevzu
atın Milletlerarası 'normlarla 'bağdaşalbilmesine bağlıdır. 

üye ülkeler, bu sözleşmeleri ve millî g^erçekfori nazara alarak mevzuat ve uygulamalarını ara
lıksız biçimde geliştirmekte ve gözden geçirmekstedirler. 

— Durum (2,6) sayılı Sözleşme için de aynıdır._ Bu özleşme Milletlerarası 11 nci Çalışma Konfe
ransında (1928) kabul edilmiştir. 8 . G . 1936 tarihinde 3008 sayılı İş Kanunu çıkarılmış, 1945'de 
de Çalışma Bakanlığı (kurulmuştur. 

Ancak, 3ÛÖ8 sayılı İş Kamunu 10 ve dalıa fazla işçi çalıştıran işyerlerine uygulanmaktaydı. Bu 
Kanununun 32 nci maddesine istinaden çıkarılan «Asgarî t'Jcret Talimatnamesi» de Sözleşmedeki 
nıormaları tam olarak karşılamaımaktaydı. 

Uzun çalışmalardan sonra hazırlanan 931 sayılı yeni iş Kanunu 19)67'de kabul edilmiştir. Bu 
Kanunun 33 ncü maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik Sözleşmedeki normları 
karşılayabilecek nitelikte .görülmüştür. Filhakika, 931 sayılı Kanım, uygulama alanını genişlet
miş, Yönetmelik işçi ve işveren temsilcilerinin eşit olarak Asgarî Ücret Tespit Kuruluna katıl
maları, anketlere girişilmesi gibi belirli esaslar getirmiştir. Tasarı gerekçesinde bu noktalara de
ğinilmiştir. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 867) 
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— Bu koşullar içerisinde hazırlanan (26) sayılı Sözleşmenin onaylanmasını hedef tutan tasarı 
ve gerekçesi Sözleşmenin Türkee meıtiniyle birlikte mütalâaalan için. Bakanlıklara takdim kılınmış 
ve olumlu cevaplar almıştır. Tasarı 24 .. 3 . 1970 tarih ve 812-5a!2ü/733 sayılı yazımızla 244 sayılı 
Karnın gereğince Başbakanlığa sunulmak üzere Dışişleri Bakanlığına sunulmuştu. 

—• Aradaın geçen süre içinde, 931 saydı Kanun şekil, bakımından Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Bu kanunun yerini alan 25 . 8 .1971 tarih ve 1475 saydı yeni İş Kanununun 33 neü mad
desine dayanılarak çıkarılan yeni Asgarî Ücret Yönetmeliği 12 . 2 . 1972 tarihinde yürürlüğe gir
miştir. (Yeni Kanun ve Yönetmelik Sözleşmedeki normları karşılamaktadır.) 

—• Diğer taraftan, Türkiye «Tarımda Asgarî -düetlerin Tespit Usulleri» hakkında 99 sayılı 
-Süzleşm.eiyi . onaylamıştıi'. Burada, 1970'do,54 neü (jalışma Konferansında kalnıl edilen «Asgarî Üc
retlerin Tespitiyle»* ilgili .131 sayılı Çalışma Sözleşmesinden de bahsetmek yerinde olacaktır. Bu 
iSözlcşme 2-6 ve 99 sayılı »Sözleşmeleri bir arada mütalâa etmekte, (tarım ve endüstri sektörü gö
zetmeksizin) daha mütekâmil esaslar getirmektedir.'Ayrıca bu Sözleşme 2ti sayılı Sözleşmeyi onay
lamaya kapalı tutmaktadır. 99 sayılL Sözleşmeyi onaylayan ülkemizin, 26 sayılı Sözleşmeyi onay
ladıktan sonra, yeni İs Kanunu ve yönetmeliğin uygulanmasından, elde edilecek, sonuçlan ve yeni 
gelişmeleri değerlendirip ele alması faydalı görüünektcdir. 21! Kaydı. Süz leş m e 131. sayılı Sözleşme 
için lür'aşama olmalı ve daîha ileri yıllarda ona; lannıası düşünülmelidir. 

— Millî mevzuat ve uygulaınaia-rdaki gelişmeler dairesinde ele alman 26 sayılı Sözleşmenin ül
kemiz tarafından onaylanması aksine Milletlerarası ortamda memnunluk uyandı raca ki ir. 

— Bir sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece onaylanmasının, hukukî açıdan hiç bir sakınca 
tevlit etmeyeceği tabiidir, Gelişen mevzuat ve uygulamaların seyri içerisinde, .moral yükümlülük
ler açısından d a Sözleşmenin onaylanması ancak fayda sağlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : S67) 



Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çalışma Komisyonu 
Esas No. : 1/696 

Karar No. : 15 

19 . 16 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Asgarî ücret tespiti usulleri ihdası hakkında 2G sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla 
ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Milletlerarası çalışma teşkilâtı 11 nci Genel Konferansı tarafından 30 Mayıs 1928 tarihinde 
kabul edilen asgarî ücret tespit usulleri ihdası lıakkmda 26 sayılı Çalışma Sözleşmesinin onaylan
ması hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyıırulmak üzere Yüksek Başkanlığa say-
giyle sunulur. 

a Komisyonu Baş 
Kayseri 

E. Turgut 

Adıyaman 
M. Z. Adıyaman 

•canı 

K oca eli 
Engiz 

Sözcü 
İzmir 

H. A sutay 

Ankara 
C. Yorulmaz 

A 
Yozgat 
. Bastürk 

Adana, 
S. Yılmaz 

İstanbul 
7/. Türkay 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışisleri Komisyon u 
Esas No. - 1/696 

Karar No. ; 4 
Yüksek Başkanlığa 

1973 

Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
uygun görülerek, Sözleşmenin onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyıırulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

Ankara 
O. Alp 

A. Karalı işar 
R. Çerccl 
İstanbul 

»SY. Orkunt 

Sözcü 
İzmir 

8. Osma 
Ankara, 

O. Birgit 
İstanbul 

M. Yardımcı 

Kâtip 
İstanbul 

N. f. Toksöz 
Aydın 

/. Sezgin 
Konya 

T. Y. Öztumı 
Sivas 

E. Kangal 
İmzada bulunanı adı 

T.Irfa 
N. Aksoy 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi CS. Sayısı : 867) 



Plân Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/696 26 . 3 . 1973 
Karar No. : 238 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulanı «Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası Hakkında 26 Sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuma Dadr Kanun Tasarısı» Çalışıma," Dışiş
leri ve Maliye Bakanlığı tıemsilcilerînin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

Hür demokratik huikuık devletlerinin Anayasa lan, Sosyal Devlet -görüşünü benimsemişler ve 
feirtleri b'elirii bir yaşama seviyesine ulaştınmayı amaç edinmişlerdir. Bu espri içinde hazırlanan 
1961 Anayasamız da bu hususu öngörmektedir. Milletlerarası teşekkülleri değişen dünya koşul
ları içimde, konulara genellik kazandırmak amacını gütmektedirler. Bu cümleden olarak; üyesi 
bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı, Mayıs 1928 ayında Cenevre'de yaptığı 11 . noi ça
lışma konferansımda asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkındaki sözleşmeyi kabul etmiş ve şim
diye kadar üyelerden (76) sı. tarafından/ benimseınmiştir. 

Sözleşmenin öngördüğü hususlar; asgarî ücretlerin tespitinde ika bu I edilen usullerin, üye dev
letler tarafından benimsenmesidir. Bu usullerini seçimi ve uygulanmasiinda üyeler serbest bırakıl
makta falka>t tarafların, ve, bu konudaki uzman kimselerin mütalâalarının alınmasına ve ;aym za-
mandia işçi ve işveren temsilcilerine uygulamada temsil hakkı tanınmasını öngörmektedir. 

Sözleşme ayrıca; tespit edilen ücretler altımda bir ücret ödenmeni esi, denetleme organlarının 
kurulması ve her işçinin gerekli yargı mercilerine başvurabilmesi hususlarını kapsamaktadır. 

Esasen millî mevzuatımız ile sözleşmenin; öngördüğü bütün hususlar mâna ve muhteva, bakı
mından 'tam bir uygunluk içindedir. 1475 sayılı Kanunun '•]'•) ncü maddesi, asgarî ücretlerin tespi
tini hükümet, işçi ve lisvoren temsilcilerinden oluşan merkezî bir Ikomisyonia verilmiştir. Her işçiye 
bütün yargı yolları açıktır ve gerekli kontrol mekanizması mükemmel olarak işi emciktedir. Bu ger
çeklerle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanarak maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Tasarı Komisyonumuzca aynen kabul edilmişti.:'. 
Sözleşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak tasarının, biran evvel IkannnJaşimıasında fayda 

ortaçağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviple
rine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Niğdo Ankara Çorum 

N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçulmşı 
Adana Aydın Bursa 

S. Küıc N. Menteşe N. Atlı 
Bursa Edirne Erzurum 

A. Türkel 1. Ertem II. Cinisli 
İmzada, bulunamadı. 

Eskişehir Eskişehir Hatay 
î. Angı S. Öztürk H. Özkan 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
İsparta İzmir Manisa 

A. 1. Balım K. Önder M. Ok 
Sakarya Trabzon Yozgat 
H. Uysal A. Şener C. Sungur 

İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 867) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Asgarî ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Müeifcleirarası Çalışıma Teşkilâtı 11 nci Genel Konferansı tarafından, 30 Mayıs 
1928 tarihimde kabul edilen «Asgarî ücret tespit usulleri ihdası» haMonda 26 sayılı Çalıma Söz
leşmesinin onaylanması uygun buluntmıuştur. 

MADDE 2. — Bu Ikanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu (kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Balkanı 
II. Bay ülken 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Ulaştı m mı Bakanı 
E. Danışman 

Turiznı ve Tan. Bakanı 
E. Y. Ahval 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Devlet Bakanı 
A Arar 

Millî 'Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
.A. 11. llzuncr 

İmar ve İskan Bakanı 
T. Toka-

II. Özalp 

25 . 7 . 1972 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

B'aymdırhk Bakanı 
M. Öztekin 

Tan m. Bakanı 
/. Karaöz 

Sa, ve Tek. Bakanı En. ve Taib. Kay. Bakanı 
M. Erez N. Kodamanoğlu 

Köy Meni Bakanı Orman Bakanı 
iV. Sönmez #• İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 867) 
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ASGARÎ ÜCRET TESPİT USULLERİ İHDASINA DAİR 26 SAYILI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek" orada 
30 Mayıs 1928 tarihinde Onbirinei Toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransı, . : • • • • • 

Toplantı gündeminin birinci maddesini teşkil eden asgarî ücret tespit usulleri ihdasına dair 
muhtelif tekliflerin kabulünü ve; •••'"•' 

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasını kararlaştırdıktan sonra, 
Bin dokuz yüz yirmi sekiz yılı Haziran ayının işbu onaltmeı günü, Milletlerarası Çalışma Teş

kilâtı- Statüsü hükümlerine uygun olarak, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerince onaylanmak 
üzere, asgarî ücret tespit usulleri ihdasına dair 1928 tarihli Sözleşme şeklinde adlandırılacak olan 
aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder. 

MADDE — 1 ' 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bu Sözleşmeyi onaylayan her üye devleti, toplu sözleşme 
yoluyla veya başka bir yolla etkili bir ücret tespiti usulünün bulunmadığı veya o ücretlerin istis
naî şekilde düşük olduğu işlerde veya işlerin bölümlerinde (özellikle evde yapılan işlerde) asgarî 
ücret tespitine imkân veren usulleri ihdas veya muhafazayı taahhüdeder. 

2. Bu Sözleşme uyarınca «işler» deyimi imalât ve ticaret işlerini kapsar. 

MADDE — 2 

Bu Sözleşmeyi onaylayan bir üye belirli bir iş veya işin bölümü için, varsa söz konusu iş veya 
işin bölümüyle ilgili işveren ve işçi teşekküllerine danıştıktan sonra 1 nci maddede öngörülen as
garî ücretlerin tespit usullerinin hangi işlere veya işlerin bölümlerine ve özellikle evde yapılan iş
lerin veya bölümlerinin hangilerine uygulanacağına karar vermekte serbesttir. 

MADDE — 3 

1. Sözleşmeyi onaylayan her üye, asgarî ücretlerin tespit usullerini ve buraların uygulama şe
killerini tayinde serbesttir. 

2. Ancak : 
1) Bir işe veya işin belirli bir bölümüne asgarî ücret tespit usullerinin uygulanmasından önce, 

ilgili işveren ve işçi temsilcilerine, varsa onlara ait teşekküllerin temsilcileri de dahil olmak üze
re, yetkili makam tarafından meslekleri veya görevleri itibariyle kendilerine başvurulması uygun 
görülen vasıflı bütün kimselere danışılacaktır. 

2) İlgili işveren ve işçiler millî mevzuatın tayin edeceği şekilde ve ölçüde fakat her halde eşit 
sayıda ve şartlarla asgarî ücret tespit usullerinin uygulanmasına katılacaklardır. 

0. Tespit edilen asgarî ücretlere, ilgili işveren ve işçiler uymak zorunda olacak, gerek ferdî 
anlaşmayla, gerekse, yetkili makamın genci veya özel izni hariç, toplu sözleşmeyle, bir indirme 
yapamayacaklardır. 

MADDE — 4 

1. Sözleşmeyi onaylayan her üye, bir yandan ilgili işveren ve işçilerin yürürlükteki asgarî üc
retlerden haberdar olması ve öte yandan fiilen ödenen ücretlerin uygulanacak asgarî miktarla
rın altına düşmemesi için, bir kontrol ve müeyyide sistemi ihdas etmek suretiyle gerekli tedbirleri 
alacaktır. 

2. Her işçi, uygulanması gereken asgarî ücret miktarlarının altında bir ücret ödenmesi halin
de millî mevzuatla tespit edilecek bir süre içerisinde, mahkeme veya diğer kanunî bir yolla ken
disine borçlu kalman meblâğı talep hakkına sahibolacaktır. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 867) 
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MADDE — 5 

Sözleşmeyi onaylayan her üye, her yıl Milletlerarası Çalışma Bürosuna, asgarî ücret tespit 
usullerinin uygulandığı işlerin veya işlerin bölümlerinin bir listesini ihtiva eden ve bu usullerin uy
gulama şekil ve sonuçlarını gösterir genel bir rapor verecektir. Bu rapor, asgarî ücret tespit usul 
ve şekillerine tabi işçilerin yaklaşık olarak adedini, tespit edilen asgarî ücreti miktarlarını ve ica
bında asgarî ücretle ilgili en önemli tedbirleri kısaca belirtecektir. 

MADDE —. 6 

Bu Sözleşmenin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde öngörülen şartlar içinde resmen 
onaylandığına dair belgeler Billetlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun 
tarafından tescil edilecektir. 

MADDE — 7 

1. Bu Sözleşme ancak onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından tescil edil
miş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlayacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyenin onaylama belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten 
on iki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra bu Sözleşme, onaylayan her üye için onaylama belgesi tescil edildiği tarih
ten on iki1 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

MADDE — 8 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının iki üyesinin onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma büro
sunda tescil edilmesini müteakip, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, keyfiyeti Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine tebliğ edecektir. Genel Müdür, Teşkilâtın bütün di
ğer üyeleri tarafından daha sonra bildirilmiş olan onaylamalara ait tesciller için de aynı şekilde 
tebligat yacaktır. 

MADDE — 9 

1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye onu ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir devre 
geçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve onun tescil ede
ceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, Milletlerarası Çalışma Bürosunda tescilden ancak bir 
yıl sonra muteber olur. 

2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, ona bundan evvelki paragrafta sözü edilen on yıllık dev
renin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetme ihtiyarını kul
lanmayan her üye, yeniden beş yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Söz
leşmeyi her beş yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir. 

MADDE — 10 

Gerekli gördüğü her defasında, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu bu Sözleşmenin 
uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi keyfiyetinin konferans gündemine konulması lâzımgelip gelmediği hakkında karar ve
recektir. 

MADDE — 11 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir. 

1 ^ 1 
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Dönsm : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : O O O ' o I n ^ İ o l r 
Toplantı : 4 0 0 0 ^ I • •*•*• ^ ^ 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ile Hatay Milletvekili Hüsnü 
Özkan'ın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin 
son fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metnine dair C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 

Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 / 7 4 5 ; C. Senatosu : 2 /52) 

(Not : Cuantaiyeit (Senatosu S. (Sayısı : 270) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 5 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1448 - 2/52 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ilıgi : 18 . 5 . 1973 gün ve 6695 sayılı yazınız : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesinin sonuna iki. fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin, Geçici Komisyonca kabul olunan metni, Gumlhuriyet Senaltosu Genel Kurulunun 
30 . 5 . 1973 tarihli 70 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kalbul edilerek, dosya ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy nelticesi : (127) 

Kalbul 
Ret 
Çekimser 

: 126 
: — 
: 1 

Not : Bu teklif Genel Kui'ulun 29.5; 30 . 5 . 1973 tarihli 69 ve 70 nci birleşimlerinde görüşül
müştür. 
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Bütçe PMAD Komisyoai'u raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/745 - C. 'S. 2/52 
Karar No. : 257 

31 . 5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

193 sayılı Gelir VergM Kanununun 104 ncü mad|deısin!in sonuna 2 fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun teklifi Komisyonumuzca 10 . 5 . 1973 tarih ve 246 sayılı kararımızla kabul edilerek Mil
let Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine sunulmuştu, Genel Kurulda reddedilen sözü geçen ka
nun teklifi Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 5 . 1973 tarihli 70 nei Birleşıiminde, 1 nei 
maddenin son fıkrialsıaıdaki vergi nispeti % 25 olarak değiştirilmek suretiyle kaibul edİldâği, Komis
yonumuzun, 30 . 5 . 1973 tarihinde yaptığı toplantida anlaşılmıştır. 

Yapılan görüşmelerden sonra bu değişikliğin yerinde olduğu kanisiyle aynen benimsenmesine 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkanvekili 
Niğde 

İV. Çerezci 

Ankara 
T. Tdker 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İstanbul 
İ. Yurdoğlu 

Niğde 
H. A. Kavurmacıloğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Edirne 
İ". Ertem 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
K. Önder 

iSamlsun 
7. Özalp 

C. 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubap 

Erzurum 
R. Danışman 

İsparta 
A. î. Balım 

Kütahya 
M. Erez 

İ'mızadia bulunamadı 

Yozgat 
Sungur 

iSamsun 
D. Kitaplı 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

Eskişehir 
I. Angı 

İstanbul 
O. C. T? er soy 

Maraş 
M. N. Çuftıadar 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisli (S. Sayısı : 883'e 1 nei ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü 
•maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 104 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
iki f ılkra eklenmiştir : 

«Kanunlarına ve bunlara dayanılarak çıka
rılan tüzük, kararname ve yönetmeliklere uy
gun bulunmak kaydıyle, fazla çalışma karşılığı 
yapılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayı
lır» 

«Muhtelif ücret ödemelerinde uygulanacak 
öel ir Vergisi nispeti % 25'ten aşağı olamaz. 
İstihkak sahipleri, bu ödemelerin asıl ücretle
riyle birleştirilerek vergilendirilmesıind isteye-
Ibilir.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini 
izleyen ayın başında yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Balkanı yürütür. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
METNİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104 mcü 
maddesinin sonuna iki fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

Millet MeclM (S. Sayısı i 883'e 1 nci ek) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 695 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1/787) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1586/1668 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 22 . 2 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına ait 6953 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEREKÇE 

1955 yılında 100 kadar öğrenci kabul ederek hizmete açılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine, 
26 . 4 . 1957 tarih ve 6953 sayılı Kanunla 203 adet asistan kadrosu verilmiş; bu sayıya 12.6.1959 
tarih ve 7353 sayılı Kanunla 10 adet asistan kadrosu daha ilâve olunmuştu. 

Ancak, ilk kurulduğu zaman her yıl 100 kadar öğrenci kabul edilen bu. fakültede hizmet kapa
sitesi süratle gelişmiş ve yıllık yeni kayıt imkânı 250'ye yükselmiştir. Son yıla kadar izmir'de 
mevcut Sağlık Bakanlığı ve belediye hastanelerinde tahsis edilen 700'e yakın hasta yatağı oranın
da yürütülen klinik ve lâboratuvar hizmetleri de Bornova'da yapılan 1 400 yataklı fakülte hasta
nesi kliniklerinin peyderpey hizmete girmesiyle bir mislinden fazla bir artış göstermiştir. Ayrıca, 
modern tıbbî gelişmelerin gerektirdiği hizmetlerin karşılanabilmesi için kürsü adetlerinde de art
malar olmuştur. 

Böylesine artan bir hizmet hacminin 15 yıl önceki ölçülere göre düzenlenen bir kadro ile yü-
rütülemeyeceği tabiîdir. 

Bu sebeplerle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin hizmet ihtiyaçlarıyle asistan kadroları yeni
den incelenmiş ve problemin süratle çözümlenmesi gereken bir ağırlıkta olduğu kesinlikle anlaşı
larak ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesinde, Tıp Fakültesine, 180 adet asistan kadrosunun ilâvesi öngörülmüş
tür. Çünkü hizmet haemındaki gelişim bir mislinden fazla olduğuna ve bu gelişim daha da devam 
edeceğine göre asistan kadrolarının geliştirilmesinde de aynı görüş ve gelişim oranının hâkim kı
lınması zorunluluğu vardır. Böylelikle Ege Üniversistesi Tıp Fakültesi asistan kadrosu 463'e yük
selmiş ve hiç olmazsa 10 yıllık bir ihtiyacı karşılayabilecek duruma gelmiş olacaktır. 

180 adet kadro ilâvesi talebi eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanma
sı için asistan adedi ile hasta ve öğrenci adetleri arasında gözetilmesi gereken oransal ölçülerle 
karşılaştırıldığında, bu talebin asgarî seviyede hesaplandığı kolayca anlaşılacaktır. 

884 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 884) 
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Meselâ; normal ölçülere göre, Tıp fakültelerinin klinik hizmetlerinde beher beş hastaya bir 

asistan, eğitim ve öğretim hizmetlerinde de beher 10 öğrenciye bir asistan hesaplanmaktadır. 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 1 400 yataklıdır ve bunun gerektirdiği asistan sayısı 

280'dir. 1974 yılı başında tamamlanacağı hesaplanan Göğüs Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Gastro-
entoroloji ve İntan Hastalıkları kliniklerinin ilâvesiyle yatak sayısı 1 700'ü bulacaktır. Tabiatiyle 
istihdamı gereken asistan sayısı da buna göre artacak, nazarî olarak 340'a yükselecektir. Ayrıca, 
klinik çalışmalarının dışında kalan eğitim, öğretim, araştırma hizmetlerinde de, her on öğrenci 
bir asistan hesabiyle, 150 asistanın istihdamı zorunludur. Böylelikle mevcut 213'e ilâvesi gerekli 
kadro sayısı 277'ye yükselmekte ise de bunun 180 olarak talebedilmiş bulunması, memleketin eko
nomik şartlarının zorladığı bir feragat eseri olarak değerlendirilmektedir. 

Tasarının geçici maddesiyle bunlardan 130 adet asistan kadrosunun 1972 malî yılında kullanıl
maması öngörülmüştür. Bu hükümde aynı mülâhazalarla sevk edilmiştir, önümüzdeki yıllarda bu 
rezerveden faydalanılabileceği tabiîdir. 

Tasarının ikinci ve üçüncü maddeleri yürürlük ve yürütme hükümlerini saptamaktadır. 

Maliye Bakanlığı 

Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına ait kanun tasarısı hakkında Kararnameye ilişkin not : 

Kanun tasarısının gerekçesi Bakanlığımızdan talebolunan 250 adede göre yazılmıştır. 
Bakanlığımızın görüşüne uygun olan tasarı metninin 1 nci maddesine göre ise 180 kadro veril

miş ve bu kadrolardan 130 adedinin 2 nci madde uyarınca 1972 malî yılında kullanılmaması öngö
rülmüştür. 

Gerekçenin tasarıya göre düzeltilmesi kaydı ile Kararname imzalanmıştır. 

Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu 

Sayın Maliye Bakanının notunda yazılı olduğu şekilde kanun gerekçesinde kanun tasarısına uy
gun olarak gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Arz ederim. 

Millî Eğiltim KoımilsyKmu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 26 . 4 .1973 

Esas No. : 1/787 
Karar No. : 15 

Yıik&ek Başfcanllğıa! 

Başkanlığınız tarafınJdan Komisyonumuza tevdi buyurulan Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rına ait G953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen kadro konusu Komisyonumuzca da olumlu karşılan
mış ve neticede tasarı metninin ve cetvellerinin aynen kaibulüne Komisyonca karar verilmişıtir. 

Millet Meclisi *(S. Sayısı : 884) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Plân Komisyonuna havalesini arz ederiz. 

Bu rapor için Başkan ve 
Sözcü 
İstanbul Adıyaman Ankara 

Prof. Dr. M. Yardımcı Z. Adıyaman M. Maden 

Çorum EsMışeMr Çankırı 
K. Demirer O. Oğuz N. Ç. Yazıcıoğlu 

Kocaeli Konya Bursa 
8. Yahşi S. Ergun E. Mat 

Yozgat 
/. Kapısız 

Butça Plân Komuiisyoniu rajporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/787 
Karar No. : 248 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (Ege Üniversitesi Kuruluş kadrolarına ailt 6953 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı) Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulundu
ğu oturumda incelendi ve (görüşüldü. 

1955 yılında Ege Üniversitesine 'bağlı ^olarak kurulan Tıp Fakültesi, dar imkânlar içinde ve an
cak 1O0 kadar öğrenci kabul ederek 'eğitime başlanıştı. Kuruluşu takibeden yıllarda, memlekeıtimi-
zin sağlık personeline olan ihtiyacı ıgözöaüne aloarak imkânlar dahilinde hattâ imkânlar zorlan
mak sureltiyle öğrenci adedinin çoğaltılmasına çalışılmıştır. İlk kurulduğu yıllarda 100 öğrencilik 
kapasiteye sahip ibulunain fakülte, ıgiderek hu kapasiteyi 250 ve daha yukarı seviyeye çıkarmıştır. 

Gerek öğrenci adedindeki artış ve gerekse İz nir'de-mevcut, Sağlık Bakanlığı ve Belediye has
tanelerinde fakülteye tahsis edikn 700'e yakın yatak, Bornova'da yapılan 1 400 yataklı fakülte 
hastanesi kliniklerinin hizmete girmesi ile mevcut kapasite daha da zorlanmış ve hizmetlerin kar
şılanabilmesi için kürsü adetlerimde de bâzı ilâveler 'zorunlu duruma gelmiştir. 

Mevcut kadrolarla artan hizmetlerin yürütülmesi hiç şüphesiz ki, mümkün 'değildir. Hâlen Ege 
Üniversitesi 'Tıp Fakültesi Hastanesi 1 400 yataklıdır. 1974 yılı başında tamamlanacağı hesaplanan 
yeni kliniklerin ilâvesiyle yatak sayısı 1 700 olacaktır. 2ı6 . 4 . 19157 .tarih ve '6953 sayılı Kanunla 
verilen 203 adet asistan kadrosuna 12 . 6 . 1959 tarih ve 7353 »ayılı Kanunla 10 asistan kadrosu da
ha ilâve edilmiş ve iasistan sayısı 213'e çıkarılmıştır. Ancak, yeni yatak ve kürsü durumu 'gözönü-
ne alındığında fakültenin yeniden 250 asistana ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tasarıya bağlı Maliye Bakanlığı notunda belirtilen 250 kadro talebinde 180 adedinin karşılana
bildiği ve bu miktardan 1180 adedinin 1972 malî yılında kullanılmayacağı hususu dikkate alınarak 
tasarı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve maddelerim 'müzakeresine (geçilmiştir. 

Tasarının 1 nei maddesi ve ilişik ı(l) sayılı cetvel aynen; 

Balıkesir 
M. Yûmaz 

İzmir 
M. Akan 

Bursa 
/. öktem 

10.5 .1973 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 884) 
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Tasarının 2 aıei maddelsinde belirtilen !(2) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 1972 yılında kul
lanılmaz) hükmü 1972 malî yılı 'geçmiş 'olduğundan 19713 yılı şeklinde düzeltilerek, 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 8 ncü ve 4 ncü maddeler ise .aynen kaibul edilmiştir. 
Eğitimin aksamaması ve kadroların biran önce çıkarılaraık hizmete verilmeısinin Ibüyük faydaları 

olacağı düşüncesiyle tasarınım Genel Kurulda öne elik ve üvedilikle igörüşülmesi kararlaştırılmış
tı]?. 

öncelik ve ivedilikle •görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine (sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkaınvekili Sözcü Kâtiip 
Niğde Ankara Çorum Adlaina 

N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçubaşt S. Kılıç 

Çorum 
A. Güler 

bnaajda bulumamıa'dı 

İsparta 
A. î. Balım 

Edlirmıe 
/. Ertem 

îstöadbull 
0. G. Fersoy 

Mğde 
//. A. Kavurmacıoğlu 

Efelklî ehir 
1. Angt 

izantir 
K. Önder 

Slaımsun 
H. Özalp 

İmzlald'a feutenaımaıdı 

Eısküşehlir 
8. Öztürk 

Kayseri 
V. Â, Özkan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 884) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 
sayılı Kanuna eh kanun tasarısı 

MADDE 1 — Ege Üniversitesi Kuruluş Kad
rolarına ait 26 . 4 .1957 tarih ve 6953 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tıp Fakültesi kıs
mına, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 2. — (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar 1972 malî yılında kullanılmaz. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
İ Arar 

Devlet Bakanı 
i. Öztrak 

Millî Savunma' Bakanı 
M. tzmen 

Dışişleri Bakanı 
Ü. II. Bay ülken 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

Ticaret Bakam 
N. Talû 

Cimi. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
E. Danışman 

Sanayi Bakanı 
Af. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakam 
N. Sönmez 

22 . 2 .1973 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
Z. Mhczzinoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
A". Demir 

Tarım Bakanı 
1. Kara öz 

Çalışma Bakanı 
A. R. l'zuner 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
Ar. Kodamanoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Orman Bakanı 
S. tnal 

Gençlik vo Spor Bakanı 
A. Karakiiçük 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU METNİ 

Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 
sayılı Kanunu ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 884) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLİ 

CETVELLER 

(1) Sayılı cetvel 

I). 
Aylık 

Momıııiyeiün ncv ,i Adet !feuitan 

Öğretim Yardımcilan 
7 Asiistian 15 
(8 » 35 

800 
700 

D . Mcinnıriyetin nev'i 

9 Asistan 
10 » 

Aylık 
Adet tutarı 

60 600 
70 500 

(2) Sayılı cetvel 

Öğretim Yardımcıları 
7 Asistan ' .1.0- 800 
)8 » 25 700 

9 Asistan 
10 >> 

45 fiOO 
50 500 

B Ü T Ç E P L Â N K O M İ S Y O N U D E Ğ - I Ş T l R İ S Î N E 

BAĞLI CETVELLER 

CETVELLER 

1 ve 2 sayılı cel'vel'ler aynen kaimi edilmiş
tir. 

• « >mm^ » t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 884) 



Dönem : 3 
Topfentı .4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

0 / 8 1 7 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 3 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1623/3092 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türlriye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 3 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «5247 sayılı istanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid M den 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

İstanbul Üniversitesine bağlı Edebiyat Fakültesinde Alman, İngiliz ve Fransız Filolojileri kuruluş
ları gayesi bakımından, -genellikle klâsik modele -göre öğretim yaptıklarından programlarının ağırlık 
noktası teoriye ve 'bilimsel araştırmaya yönelmiş durumdadır. Filolojilerden mezun olanlar geniş bir 
genel kültüre salhip ve problemlere çözüm yolları bulacak biçimde araştırma yöntemlerini kavramış 
kimseler olarak akademik kariyere intisabedebilecek yeteneklere sahibolarak yetişmektedir. 

Buradan yetişenler büyük sebillerde geniş 'imkânlara malik oldüklanndan dil öğretmeni olarak 
memleketin muhtelif yerlerinde bulunan orta öğretim müesseselerine 'gitmemektedirler. 3u nedenle 'de 
yabancı dil öğretmeni sıkıntısı çekilmektedir. Bu yıkıntınm giderilmesi yurdun lıer köşesine giderek 
dil eğitimi yapacak yabancı dil öğretmeni yetiştirmekle mümkündür. 

Diğer taraftan- filolojiler yabancı dili iyi bilenleri eğitmeye göre kurulmuş olmalarına rağmen, li
selerden gelen muhtelif seviyede dil. bilen öğrencilerin dil hâkimiyetine dayanan filoloji derslerini 
takiibedebilmeleri için onlara ayrı ayrı yetiştirme kursları açılmakta bu hal ise öğrencilerin normal 
olcuma süresinden bir veya iki yıl sonra mezun olmalarına yol açmaktadır. 

Bu itibarla az dil bilerek liselerden gelen öğrencileri yoğun bir dil eğitimi -verecek liselere ve yük
sek öğretim müesseselerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmeyi amaç edinecek bir yüksek okulun açıl
masının faydaları büyük olacaktır. 

Maddelerin Gerekçesi 

1 nci madde; yabancı dil yüksel; okulunun ihtiyacı olan öğretim, üye ve yardımcılarına ait kad
roların ve okul müdürüne verilecek ücrete ait cetvellerin Üniversite Teşkilâtı Kanununa eklenme
sine dair olup kadrolar 4 yılda peyderpey kullanılacaktır. 

2 nci madde; mevcut dersleri okutmak üzere atanacak öğretim üyeyi bulunmaması halinde, di
ğer öğretim üyelerine ek görevle ders verdirme imkânını temin için düzenlenmiştir. 

Geçici madde; bir kısım kadroların 1973 malî yılında kullanılmayacağını öngörmektedir. 
3 ncü madde; ek görev alacakların tazminatının kesilmesini temin için öngörülmüştür. 
4 ve 5 nci maddeleri; yürürlük ile ilgili maddelerdi/. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No: 1/817 
Karar No: 16 

26 .4 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız 'tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan 5247 sayılı istanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanım tasarısı Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzake
re edildi. 

Tasarının gerekçesi Komisyonca olumlu karşılanmıştır. Tasarı metnin tetkikinde tasarının 2 
ve 3 ncü maddelerinde ufak bâzı kelime ilâveleri yapılması ııygaııı görülmüş ve tasarı cetvelleri ile 
beraber bu değişiklikle aynen 'kabulünle Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu Rapor için Başkan ve 

Sözcü 
istanbul Adıyaman Ankara Balıkesir 

Prof. Dr. M. Yardımcı Z. Adıyaman M. Maden M. Yılmaz 

Çorum 
Ii. Demirer 

Eskişehir 
O. Oğuz 

Yozgat 
1. Kapısız 

İzmir 
M. Akan 

Bursa 
/. Öktem 

Konya 
S. Ergim 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/817 
Karar No. : 247 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

10 1973 

Millelîi İVDeclisd Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu
nuna efe (kanun tasarısı», Millî Eğitim Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulun
duğu toplantıda görüşüldü : 

Ülkemizdeki orta dereceli okulların birçoğunda, lisan öğretmemi ya hiç mevcut değil, yahut da 
'ehliyetsiz vekil öğratmıenler tarafından öğretim yapılmaktaldır. Öğretmeni bulunan okullardan 
mezun olan .öğrenciler, üniversite giriş sınavlarında, muhakkak ki, daha başarılı ol makta bu du
rum da >eğitimde eyitlik ilkesini zedelemektedir. 

Onta dereceli okullara lisan öğretmeni yetiştiren kurumlardan biri olan, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesine bağlı Alman, İngiliz ve Fransız Filolojileri, müfredatlarının ağırlık nok
talarını bilimsel araştırmaya ayırmaktadırlar. Filolojileri ıbitirenler geniş kültüre sahip, her türlü 
proibleımleri halledebilecek seviyede yetlştikleriııien, ıbüyük şehirlerde çok İ3ri imkânlarla- iş bula
bilmekte, hu nedenle de 'memleketin çeşitli yerlerine dağılmış bulunan orta dereceli okullara git
me makteddrler. Ayrıca Filolojiler yabancı dili iyi bilenleri eğitmek gayesi ile kurulmuş nıüessese-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 886) 
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ler olmasına rağmen, liselerden muhtelif bilgi seviyesinde gelen öğrencileri Filoloji derslerini ta-
kibedebilecek: seviyeye getirmek için ayrı ayrı kurslar tertilbetınekte, bu durum öğrenim süresi
nin bir veya 'iki yıl daha ıızam.asma sebeboknaktadır. Bu afesaiklıkları gidemnok için liselerden az 
dil bilerek gelen öğrencileri, metotlu bir dil eğitini ile orta dereceli' 'öğretim müesseselerinin, öğ
retmen ihtiyacını karşılayacak seviyede bir yüksek okulun .açılması faydalı olacağı gerekçesi ile 
hazırlanan bu tasarı, ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonuna sevlk olunmuş, komisyonda
ki görüşmelerde, tasarının 2 nci ve 3 ncü maddelerinde Iküçük bâzı değişiklikler yapılmış, geçici 
ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

'Tasarı ile /kurulması öngörülen İstanbul Üniversitesinde, rektörlüğe bağlı yabancı dil yüksek 
okulu, lisan öğretmeni ihtiyacına büyük ölçüde yardımcı olacağı bir gerçektir. Bu nedenlerle 
hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da uygun görülerek .maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

'Tasarının 1 nci, g'eçdoi maddesi ve 4 ncü, 5 nci maddeleri ile Millî Eğitim (Komisyonunun 2 nci 
ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. * 

Eğitim hizmetlerindeiki büyük bir boşluğu dolduracak olan bu tasarının biran önce kanun
laşması açan Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ayrıca kararlaştırılmıştır. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan vekili 'Sözcü Kâtip 
•'Niğde Ankara Çorum Adana 

N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 8. Kıh<: 

Gorilim Edirne Eskişehir Eskişehir 
A. Güler t. Ertem t. Angı S. Öztürk 

İmzada buıkınaunıadı 

İsparta İstanbul İzmir Kayseri 
A. İ. Balım O. C. Fcrsoy K. Önder V. Â. Özkan 

Niğde Samsun 
/ / . .4. Kavurmacıoğlu H. Özalp 

İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 886) 
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Hükümetin teklifi 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanını tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi uyarınca istanbul Üni
versitesinde Rektörlüğe bağlı 
olarak açılan Yabancı Dil Yük
sek Okuluna ait ilişik 1 ve 2 
sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar, 5247 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Yabancı Dil 
Yüksek Okulunda mevcut ve 
kurulacak kürsüierdeki ve kür
süsü bulunmayan dersleri okut
mak için atanacak öğretim üye
si bulunmadığı takdirde diğer 
fakültelerin öğretim üyeleri 
açık kadrolara ek görevle ata
nabilirler. 

MADDE 3. — Yabancı Dil 
Yüksek Okuluna atanan öğre
tim üyeleri ile yardımcılarına 
Üniversiteler Kanununun deği
şik 32 nci maddesine göre taz
minat verilmeye devam edile
ceği gibi haklarında 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi de uy
gulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan (3) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 
1973 malî yılında kullanılmaz. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirip metni 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Yabancı Dil 
Yüksek Okulunda mevcut ve 
kurulacak kürsüierdeki ve kür
süsü bulunmayan dersleri okut
mak için atanacak öğretim 
üyesi bulunmadığı takdirde di
ğer fakültelerin öğretim üyeleri 
ve yardımcılar kadrolara ek gö
revle atanabilirler. 

MADDE 3, — Yabancı Dil 
Yüîssek Okuluna ek görevle 
atanan öğrenim üyeleri ile yar
dımcılarına Üniversiteler Ka
nununun değişik 32 nci madde
sine göre tazminat verilmeye 
devam edileceği gibi hakların
da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi de uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın bu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4, — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4, — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 886) 



_ 5 -

Hükümetin teklifi 

MADDE 5. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

29 . 3 . 1973 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Millî Savunma Bakanı 
M. İzmen 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 
iV. Talû 

Tarım Bakanı 
İ. Karaöz 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştiriş metni 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Öztürk 

İçişleri Bakanı 
F, Kubat 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Özbek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
N. Kodamanoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Bütçe Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Dışişleri Bakanı 
Ü. II. Bayülken 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

(Kim. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzun er 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akeal 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 886) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 

CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi 

Yabancı Diller Yüksek Okulu 
(Öğretim üyeleri) 

Profesör 3 
» 3 
» 3 
» 4 

Doçent 6 
» 7 

öğretim yardımcıları 
8 Asistan 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

700 

9 Asistan 
4 Uzman 

» 
Okutman 

» 

Sayı 

2 
3 
o 

4 
4 
4 

4 
4 
4 

Aylık 

600 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

Yüksek Okul Müdürü 

(2) SAYILI CETVEL 

1 170 I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 

Öğretim Yardımcıları 

(3) 

2 
1 
1 
4 
o O 

7 

9 

9 

SAYILI CETVEL 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

700 
GOO 

4 
5 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

Uzman 
» 

Okutman 
» 

» 
» 
» 
» 

2 
1. 
2 
9 

2 
2 
2. 
9 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 
600 

Bütçe Plân Komisyonunun cetvelleri 

CETVELLER 

Tasanya bağlı 1, 2 ve 3 sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

— « ^ 
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Dönem : 3 
Toplantı :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

2 7 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyon

larından 5'er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /798) 

T. C. 
Başbakanlık 10.3.1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi . . 
Sayı: 71-1603/2391 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku
rulunca 28 . 2 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı» 
ile gerekçe ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türk Silâhlı Kuvvetlerimin yüzer birliklerini teşkil eden harp ve yardımcı gemilerinde görevli su
bay ve assuıbayların, uzun bir süre denizde -kaldıkları ve ilmî yönden gerekli olduğu ve bu nedenle de 
kuvvetli bir 'gıda rasyonuna tabi tutulmaları icabedeceği hususu gözönünde tutularak 27 Kasım 1935 
gün ve 2852 sayılı Deniiz 'mensuplarına mahsus yemek bedeli hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş 
bulunulmaktadır. 

Ancak, 1935 yılından bu yana geçen süre içerisinde malî olanakların yetersizliği nedeniyle 'artırı-
lamayan yemek bedelinin; yüskelen ekonomik konjonktür sebebiyle geçim şartlarının ağırlaşması mu-
vacebesinde 'artırmak zorunluluğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Tasarı ile getirilen artış ber ne kadar yükselen ekonomik konjonktüre uygun bulunmuyor ise de; 
subayların geçini sıkıntılarını nispeten hafifletme olanağı vermektedir. 

Aynı görev şartları ve geçim sıkıntısı içerisinde (bulunan assubaylar da kanun tasarısına dahil edil
mek suretiyle sosyal adalet gerçekleştirilmiş bulunulmaktadır. 

888 

Bu tasarı ile 5 920 000 TL. lık cüzi bir artış malî yük alarak bütçeye ilâve edilmiş olacaktır. 
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113 No. lu Geçici Komisyon Raporu 

MilUt Meclisi 
113 No. lu Geçici Komisyonu 15 . 5 . 1973 

Esas No: 1/798 
Karar No 

Yüksek Başkanlığa 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddeleri
nin yürürlükten ıkaldırılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kurulun 11 . 4 . 1973 ta
rihli 94 ncü Birleşiminde kurulması kabul edilmliş bulunan 113 No. lu Geçici Komisyonumuzda 'ilgili. 
Ba'kanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir cüzü olan Deniz Kuvvetlerimiz gemilerinde görevli ('ge
milerin fabrika ve havuz onarımlarında bulundukları süreler hariç) subay ve askerî memurlara 1935 
yılında çıkarılan 2852 sayılı Kanunla 10 ilâ 55 lira arasında yemek bedeli veriliyordu. 

40 yıla yaklaşan bir zaman içinde yükselen ekonomik konjonktür sebebiyle geçim şaftlarının ağır
laşması mezkûr kanunun gayelerini tahakkuktan uzalk kalmıştır. 

Subayların geçim sıkıntılarını (aylık yemek bedeli olarak 100 - 300 lira) nispeten hafifleten tasarı? 
Geçici Komisyonumuzca prensiıbolaraik kabul edildikten sonra maddelerinin 'tetkikine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesi ile 2852 sayılı Kanunun değiştirilmek istenen 1 nci maddesine-
(assubaylar) da ilâve edilmek suretiyle sosyal adalet gerçekleştirilmiştir. Metne açıklık vermek gaye
siyle (gösterilen) kelimesinden sonra «aylık» kelimesi ilâve edilmiş ve madde bu şekliyle Geçici Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

2852 sayılı Kanunun 3, 9, 14 ve 18 nci maddeleri üzerinde tasarı ile yapılan değişiklik Geçici 
Komisyonumuzca uygun mütalâa olunmuştur. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesi Geçici Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 3 ve 4 ncü maddeleri Geçici Komisyonumuzca ay

nen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek, mezkûr personellin daha fazla sıkıntıda bırakmamak 

için, gündemdeki sair işlere takdimen ivedilik ve öncelikle görüşülmek: üzere Yüksek Başkanlığa. 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Niğde Samsun Adıyaman Çankırı 

N. Çerezci 1. Kılıç A. Turanlı H. Dağlı 

Giresun Malatya Trabzon Afyon Karahisar 
II. İpek A. Karaaslan A. Şener H. Hamamcıoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 . il . 1935 tarih ve 2852 say ıh Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad
delerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 1, 3, 9, 14 ve 18 nci maddeleri 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri kuru
luşunda bulunan gemilerde görevli subay ve 
assubaylara aşağıda hizalarında gösterilen ye
mek bedeli, görevin yapıldığı tarihi izleyen ay
başında maaş ile birlikte ödenir. Malî yılın 12 
nci ayma ait ödemeler bu ayın sonunda yapı
lır.» 

TL. 

Donanma komutanına 300 
Eilo komutanlarına eşidi yüzer bir
lik komutanları ile donanma ko
mutanlığı Kurmay Başkanına 250 
Komodorlara ve birlik komutanla
rı ile donanma, filo ve komodor-
luk başçarkçılarına 200 
Gemi komutanlarına ve gemi baş
çarkçılarına 175 
Subaylara 150 
Assub aylara 100 

«Madde 3. — (remillerin fabrika ve havuz 
onarımlarında bulundukları süreler içerisinde 
yemek bedeli ödenmez.» 

«Madde 9. — Gemilerin, yabancı ülkeler Il
ımanlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek bedeli iki katı olarak ödenir.» 

«Madde 14. — Yemek bedeli her türlü ver
giden muaf olduğu gibi bundan hiçbir nam al
tında kesinti yapılamaz.!» 

Madde 18. — Bu kanunu Millî Savunma, iç
işleri ve Maliye bakanları yürütür.» 

MADDE 2. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 4, 5, 6, 7, 10 neu maddeleriyle 
12 nci maddenin 2 nci fıkrası ve 15 nci madde
si yürürlükten kaldırılmıştır. 

3 — 
i 113 No. lü GEÇİCİ KOMİSYONUN 
I DEĞİŞTİRİŞİ 

27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı mad

delerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 Kasım 1935 tarih ve 2852 
sayılı Kanunun 1, 3, 9, 14 ve 18 nci maddeleri 
aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri kuru
luşunda bulunan gemilerde görevli subay ve assu-
ibaylara aşağıda hizalarında gösetrilen aylık ye
mek bedeli, görevin yapıldığı tarihi izleyen ay
başında maaş ile birlikte ödenir. Malî yılın 12 
nci ayına ait ödemeler bu ayın sonunda yapı
lır.» 

TL. 

Donanma komutanına 300 
Mlo komutanlarına eşidi yüzer bir
lik komutanları ile donanma ko
mutanlığı Kurmay Başkanına 250 
Komodorlara ve birlik komutanla
rı ile donanma, filo ve komodor-
luk başçarkçılarına 200 
Gemi komutanlarına ve gemi baş
çarkçılarına 175 
Subaylara 150 
Assub aylara 100 

«Madde 3. — Gemilerin fabrika ve havuz 
onarımlarında bulundukları süreler içerisinde 
yemek bedeli ödenmez.» 

«Madde 9. — Gemilerin, yabancı ülkeler li
manlarında bulundukları süreler içerisinde ye
mek bedeli iki katı olarak Ödenir.» 

«Madde 14. — Yemek bedeli her türlü ver
giden muaf olduğu gibi bundan hiçbir nam al
tında kesinti yapılamaz.» 

Madde 18. — Bu kanunu Millî Savunma, İç
işleri ve Maliye bakanları yürütür.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 3. — Bu kanun yayımını izleyen ay
başında yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma, İçiş
leri ve Maliye bakanları yürütür. 

28 . 2 . 1973 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Devlet Bakanı 
Prof. t. Öztrak 

Millî Sa. Bakanı 
M. İzmen 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğit. Balkanı 
Prof. S. Özbek 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

G-ünı. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp. 

Ulaştırana Bakanı 
B. Danışman 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
Z. Bay kara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık Bıalkanı 
M. Öztekin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Tarum Bakanı 
/. Karaöz 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Sanayii ve Tekno. Bakanı Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Tanıt. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
Prof. N. Sönmez 

N. Kodamanoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Orman Bakanı 
Prof. S. İnal 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

113 No. lu Geçici Komisyonun ıdeğişjtirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Döncua : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 

; ( 1 / 6 8 8 ) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 8 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1489/8824 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 8 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz «derim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ülkeler arasındaki dostlukların kültür alanındaki mübadelelerde kuvvetlendirilin esinin ve pekiş-
tirilmesinin büyük bir önem taşıdığını gözönünde tutan Hükümetimiz dost Kore Cumhuriyetiyle kül
türel ilişkilerin geliştirilmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bu maksatla memleketimiz ile 
Kore Cumhuriyeti arasında kültürel münasebetlere ahdî mahiyet vermek -ve daha plânlı ve müsta
kar bir şekilde yürütmek üzere Ankara'da 4 Ağustos 1972 günü bir Kültür Anlaşması imzalanmış
tır. 

• Anlaşma mahiyet itibariyle bugüne kadar Hükümetimizin diğer devletlerle akdetmiş" olduğu Kül
tür anlaşmalarının benzeridir. 

Anlaşmada, karşılıklı olmak üzere, bilim adamı ve öğrenci mübadelesi, sanat, bilim ve spor alan
larında karşılıklı ziyaret ve temasların yapılması, diplomaların muadeleti meselesinin incelenmesi, 
üniversite ve yüksek okullar öğrencilerinin diğer memleketin öğretim müesseselerinde öğrenimlerine 
devam edebilmelerini ve araştırmalar yapabilmelerini teminen burslar verilmesi ve mütekabiliyet 
çerçevesinde kültür merkezleri kurulması öngörülmektedir. 

Yakın geçmişte bir silâh arkadaşlığryle başlayan Kore ile iyi ilişkilerimizin şimdi de kültürel 
alanda devam etmesi ve daha da gelişmesi bu Anlaşma sayesinde kolaylaşacaktır. 

Söz konusu Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması için Büyük Millet Meclisine şevki Ba
kanlar Kurulunun yüksek takdirlerine sunulur. 
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Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/688 
Karar No. : 10 

Milî Eğitim Komisyonu raporu 

9.2. 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza tevdi buyurudan «Türkiye Cumhuriyeti 
Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan Kültür An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle tetkik edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra maddelerin tetkikine geçilmiş ve aynen 
kabulüne komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Bursa 
E. Mat 

Kocaeli 
S. Yahşi 

Eize 
H. B. Albayrak 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Uşak 

F. TJğrasızoğlu 

Çorum 
K. Demirer 

Konya 
S. Ergun 

Yozgat 
t. Kapısız 

Kâtip 
Uşak 

Âdil Turan 
İmzada bulunamadı 

Çankırı 
N. Ç. Yazıcıoğlu 

İmzada »bulunamadı 

Bursa 
/. öktem 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/688 

Karar No. : 8 

17 . 5 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 tari
hinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı, komisyonumuzda tetkik v>e müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuzca da 
uygun görülmüş, anlaşmanın onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 
0. Alp 

Aydm 
t. Sezgin 

Eskişehir 
0. Oğuz 

imzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Manisa 
E. Akça 

Sözdü 
İzmir 

§. Osma 

Aydm 
M. K. Yılmaz 

istanbul 
N. Eroğan 

izmir 
N. Kürşad 

Urfa 
N. Aksoy 

Kâtip 
" istanbul 

N. t. Tokgöz 

Bursa 
C. Külâhlı 

istanbul 
8. Orkunt 

Konya 
T. Y. öztuna 

Zonguldak 
F. Fırat 
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Bütçe Plâr, Komfeyoıra raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/688 
Karar No. : 255 

29.5.1973 

Millet Meclfsi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan, «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumttıurüyeti Hü
kümeti arasında 4 Ağustos 1'9!7'2 tarihinde imzalaa TUŞ bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Millî Eğilin Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri
nin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü: 

Ülkelerin, kapalı sınırlar içinde hayatiyetle!-! ıe devam etmeleri, gelişen şartlar 've ilmî • ilerle
meler nedeniyle geçerliliğini kaybetmiş tarihî seyir içerisinde ve lözellikle 19 ,ncu yüzyılın 2 nci ya
rısında geniş çapta ülkelerarası ilişkilerin yoğunlaştığı bir aşamaya ulaşmıştır. 

Ülkelerarası ilişkilerde, öncelikle dost ve kati 'leş ülkelerin karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde 
• işbirliği 'Sağlaimaları gerekli ve önemlidir. Dbst ve kardeş ülkelerin 2'li anlaşmaları ile diğer 'genel 
mahiyetteki çok üyeli ülkelerarası anlaşmalar hiç şüpihesizki mütekabiliyet esasına dayanmakta
dır. 

Bu nedenle [hazırlanmış bulunan mıemlefcetimiz ile Kore Cumhuriyeti arasında kültürel münasıe-
betlere ahdî mahiyet vermek ve daha planlı bir şekilde yürütmek üzere Ankara'da 4 Ağustos 1972 
günü imzalanan Anlaşmanın onaylanması hakkındaki tasarı, Dışişleri Bakanlığı- temsilcisinin ver
diği tamamlayıcı bilgilerden sonra, Komisyonumuzca maddelerin müzakeresine geçerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Ayrıca ülkemizle; Kore Cumhuriyeti arasındaki kültürel münasebetlerin gelişmesinin çeşitli ya
rarlarını da'dikkate alan Komisyonumuz tasarının Gf-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ne karar vermiştir. 

•Cenel Kurulun tasviplerine arz :edillmelk izere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkanvefcili Sözcü 

Niğda l 

N. Çerezci 

Erzurum 
E. Danışman 

İsparta 
A. t. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

İmzada ıbuluniamadı 

Saıınsun 
H. Özalp 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

EısMşehlilr 
1. Angı 

İmzada bulunaanıaldı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
M. Erez 

iSaım'sun 
D. Kitaplı 

Çorum 
A. Güler 

İmziadja [bulunamadı 

Eskişehir 
S. öztürk 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada ıbulunıaımıadı 

Mİaraş 
N. Çuhadar 

Tnalbzon 
A. Şener 

Edime 
1. Erten 

İmzada bnflıunoJmja|dı 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada ıbnıljuniaımialdı 

Izımliır 
K. Önder 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türküye Cumhuriyeti Hükümeti Üe Kore Cum
huriyeti Hükümeti arasında 4 Ağustos 1972 tari
hinde imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
4 Ağustos 1972 tarihinde imzalanmış bulunan 
«Kültür Anlaşması» mn onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
M. tzmen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

19 . 8 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Malîye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Ttearet Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

San. ve Tekno. Balkanı V. 
R. Danışman 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakam 
E. Y. AkçaL . T. Toker 

Köy İşleri Bakam Orman Bakara 
İV. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
t. Karaöz 

Çalışma Bakam 
A. R. TJzuner 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Kodamanoğlu 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti, 
İki" memleket arasında mevcut dostane bağların kuvvetlendirilmesi ve kültür, sanat, bilim ve tek

noloji alanlarındaki münaseebtlerin daha da teşvik edilmesi ve geliştirilmesi için bir Kültür Anlaş
ması akdetmeyi arzu ettiklerinden bu maksatla aşağıdaki tam yetkili temsilcilerini tayin etmişlerdir : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 

Saym İsmail Erez, 

Kore Cumhuriyeti Hükümeti adına : 

Kore Cumhuriyetinin Türkiye nezdindeki 

Büyükelçisi Sayın Chan Hyun Pak, 

Kendileri usulüne uygun bulunan yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususlar hak
kında mutabık kalmışlardır : 

MADDE — 1 

Âkit Taraflar, ülkelerinin kültürünün daha iyi tanıtılmasını sağlamak için, iki Taraf arasında 
kültürel ve entellektüel mübadeleleri aşağıdaki faaliyetleri terti'betmek suretiyle, kolaylaştıracak ve 
teşvik edeceklerdir : 

a) Yayın ve filimler, radyo ve televizyon programları ile sanat eserleri mübadelesi, 
b) Üniversite ve yüksek okul profesörleri, öğretmen bilim adamı, araştırıcı, teknisyen ve öğ

rencilerin, kendilerine çalışmalarını tamamlayabilmeleri için mümkün olan bütün kolaylıklar sağlan
mak suretiyle, mübadelesi, 

c) Gazetecilerin, yazarların, artistlerin, müzisyenlerin ve dans sanatçılarının karşılıklı ziyaret
leri, 

d) Atletlerin ve spor takımlarının ziyaretleri, 
e) Âkit Tarafların üzerinde mutabakata varacakları diğer vasıtalar. 

MADDE — 2 

Her Âkit Taraf, kendi1 ülkesindeki üniversite ve yüksek eğitim müesseselerinde, diğer tarafın 
edebiyatı, tarihi veya kültürü ile ilgili diğer konularda1 konferans verilmesi ve kurslar ihdasını teş
vik edeöeklerdir. 

MADDE — 3 

Her Âkit Taraf, kendi ülkesinde yürürlükte olan kanun ve nizamnamelere uygun olarak, diğer 
tarafça kültürel müesseselerin kurulmasını ve geliştirilmesini kolaylaştıracak ve teşvik edecektir. 
Müessese deyimi, kültür enstitülerini, okulları, kütüphaneleri ve hedefi bu Anlaşmanın amaç ve 
ruhuna uygun diğer teşekkülleri' kapsar. 
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MADDE — 4 

Âkit Taraflar, mütekabilen, diğer Tarafın vatandaşlarına etüt ve araştırma yapabilmeleri için 
burslar tahsisi imkânlarını' tetkik edecek ve taraflardan birinde alman derece, diploma ve diğer bel
gelerin diğer Tarafça, akademik ve meslekî maksatlarla hangi usul ve şartlarla tanınabileceğini in
celeyeceklerdir. 

MADDE — 5 

Âkit Taraflar, gerektiğinde, işbu Anlaşmanın uygulanması için lüzumlu ek anlaşmalar hazırlan
ması konusunda birbirleriyle istişarelerde bulunacaklardır. 

MADDE — 6 

İşbu Anlaşma, Âkit Tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli bütün kanunî işlemle
rin tamamlandığından yekdiğerini haberdar ettikleri tarihten itibaren 30 ncu günde yürürlüğe gire
cektir. 

MADDE — 7 

Her iki Âkit Taraf, diğer Tarafı, üç ay öncesinden yazılı olarak haberdar etmek şartıyle işbu 
Anlaşmayı her zaman feshedebilir. 

Hükümetlerince, usulüne uygun olarak kendilerine yetki verilen aşağıda imzaları bulunan temsilci
ler işbu Anlaşmayı imzalamışlardır : 

Ankara'da bin dokuz yüz yetmiş iki tarihinde herbiri eşit şekilde geçerli 'olmak üzere, ikisi Kore 
dillinde, ikisi Türkçe ve ikisi de İngilizce olmalk üzere yapılmıştır. 

Ortaya çıkacak görüş ayrılıklarında İngilizce metin esas olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Kore Cumhuriyeti Hükümeti adına 

• • ^ » » » • • 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, 
yapımı ve stoklanmasının yasaklanması ve bunların imhasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 

( î / 6 9 5 ) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 8 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 -1483/8187 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 7 . 1072 tarihinde kararlaştırılan «Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliş
tirilmesi, yapımı ve stoklanmasının yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasının ya
saklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin uygun bulunduğu hakkındaki Kanunun 

gerekçesi 

GENEL (JEREKÇE 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların ve bunların kullanılmasına yarayan araç ve 
gereçlerin yasaklanması ve imhası amaciyle uluslararası bir Sözleşme akdi konusunda Birleşmiş Mil
letlerde, Cenevre Silâhsızlanma Konferansında uzun süreden beri yoğ-ıın çalışmalar yapılmıştır. Çe
tin müzakereler sonucunda varılan bu Sözleşmeye taraf olacak devletler, hiçbir şekilde, bakteriyolo
jik (Biyolojik) silâhların ve bunların kullanılmasına yarayan araç. ve gereçleri geliştirmemeyi, yap
mamayı, stok etmemeyi, bu tür silâhlarla bunların kullanılmasına yarayan araç ve gereçleri en kısa 
zamanda ve en geç Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 9 ay içerisinde imha etmeyi veya 
barışçı amaçlarla kullanılır hale getirmeyi yükümleneccklerdir. 

Bilindiği gibi, memleketimiz, taraf. bulunduğu «Boğucu, zehirleyici ve benzeri gazlarla bakteri
yo lo j i yöntemlerin savaşta kullanılmalarının yas aldanmasına ilişkin 17 Haziran 1925 tarihli Cenev
re Protokolünün günümüz koşullarına uygun hale getirilmesini ve dolayısıyle biyolojik ve kimyasal 
silâhlarla bunların kullanılmasına yarayan araç ve gereçlerin etkin bir uluslararası denetim altın
da yapımının yasaklanması ve imha edilmesi yönündeki çabaları başından beri olumlu karşılayarak 
desteklemiştir. Bakteriyolojik (Biyolojik) silâhların yasaklanması ile 1925 Cenevre Protokolü büyük 
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ölçüde tamamlanmış olmaktadır. Kimyasal silâhların da yakın bir gelecekte yasaklanması ve imhası 
için tarafların iyiniyetle müzakerelere girişmeleri Sözleşmede ayrıca öngörülmüştür. 

îmzaya açıldığı 10 Nisan 1972 günü1 Londra, Moskova ve Waşington'da büyükelçilerimiz tarafın
dan Hükümetimiz adına imzalanan bu Sözleşme, depoziter devlet sayılan A. B. D., İngiltere ve Sov
yetler Birliği de dâhil olmak üzere 22 devlet tarafından onaylandığında yürürlüğe girecektir. 

Hükümetimiz, bu Sözleşmeyi silâhlanma yarışının durdurulması yönünde alınmış gerçek bir si
lâhsızlanma tedbiri olarak mütalâa etmekte, bunun sıkı ve etkin bir uluslararası denetim altında ger
çekleştirilebilecek genel ve tam silâhsızlanmaya doğru atılmış olumlu yeni bir adım teşkil ettiğine 
inanmaktadır. Bunun dışında, dünya barışının kuvvetlenmesine, uluslararası gerginliğin azalmasına, 
milletlerarası ilişkilerde itimat ve işbirliğinin takviyesine hizmet edeceği ve ayrıca bu tür silâhların 
yapımının yasaklanmasının ve mevcut stoklann imhasının millî güvenlik menfaatlerimize de uygun 
düşeceği inancıyle Hükümetimiz, söz konusu Sözleşmenin onaylanmasını da desteklemektedir. Bu 
maksatla, Büyük Millet Meclisinin tasvibine arz edilmek üzere ilişikte sunulan kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Maddelerin gerekçesi 

Madde 1. — «Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stok-
lanmasmın yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun bulun
duğunu hükme bağlamaktadır. 

Madde 2. — Kanunun yürürlük maddesidir ve söz konusu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
gireceğini belirtmektedir. 

Madde 3. — Madde ile kanun hükümlerini yürütmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 6 . 1 . 1973 

Esas No. : 1/695 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi ve stoklanmasınm yasaklan
ması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bakteriyolojik ve zehirli silâhları ve bunların kullanılmasına yarayan araç ve gereçleri geliş
tirmeyi, yapmayı ve stok etmeyi önlemek gayesiyle Cenevre Silâhsızlanma Konferasmda varılan 
Sözleşmeyi dünya barışının kuvvetlenmesine uluslararası gerginliğin azalmasına ve millî güven
lik menfaatlerimize de uygun düşeceği inancıyle 10 Nisan 1972 gimü Londra, Moskova ve Waş-
lıington'da büyük elçilerimiz tarafından Hükümetimiz adına imzalanan ve bu sözleşmenin onaylan
ması komisyonumuzca da uygun görülmüş ve tasarının tümü prensibolarak kabul edildikten son
ra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 899) 



3 — 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa say-
gıyle sunulur. 

Başkan 
Bursa 

M. Tayyar 

Çankırı 
II. Bağlı 

Kastamonu 
M, Akdoğanh 

Sözcü 
Bingöl 

M. Bilgin 

Denizli 
M. E. Durul 

Maraş 
Z. Kürşad 

Van 
F. • Türkoğlu 

Adana 
C. Oral 

İmzada bulunamadı. 

Hatay 
A. Yılmaz 

Muğla 
A. Buldaydı 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/695 

Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

17 . 5 . 1973 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasmm ya
saklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı, komisyonumuzda tetkik ve müzakere 'edildi. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, komisyonumuz
ca da uygun görülmüş, Sözleşmenin onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yükseık Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 
0. Alp 

Aydın 
1. Sezgin 

Eskişehir 
0. Oğuz 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Manisa 
E. Akça 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 
Aydın 

M. K. Yılmaz 

İstanbul 
N. Eroğan 

İzmir 
N. Kürşad 

Urfa 
N. Aksoy 
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İstanbul 

N. t. Tokgöz 

Bursa 
C. Külâhlı 

İstanbul 
S. Orkunt 

Konya 
T. Y. öztuna 

Zonguldak 
F. Fırat 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/695 
E arar No. : 254 

29 . 5 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyuru! an, «Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliş
tirilmesi, yapımı ve stoklanmasının yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşme» ııiıı 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Ba
kanlığı temsilcilerinin katıldığı toplantıda incelendi, ve görüşüldü : 

Bilindiği gibi, memleketimiz taraf bulunduğu «Boğucu zehirleyici ve benzeri gazlarla bakteri
yolojik yöntemlerin savaşta kullanılmalarının yasaklanmasına ilişkin 17 Haziran 1925 tarihli Ce
nevre Protokolü» nü baştan beri olumlu karşılamış ve- uluslararası denetim altında bulundurulması
nın Önemine her zaman işaret etmiştir. 

Bu konuda Birleşmiş Milletlerde, Cenevre Silâhsızlanma Konferansında uzun süre yapılan çalış
malar ve çetin müzakerelerden sonra adı geçen Sözleşme metni kaleme alınmış; böylece, Sözleşme
ye taraf olacak Devletler bu tür silâhları, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
9 ay içinde imha etmeyi veya barışçı amaçlarla kullanılır hale getirmeyi öngörmüşlerdir. Bu su
retle Bakteriyolojik (Biyolojik) Silâhların yasaklanması ile 1925 Cenevre Protokolü de büyük öl
çüde tamamlanmış olacaktır. 

Gerek bu tür silâhlar ve gerekse kimyasal silâhların yakın gelecekte yasaklanması için çalışma 
yapılması Sözleşmede öngörüldüğü gibi memleketimizce de olumlu karşılanacağı şüphesizdir. 

Sözleşme, aynı zamanda silâhlanma yarışını durduracak silâhsızlanma tedbiridir ve millî güven
lik menfaatlerimize de uygun düşecek niteliktedir. Ve Depoziter Devlet sayılan Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere ve Sosyetler Birliği dahil olmak üzere 22 devlet tarafından onaylandığında 
yürürlüğe girecektir. 

Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin verdiği tamamlayıcı bilgiler de alındıktan sonra tasarıyı olumlu 
bulan Komisyonumuz maddelerin müzakeresine geçmiş ve tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

Ayrıca, Sözleşmenin silâhlanma yarışını da durduracak, silâhsızlanma tedbirleri mahiyetinde ol-
duğuda dikkate alınarak Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Çorum 

A. Güler 
.İmzada, bulunamadı 

Edirne 
1. Erten 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
R. Danışman 

Eskişehir 
İ. Angı 

İmzada bulunanı adı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

İsparta 
A. 1. Balım 
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İçel 
C Okyayuz 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Niğde 
II. A. Küvurmacıoğîu 

Trabzon 
A. Şener 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Erez 

Samsun 
/ / . Özalp 

İzmir 
K. Önder 

Maraş 
N. Çuhadar 

Samsun 
D. Kitaplı 

Yozgat 
C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasınm yasak
lanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetimiz tarafından 10 Nisan 1972 tarihinde Londra, Moskova ve Waşing-
ton'da imzalanan «Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve 
stoklanmasınm yasaklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
25 . 7 . 1972 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Millî Savunma Bakanı 
ili. tzmen 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Dışişleri Bakanı 
Ü. II. Bayülken 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Y, Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. B. Uzuner II. Özalp î. Karaöz 

Ulaştırana Babanı 
R. Danışman 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Ta. Kay. Balcım 
31. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskan Bakana Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
E. Y. Akçal T. Toker N. Sönmez S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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Bakteriyolojik (Biyolojik) ve zehirleyici silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasınm ya
saklanması ve bunların imhasına ilişkin Sözleşme 

İşbu Sözleşmeye taraf Devletler, 
Kitle tahrip silâhlarının bütün çeşitlerinin yasaklanması ve imhası dâhil genel ve tam silâhsız

lanma yolunda fiilî ilerlemelerin gerçekleşmesi için çalışmaya kesinlikle kararlı ve kimyasal ve 
bakteriyolojik (Biyolojik) silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasınm yasaklanmasının ve 
bunların etkili tedbirlerle imhasının sıkı ve etkin bir uluslararası denetim altında genel ve tam 
silâhsızlanmanın gerçekleşmesini kolaylaştıracağına kani olarak, 

17 Haziran 1925'te Cenevre'de imzalanmış boğucu, zehirleyici ve benzeri gazlarla bakteriyolojik 
yöntemlerin savaşta kullanılmalarının yasaklanmasına ilişkin Protokolün savaşın dehşetini azaltmak 
yolunda yapmış olduğu ve yapmakta devam ettiği katkıyı da müdrik olarak, 

Bu Protokolün ilke ve amaçlarına bağlılıklarını teyit ve bütün Devletleri bunlara uymaya davet 
ederek, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Haziran 1925 Cenevre Protokolünün ilke ve amaçla
rına aykırı bütün davranışları birçok defa kınadığını hatırlatarak, 

• Uluslararasmdaki itimadı güçlendirmeye ve milletlerarası havanın düzeltilmesine katkıda bu
lunmayı arzu ederek, 

Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesine de katkıda bulunmayı arzu 
ederek, 

Kimyasal ve bakteriyolojik (Biyolojik) etkenlerin kullanılması gibi son derece tehlikeli kitle 
tahrip silâhlarının devletlerin silâh ve mühimmat depolarından etkili tedbirlerle tasfiyesinin önem 
ve ivediliğine kani olarak, 

Bakteriyolojik (Biyolojik) veya zehirleyici (toksin) silâhların yasaklanmasına ilişkin bir An
laşmanın kimyasal silâhların geliştirilmesi, yapımı ve stoklanmasınm da yasaklayacak etkili ted
birler üzerinde bir anlaşmanm gerçekleşmesi yolunda mümkün olan ilk adımı teşkil ettiğine ina
narak ve bu hususta müzakerelere devama kararlı olarak, 

Bütün insanlığın yararı için bakteriyolojik (Biyolojik) etkenlerin veya toksinlerin silâh olarak 
kullanılmalarını tamamıyle bertaraf etmeye kesinlikle kararlı olarak, 

İnsanlık vicdanının bu gibi kullanışları nefretle kınayacağına ve bu tehlikeyi azaltmak için hiç
bir gayretin esirgenmemesi gerektiğine inanmış olarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE — 1 

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet, 
1. Menşei ve üretim yöntemi ve çeşitleri ne olursa olsun, her türlü mikroplu etkenler veya 

toksiklerin veya diğer biyolojik elemanların önleyici, koruyucu ve diğer barışçı gayeler için gerekli 
olmayan miktarlarda; 

2. Bu çeşit etken ve toksinlerin dostça olmayan amaçlarla veya silâhlı çatışmalarda kullanıl
masına yarayan silâh, teçhizat ve atış araçlarını, 

Asla ve hiçbir surette geliştirmemeyi, yapmamayı, stoklamamayı veya şu veya bu şekilde ele 
geçirmemeyi veya elde bulundurmamayı yükümlenir. 

MADDE .— 2 

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet, " 
Elinde veya yetkisi veya denetimi altında bulundurduğu Sözleşmenin 1 nci maddesinde belirti

len bütün etken, toksin, silâh, teçhizat ve atış araçlarını mümkün olan süratle ve her halükârda 
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dokuz ay içerisinde imha etmeyi veya bun-
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l an barışçı amaçlarla kullanılır hale getirmeyi yükümlenir. İşbu madde hükümlerinin uygulan
ması sırasında toplumun ve çevrenin korunması için gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

MADDE — 3 

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet, 
Sözleşmenin 1 nci maddesinde belirtilen etken, toksin, silâh, teçhizat ve atış araçlarından herhan

gi birini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak hiç kimseye devretmeıneyi ve herhangi bir devletin 
veya devletler grubunun veya uluslararası kuruluşların sözü geçen etken, toksin, silâh, teçhizat ve 
atış araçlarından herhangi birini yapmasına veya başka yollardan ele geçirmesine yardım, teşvik 
veya. imal de bulunmamayı yükümlenir. 

MADDE — 4 

İşbu Sözleşmeye Taraf her Devlet, ,/ " ? 
Kendi sınırlan içinde, yetkisi veya herhangi bir yerde kontrolü altında bulundurduğu ve Söz

leşmenin 1 nci maddesinde belirtilmiş olan etken, toksin, silâh, teçhizat ve atış araçlarını geliştir
meyi, yapmayı, stoklamayı veya ele geçilmeyi veya muhafaza etmeyi yasaklayacak ve önleyecek ted
birleri Anayasanın öngördüğü usullere göre almayı yükümlenir. 

MADDE — 5 • 

Sözleşmeye Taraf devletler, 
İşbu Sözleşmenin amaçları ile bağlantılı veya hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak ortaya 

çıkabilecek sorunların çözümlenmesinde birbirleriyle danışmayı ve işbirliği yapmayı yükümlenirler. 
Bu madde uyarınca yapılacak danışma ve işbirliği BM çerçevesinde ve BM Yasasına uygun uluslar
arası yöntemlerle de yürütülebilir. 

MADDE — 6 

1. Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devlet, diğer bir taraf devletin işbu Sözleşmenin hükümlerin
den doğan yükümlülükleri ihlâl eder şekilde hareket ettiğini görürse Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine şikâyette bulunabilir. Böyle bir şikâyret gerçeğe uygunluğuna dair elde edilebilecek bü
tün delillerle birlikte Güvenlik Konseyinde gözönünde bulundurulması talebini de ihtiva etmeli
dir. 

2. Sözleşmeye Taraf her Devlet, Konseye yapılan şikâyet üzerine Birleşmiş Milletler Yasası hü
kümleri gereğince Güvenlik Konseyinin girişebileceği her tahkikatta yürütülmesinde işbirliği yapma
yı yükümlenir. Güvenlik Konseyi soraştıırma sonuçlanın Sözleşmeye Taraf Devletlere bildirir. 

MADDE — 7 

Sözleşmeye Taraf her Devlet, Güvenlik Konseyinin taraflardan birinin işbu Sözleşmenin ihlâl 
edilmesi sonucu bir tehlikeye mâruz kaldığına karar vermesi halinde Sözleşmeye Taraf olan ve böyle 
bir talepte bulunan her Devlete Birleşmiş Milletler Yasası uyannca yrardımda bulunmayı veya bu 
yardımı desteklemeyi yükümlenir. 

MADDE — 8 

İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, 17 Haziran 1925'te Cenevre'de imzalanmış olan boğucu, zehirle
yici ve benzeri gazlarla, bakteriyolojik usullerin savaşta kullanılmasının yasaklanmasına, mütedair 
protokol gereğince herhangi bir Devlet tarafından girişilmiş yükümleri kısıtlayacak ve azaltacak 
tarzda yorumlanamaz. 
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MADDE — 9 

işbu Sözleşmeye Taraf her Devlet, kimyasal silâhların etkili bir yasaklanmasının kabul edilmiş 
l)ir hedef olduğunu teyideder, bu amaçla, bunların geliştirilmesinin, yapımının ve saklanmasının ya
saklanması ve imhası üzerinde etkili tedbirlerin alınması ve kimyasal etkenlerin yapımı veya silâh 
olarak kullanılmasına mahsus teçhizat ve atış araçları hakkında uygun tedbirlerin alınması için ya
kın bir gelecekte bir anlaşmaya varılması amacıyle müzakerelere iyi niyetle devam etmeyi yükümle
nir. 

MADDE — 10 " 

1. Bakteriyolojik (Biyolojik) etkenlerin ve toksinlerin barışçı maksatlarla kullanılması ile ilgili 
teçhizat ve malzeme ile ilmî ve teknik bilgilerin mümkün olan en geniş ölçüde mübadelesini kolay
laştırmak ve buna katılmak, Sözleşmeye Taraf devletlerin hem yükümlülükleri, hem de haklarıdır. 
"Sözleşmeye Taraf ve bunu yapabilecek durumda olan devletler, aynı zamanda, hastalıkların önlen
mesi için bakteriyoloji (Biyoloji) alanında veya diğer barışçı amaçlarla ilmî keşiflerin daha da 
geliştirilmesine ve uygulanmasına tek başlarına veya diğer devletler veya uluslararası kuruluşlarla 
birlikte katkıda bulunmak üzere işbirliği yapacaklardır. 

2. İşbu Sözleşme, Taraf devletlerin ekonomik veya teknik gelişmelerini veya bakteriyolojik (Bi
yolojik) unsurlarla toksinlerin Sözleşmeye uygun olarak barışçı maksatlarla işlemlerden geçirilmesi
ne yarayan araç ve gereçlerin uluslararası mübadelesi de dahil olmak üzere her türlü bakteriyolo
jik (Biyolojik) barışçı faaliyetler alanındaki uluslararası işbirliğini engellemeyecek şekilde uygulana
caktır. 

MADDE — 11 

Sözleşmeye her Taraf Devlet, Sözleşmede değişiklik yapılmasını önerebilir. Değişiklikler bunları 
kabul eden Taraf devletler için tarafların çoğunluğunun bu değişiklikleri kabul etmesiyle, bundan 
sonra kabul eden Taraf devletler için ise kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

MADDE — 12 

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra veya Sözleşmeye Taraf devletlerin ço-
ğunluğunca depoziter hükümetlere bu hususta bir talepte bulunulması halinde daha erken bir ta
rihte, kimyasal silâhlara ilişkin müzakerelerle ilgili olanlar dahil olmak üzere, Dibaçe'de belirtilen 
amaçların ve Sözleşme hükümlerinin gerçekleşmekte olup olmadığını tespit maksadıyie, Sözleşmenin 
işleyişini gözden geçirmek için İsviçre'nin Cenevre şehrinde Sözleşmeye Taraf devletlerin katılma-
sıyle bir konferans aktedilecektir. Bu gözden geçirmede, işbu Sözleşme ile ilgisi bulunan her türlü ye
ni ilmî ve teknik gelişmeler dikkate alınacaktır. 

MADDE — 13 

1. İşbu Sözleşmenin yürürlük süresi sınırsızdır. 

2. iSözleşmeye Taraf her Devlet, Sözleşme konusuyla ilgili olağanüstü olayların ülkesinin yük
sek menfaatlerini tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, millî egemenlik hakkını kullanarak Sözleş
meden çekilmek yetkisine sahibolacaktır. Bu takdirde Sözleşmeye Taraf bütün devletlere ve Birleş
miş Milletler Güvenlik Konseyine çekilme kararı hakkında üç ay öncesinden ihbarda bulunacaktır. 
Söz konusu ihbar Taraf Devletin yüksek menfaatlerini tehlikeye sokmuş saydığı olağanüstü olaylar 
hakkında bir beyanı ihtiva edecektir. 
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MADDE — 14 

1. Bu Sözleşme bütün devletlerin imzasına açık olacaktır, işbu maddenin üçüncü fıkrasına uy
gun olarak Sözleşmeyi yürürlüğe girişinden önce imzalamamış olan her Devlet, istediği1 zaman Söz
leşmeye katılabilir. 

2. Bu Sözleşme, imza eden devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay veya katılma belgeleri işbu 
Sözleşmede depoziter hükümetler olarak tayftı edilen Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya 
ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği hükümetlerine tevdi 
edilecektir. 

3. Bu Sözleşme, hükümetleri depoziter olarak tayin edilen devletler dahil, yirmi iki hükümetin 
onay belgelerinin tevdiini müteakip yürürlüğe girecektir. 

4. Sözleşme onay veya katılma belgelerini' Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi eden 
devletler için onay veya katılma belgelerinin tevdii tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

5. Depoziter hükümetler, Sözleşmeyi imzalamış ve ona katılmış bulunan bütün devletlere, her 
imza tarihi, her onay veya katılma belgesinin tevdii tarihleri, işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş ta
rihi ve diğer ihbarların alınış tarihleri hakkında vakit geçirmeden bilgi verecektir. 

6. işbu Sözleşme, depoziter hükümetler tarafından Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci mad
desi uyarınca tescil ettirilecektir. 

MADDE — 15 • 

Çince, ingilizce, Fransızca, Busea ve ispanyolca metinleri aynı derecede geçerli olan işbu Sözleş
me depoziter hükümetlerin arşivlerinde muhafaza edilecektir, işbu Sözleşmenin usulüne uygun ola
rak tasdik edilmiş suretleri depoziter hükümetler tarafından Sözleşmeyi imzalayan ve katılan dev
letlere gönderilecektir. 

Bu hususları mübeyyin olarak, aşağıda imzalan bulunan yetkili temsilciler Sözleşmeyi imzalamış
lardır. 
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Döjıeın : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 15 . 5 . 1971 tarih ve 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları 

raporları (2 /855) 

»Millet Möclisi Başkanlığına 

15 . 5 . 1971 tarih 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu fcaouuna 
geçici bir ımadde eklenmesine dair kanun teklifi aşağıdadıi'. 

Gerekçesi de eklidir, 
28 . 8 .1973 

İzmir Milletvekili 
Burhanettin Asutay 

KANUN GEREKÇESİ 

Anayasamızın 124 neü maddesinde, savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, 
ayaklanma veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli 'bir kalkışmanın veya ülkenin ve 
milletin bütünlüğünü içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür ve demok
ratik düzemi veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri 
hakkında kesin ibelirtilerin ortaya çıkması halinde Bakanlar Kurulu kararıyle Sıkıyönetim ilân edi
leceği açıklanmıştır. 

Anayasa metninden de açıkça anlaşılacağı gibi memleketimizin olağanüstü bir durumla kar
şı karşıya kalması halinde bir tedbir olarak sıkıyönetim ilân edileceğine ıgöre, komutanlıklarda 
görev 'alan personelin olağanüstü bir çalışma göstereceği dikkate alınarak 15 . 5 . 1971 tarifli ve 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 'bir fıkra eklenmesi 6 . 2 . 1-973 tarih 10514 sa
yılı Kanunla kabul edilmişti. 

Bu kanun kamu sektöründeki çalışan bütün personel belli bir çalışma statüsüne tabi tutula
cak görev ifa ederlerken sıkıyönetim komutanlıklarında görev alan personelin mesai saatleri hari
cinde fazla olarak çalıştırılması dikkate 'alınmış ve böylece Anayasamızın eşitlik prensiplerini ve 
fazla çalışanlar arasında bir muadeleti esas almış idi. 

Vatan ve öumihuriyete karşı kuvvetli ve eylimli bir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin bütün
lüğünü içten ve dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın tanıdığı hür ve demokratik veya te
mel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ya,ygm şiddet hareketlerine karşı ön safta 
emniyet mensuplarını görmekteyiz. 

Bu kimseler saate dikkat edilmeksizin halk hizmetinde ve bütünlüğümüze karşı girişilen her 
olayda ayakta ve harekettedirler. 

Eşitlik hizmetler arasında tefriki kaldırmakla mümkündür. 

Yukarıda kısaca arzıa çalıştığım esbabı mucibelerle emniyet mensuplarına da hizmet gördükleri 
sürece bir ödeneğin yapılması zorunludur. 
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içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 17,5.1973 
Esas No. : 2/855 
Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Burhanettiıı Asutay'ın 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 26 ncı maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, teklif saihibi ve ilgili Bakanlık temsilci
lerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. : 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler, 'teklif sahibinin vermiş olduğu 'geniş izahat ve igereikçede be-
• lirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve maddelerin müzakeresine ıgeçilmiştir. 

'Maddelerin müzakeresinde : 

•'1 mci madde ile eklenmesi is'toneın (<c) fıkrası; bahse konu kanunu tadil eden 16&4 sayılı Kanun
la, 26 ncı mıaddeye «c» fıkrası ilâve 'edilmiş •olduğundan, bu fıkranın (e) fıkrası olmayıp, (id) fık
rası adı altında alacağı medeniyle (d) olarak değiştirilmek ve aynı maddede bulunan (fııkrası) 
kelimesinden sonra «ve geçici madde» ibaresi ilâve edilmek suretiyle, 

Teklifin 1 nci maddesine uygun olarak da, kanun başlığına «ve 'bu kanuna geçici bir madde» 
ibaresi konulmuştur. 

Ayrıca, mezkûr fıkranın daha vazıh olması için, fıkra yeniden kaleme alınmış, sıkıyönetimi komu
tanlığınca görevlendirilen «Uzman jandarma çavuşları »'d a, bahse konu fıkraya ithal edilmiş ve 
'kamun teklifine ilişik olan cetvelde de gösterilmiştir« 

Geçici maddede bulunan ('hizmet zamları) ibaresinin sonuna «ve 1972 malî yılı hizmet zamları 
ile hıeraber» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Kamun teklifinin yürürlük ve yürütmıeye dair olan 2 ve 3 neü maddeler, mıeltinde olduğu gibi 
bırakılmak suretiyle ve yapılan bu değişikliklerle teklif Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve lelhemımiyetini nazarı itibara alan Komisyonumuz, teklifin öncelikle görüşülme
sini temenniye şayan görmüştür. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü ' Kâtiip 
Kayseri Gümüşane Mıalaltya öıainıakkaflle 

II. Nakiboğlu M. Karaman A. Karaaslan M. H. Önür 

Adıyaman Gaziantep Giiılesun Kahıiamıan Maiflalg . 
A. Turanlı A. İ. Göğüs H. İpek t (ktürlk 

tmzıaida bulumıamıajdı İmzıada buluıniaınnaldı 

Rıizo Sivas TeMrldıağ 
S. Z. Köseoğlu K. Eroğan O. ödrak 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 8 . 6 . 1973 

Esas No. : 2/855 
Karar No. : 263 

Milleit Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurudan (İzmir Milletvekili Burfıaneıttin Asutay'ın 15 . 5 1971 tarih 
ve 1402 sayılı .Sıkıyönetimi Kanununun 26 ncı maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi Ma
liye ve içişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi, görüşüldü. 

Bilindiği gibi, 26 . 4 . 1971 tarihinde Bakanlar Kurulunca memleketimizin on bir ilinde 'Sıkı
yönetim ilân edilmiş ve bu karar 28 . 4 . 1971 tarihinde Türkiye. Büyük Millet Meclisince onan
mıştı. 

'Başlangıçta bir ayhk süre için ilân edilen Sıkıyönetim her gün yeni bir şekil gösteren anarşik 
olaylar karşısında 2'şer aylık süreler halinde uzatılarak iki yılı geçen bir zamandır devam etmjek-
tedir. Bu zaıman içerisinde yapılan çalışmalar ve yaşanılan olaylar hakkında izahat vermeye ge
rek. yoktur. 

Memleketimizin karşı karşıya kaldığı tehlike Sıikıyönetiimin 2 yılı aşan tatbikatına rağmen 
beritaraf edilememiş ancak güvenlik kuvvetlerimizin cansiperane çalışmaları neticesinde büyük öl
çüde önlemmiştir. NiteMm 11 ilde başlayan Sukıyönetim Bakanlar Kurulunun teklifi ile 24.5.1973 
tarihinde Yüce Meclislerin birleşik toplantısında 4 vilâyete indirilmesinin kararlaştırılması sevi
nilecek bir sonuçtur. 

.Sıkıyönetimin ilânıyle, görevli 'komutanlıklar emrinde hizmet gören personelin, olağanüstü bir 
çalışma yaptığı muhakkaktır. Ancak, bu personeli herhangi bir ücret ödemeden görev yapmaya 
mecbur tutmaik ne hakkaniyette ve ne de Anayasaya uygun düşmeyecektir. Nitekim, bu durum 
dikkate alınarak 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir 
fııkra eklenmesi ile ilgili 6 . 2 . 1973 ve 1654 sayılı Kanunun kabulüyle, Sıkıyönetimde görev alan 
bir kısım personele, mesai saatleri haricindeki hizmetleri için Sıkıyönetim hizmet zammı veril
mesi sağlanmıştır. Ne var ki, yufkanda sözü edilen kanunun tedvininde, hizmetlerini daima takdir
le karşıladığımız emniyet mensuplarımız ile uzman jandarma çavuşlar ve diğer bâzı emniyet 
mensuplarımız kanun kapsamına alınamamıştır. 

Sıkıyönetim komutanlıkları emrinde görev alan ve 1654 sayılı Kanun kapsamına girememiş 
bulunan personele Sıkıyönetim hizmet zammı verilebilmelini temin gayesiyle hazırlanan ve büyük 
bir haksızlığı giderici hüviyete sahip bulunan teklif Komisyonumuzca da olumlu karşılanarak İçiş
leri Komisyonunun değıiştirişi esas alınmak suretiyle maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddeye bağlı (d) fıkrasının, Sıkıyönetim, komutanlığı emrine atanma, Sıkıyönetim 
kamntanlığı emrinde görevlendirilme veya Sıkıyönetim komutanlığı emrine giren emniyet men-
suplarının bulunmaları sebebiyle hukuSkî durumlarına açıklık vermek, Sıkıyönetim komutanlığı böl
gelerinde (komutanlık emrinde görevli jandarma subay ve assubaylarının da 1654 sayılı Kanun hü
kümlerinden faydalanıma'larıııı sağlamak ve Sıkıyönetim bölgelerinde emniyet mensuplarının gö
revlerine yardımcı olan çarşı ve mahalle bekçilerinin de, hem fıkra hem de cetvel içine dahil et
mek suretiyle fı'kra yeniden düzenlenerek, 
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Geçici madde, yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 noü maddeler ise aynen kalbul edilmiştir. 

Uzunca bir süredir Sıkıyönetim emrinde güç şartlar altında vazife gören emniyet meo'S-upları-
nın bu halklarının, biran önce verilebilmesi için Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşüllmıesi 
ayrıca kararlasitırılımıştır. 

Öndelik ve iveddlikle görüşülerek Ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkanvekili 
Mğde 

N. Çerezci 

Edirne 
1. Erten 

İmzada bulunannadı 

İsparta 
A. İ. Balım 

İmzada bulunamadı 

Konya 
M. Üstündıağ 

İmzada bulunamiadı 

Ordu 
0. Vural 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Eskişehir 
1. Angı 

İçel 
6'. Okyayuz 

Manisa 
i¥. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

Adana 
S. Kılıç 

Eskişehir 
8. Öztürk 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kahraman Mıaraş 
İV. Çuhadar 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Sungur 

Çorum 
A. Güler 

İmzada bulunamadı 

Hata}' 
/ / . Özkan 

İzmir 
K. Önder 

Niğde 
II, A. Kavurmacıoğkı 

İmzada bulunamadı 
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İZMİİR MİLLETVEKİLİ BURHANETTM ASÜTAV'IN TEKLİM 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 wcı maddesine 1 fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih 1402 sayılı Sılkıyöneltüm Kanununun 26 ncı maiddesime ^aşağı
daki (d) fıkraisı eklenlmişitdr : 

d) Sıkıyönetim Komutanlığı emrime atanan veya Sıkıyönetim Komıütanlığında görevlenıdiri-
lien, Mlerlklez Komutanlığı emrindeki Emniyet mensuplarına, hizımeıt gördükleri sürece ilişik cetvelde 
gösterilen yevmiye miktarı kadar «yönetim, hizmeti zammı» ödenir. 

ödeime, damga reisimi dışında, herhangi bir vergiıye tabi değilldir. 

(GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 1 nci maiddiesine göre 1971 malî yılı içinde Ödenmesi gere-
İken Sıloıyönieltilm hıizımjelt zaankrı, 1973 malî yılı BültçesMıı ilgili bakanlıkların Devlet memurları 
aylıkları ttertlilfoiniden detfaifcen ödenir. 

MADDE 2. — Bu, Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
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MİLLET MECLİSt 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 say ıh Sıkıyönetim Ka
nununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesi
ne aşağıdaki (d) fıkrası ve geçici madde eklen-
miiıştkf : 

d) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan 
veya (Sıkıyönetim Komutanlığında görevlendiri
len Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplar! ile em
niyet teşkilâtı içinde görevli diğer personele ve 
uzman jandarma çavuşlarına ilişik cetvelde gös
terilen yevmiye miktarı kadar «sıkıyönetim hiz
met zammı» ödenir. 

Ödeme, damga resmi dışında herhangi bir 
vergiye tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 1 nci mad
desine göre 1971 malî yılı içinde ödenmesi ge
reken sıkıyönetim hizmet zamları ve 1972 ma
lî yılı hizmet zamları ile beraber 1973 malî yılı 
bütçesinin ilgili bakanlıkların devlet memurları 
aylıkları tertibinden defaten ödenir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edinmiştir. 

MADDE 3. — Tekliflin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Millet Meclisi 
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MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun 26 ncı maddesine bir fıkra ve hu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 15 . 5 . 1971 tarih. ve 1402 
sayılı ^Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı madde
sine aşağıdaki (d) fıkrasl ve gecjci madde ©k-
lemmıiiştili'f : 

d) (Sıkıyönetim Komutanlığı eimriimıe atanan 
veya sıkıyönetimi, komutanlığı emrinde görevlen
dirilen [Bmniijyet haizmetleri sınıfı mensupları/ 
İle sikijyönetilm emrine giren görevli emniyet 
teşkilâtı mensuplarına ve çarşı, mahalle bekçi
leri İÜ© uzman jandarma çavuşlarda ilişik cet
velde gölslterlülen yevmiye miktarı kadar «sıkıyö
netim hizmet zammı» ödenir. 

Jandarma subay ve assubaylarına 1654 sa
yılı Kanunda gösterilen cetvel üzerinden sı
kıyönetim zammı ödenir. 

ödeme, damga resmi dışımda herhangi bir 
venğiye tabi değildir. 

GEÇİCİ MADDE — içişleri Komisyonunun 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 906) 
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izmir Milletvekilli Burhanettin Asutay'm 
ıtefeüfme bağlı cetvel 

CETVEL 

[Komiser ve daha üst derecadetkilere 
Komi&er muavinleri 
Emniyet mensupları 

25 TL. 
20 TL 
18 TL. 

içişleri Komisyonunun Değiştlirisjine 
bağlı cetvel 

CETVEL 
Komolser ve daha üst dereceıdelrîlıere 25 TL. 
Komiser muavinlerin© 20 TL. 
Diğer emniyet mensııplarlına 18 TL. 
Uzman jandarma çavuşlarına 18 TL. 
(Sivil memurlara 15 TL, 

M a t MedM 

Bütçe Plân Komisyonunun 
metniiine foağh cetvel 

OETVEL 

Komiler ve daha üst derecedeMlere 25 TL. 
Komiser ınuavinleffiine 20 TL. 
Diğer emniyet mensuplarına 18 TL. 
Uzman jandarma çavuşlarına 18 TL. 
İSMİ aniemurlar, çarşı ve mahalle faefc-

çüerJnJe 15 TL. 

*>m<t 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 906) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun 
Fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro veril
mesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim 

ve Plân komisyonları raporları (1 /846) 

, T. C. 
Başbakanlık 30 . 5 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 - 1646/5273 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakaınlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine iarzı Bakanlar Ku
rulunca 26 . 5 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimli
ği Yüksek Okulunun Fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 
5239 sayılı Kanuna ek Kanun Tasarısı» ve gerekçesiyle eki ıcsetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz edlerim. 
Naim Talû 
(Başbakan 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulunun, Fakülte halinle getirilmesi ve 
yeni kurulan fakülteye Ikadro verilmesine dair, 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

GEREKÇE 

On senedenberi yüksek okul kuruluşunda A. Ü. Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmakta olan Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu gelişerek gerek öğretim üyesi bakımından gerekse araç, gereç bakımın
dan daha fazla öğrenci almaya ve eğitim, araştırma yapmaya müsait bir duruma gelmiştir. Oysa 
ki her sene alman ortalama 30 (otuz) öğrenciden fazla (100 öğrenci) yetiştirmek yeteneğindedir. 
Bu hali dikkate alan Üniversite Senatosu, okulu üniversiteye bağlı bir fakülte haline getirmiştir. 
Bu halde şimdiye kadar bir çok Morfoloji derslerini parasız olarak veren ve büyük bir fedakârlık
la çalışan Tıp Fakültesi hocaları ayrı bir kuruluş olan fakültede hiç olmazsa ek görevle çalışmak 
isteyeceklerdir. Bu bakımdan fakülte muamelesi tökâmül öder etmeız mühim bir problemle karşı 
karşıya kalınmaması için Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı kanuna 
ek olarak bir kanun tasarısı hazırlamıştır. Bu kanunun, 1 nci maddesi ile Diş Hekimliği Fakülte
sinin kuruluş kadroları 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

2 nci madde ile 1973 malî yılında kullanılmayacak kadrolar 3 sayılı cetvele alınmıştır. 
3 ncü madde ek görevle ilgilidir. 2 sayılı cetvelin ekte olduğunu göstermektedir! 

4 ncü madde Diş Hekimliği Fakültesinde bilhassa ilk sınıflardaki tıp derslerini vermek için 
öğretim üyesi temini bakımından asıl öğretim üyelerinin asıl görevlerinde aldıkları tazminatın ke
silmemesi bakımından lüzumlu görülmüştür. 

908 
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5 nci madde bugüne kadar Döner Sermaye ile çalışan ve gelir sağlayan okul, Tıp Fakültesi Dö

ner Sermaye Kanunundan istifade ederek Full * Time çalışan öğretim üye ve yardımcılarına ek 
tazminat vermekte idi, okul fakülte haline geçtikten sonra bu durumda bir aksama olmaması ve 
öğretim üye ve yardımcılarının mağdur duruma düşmemeleri için bu madde ile aynı 1040 sayılı 
Döner Sermaye Kanunu hükümlerinin saklı kalması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 1. — Bu madde Diş Hekimliği Yüksek Okulu için alınmış olan malzemenin ta
mamı ile yeni teşekkül edecek fakülteye devrini sağlıyacak ve çalışmaları aksatmayacaktır. 

Geçici Madde 2. — Bu madde ile Diş Hekimliği Yüksek Okulu işgal ettiği binaları boşaltma
yı, bu sayede Tıp Fakültesinin yeni projesini tatbikine yardımcı olmayı temin etmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile Diş Hekimliği Yüksek Okulunda çalışmakta olan persone
lin yeniden tayinine lüzum olmadan vazifelendirilmeleri içindir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile eğitim aksamadan devamı sağlanacaktır. 
-Kanunun 6 ncı maddesi yürürlük, 

7 nci maddesi ise yürütmeye aittir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 4 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/846 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan «Ankara Üniversitesi Tıp Fakül
tesi Diş Hekimliği Yüksekokulunun Fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro 
verilmesine dair 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca benimsenerek tasarının, 
cetvelleriyle beraber aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu rapor için 
Sözcü 

İstanbul Adıyaman Ankara 
M. Yardımcı Z. Adıyaman M. Maden 

Balıkesir Eskişehir Kocaeli 
M. Yılmaz O. Oğuz 8. Yahşi 

Konya Konya Adana 
S. Ergun Y. öztuna M. Küçüktepepmar 

Mi'let Meclisi (S. Sayısı : 908) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 8 . 6 . 1973 

Esas No. : 1/846 
Karar No. : 264 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek
okulunun Fakülte haline getirilmesi ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 5239 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı» Millî Eğitim, MaMye Bakanlıkları ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsil
cilerinin de katıldığı toplantıda incelendi, görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde öğretime devam etmekte olan 
(Diş Hekimliği Yüksekokulu) kuruluşundan bugüne kadar geçen on sene zarfında, hızla gelişmiş, 
öğretim üyesi, araç gereç bakımından daha fazla öğrenci eğitecek kapasiteye ulaşmıştır. Bir ör
nek gerekirse; okul, bugünkü durumuyle her yıl alınan (30) öğrenciye ilâveten (100) öğrenci ye
tiştirecek yetenektedir. 

Gelişmeye paralel olarak, Üniversite Senatosu aldığı bir kararla okulu Üniversiteye bağlı bir 
fakülte haline getirmiştir. Ancak, gerekli muamelelerin tekemmülü ile yeni bir sorun ortaya, çıka
caktır. Şöyleki; Tıp Fakültesinin öğretim üyelerince ücretsiz olarak verilen dersler, okulun fakülte
ye dönüşmesiyle ek görev talebi haline gelecektir. Aslında tasarı 1040 sayılı Döner Sermaye Kanu
nu hükümlerini, saklı tutmakla ve ilişik kadro cetvelleriyle bu sakıncayı giderici mahiyette ted
vin edilmiştir. İlerde bir problemle karşı karşıya kalmmaması için Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkında 5239 sayılı Kanuna bu tasarının 1 nci maddesi ile 1 ve 2 sayılı kadro cetvelleri 
eklenmektedir. 

Eğitim hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi için Üniversite Senatosunun kararı paralelinde 
hazırlanan tasarı komisyonumuzca da olumlu karşılanarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ile bağlı cetvelleri aynen; 
Gerekçede geçici maddelerin izahı bulunduğu halde, tasarıya geçici madde metinleri, bir sehiv 

neticesi eklenmediği müşahede edildiğinden, verilen bir önerge üle 5 geçici mıadde eklenmek sure
tiyle ; 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
İki senedir kuruluşu hukukî açıdan gecikmiş yüksek okulun biran önce fakülteye dönüşmesin

de eğitim ve öğretim yönünden büyük faydalar olacağı mülâhazası ile tasarının Genel Kurulda 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Niğde Ankara Çorum 

N. Çerezci M. K. Yılmaz A. Topçubaşı 

Adana Bursa Çorum 
8. Kılıç N. Altlı A. Güler 

İmzada bulunaamadı 

Milet Meclisi (S. Sayısı : 908) 
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Edirne 
İ. Erten 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Manas 
N. Çuhadar 

Trabzon 
A. Şener 

Eskişehir 
1. Angı 

İsparta 
A. 1. Dalım 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
K. Önder 

İmzada bulunamadı 

Mğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İçel 
C. Okyanyuz 

Manisa 
M. Oik 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. Vural 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Sungur 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 908) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Di§ Hekim
liği Yüksek Okulunun Fakülte haline getirilmesi 
ve yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 

5239 sayüı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi Rektör
lüğüme bağlı olarak 4936 sayılı ÜmversüıteHer 
Kanununun 2 nci maddesi uyarınca açılmış bu
lunan Diş Hakimliği Fakültesine ait (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 5239 sayıüı 
Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanu
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eküen-
miştir. 

MADDE 2. — (1) sayılı cetvelde gösterilen 
Diş Hekimliği Fakültesi Ikurulltuş kadrolarından* 
ilişik (3) sayılı cetvelde gösteıüilen kadrolar 
1973 malî yılında kullanılamaz. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi Diş He
kimliği Fakültesinde ek görevle çaihşfarıilacak 
ve dışarıda özel veya resmî herhangi bir dışa bu
lunmayan üniversite mensubu öğretim üye ve 
yardımcıları ile bu Fakülte öğretim üye ve 
yardımcılarının lalacakları ek görevler dolayı-
siyle üniversite tazminatlarına halel gelmez ve 
bu görevler için yapılan ödemeler hakkında 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

MADDE 4. — öğretim üyelerâSyle yardımcı
larıma ve tıp personelinle döner sermayeden 
ödenek ve prim verilmesine ilişkin 1044 sayılı 
Kanun hükümleri Diş Hekimliği Fakültesi için 
de geçerlidir. 

MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girme^ 
siyle Ankara Üniversitei Tıp Fakültesi Diş He
kimliği Yüksek Okuluna ait 13 . 7 . 1967 gün ve 
908 sayılı Kanun ve eki (1) sayıflı cetvelde 
yazılı kadrolar kaldırılmıştır. 

5 — 

I BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU METNİ 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği 
Yültsek Okulunun fakülte haline getirilmesi ve 
yeni kurulan fakülteye kadro verilmesine dair 

5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 

kabul ediltmişıtir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddeisi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarımın 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ankara ttoliversttesi 
Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu me
zunları Diş Hekimliği Falküültesi mezunlarına ta
nınan ve tanınacak olan haklardan faydalaaıa-
cakları gibi, Diş Hekimliği Fakültesi mezunları 
da bu üniversitenin Dilş Hekimliği Yüksek Oku
lu mezunlarına özel Kanun, tüzük ve yönetme-
lükierle tanınan haklardan faydalanırlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 908) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. .— Bu kamum yayımı tarihimde 
yürürlüğe gıineır. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

20 . 3 , 1973 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
İV". Erkmen 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Maliye Bakanı 

3. T. Müftüoğlu 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Tamr 
Çalışıma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

Dışişleri Bakanı 
tf. H. Bavulken 
Ticaret Bakam 

A. Türkd 
Ulaştırana Bakanı 

••S.- Özbek 
Turizm ve Tan. Babanı 

A. t. Kırımlı 

(Bütçe Plân Komisyonu metni) 
GEÇİCİ MADDE 2. — 13 7 . 1967 gün ve 

908 saylll Kanuna ilişik (1) sayılı cetveldeki 
kadıioliarı işgal ©demler bu kanunun yayımı tari
hinde (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolara yeni
den tatyünderine lüzum olmaksızın aitamanış sayı
lıklar. M'nli olanlar iğin işe başlama kaydı aran
maz. 

GEÇİCİ MADDE 3. —. Ankara Ünlilverstai 
Tıp Fakültesi Diş HelkimiMği Yüksek Okulumun 
Döner ıSermayeısi, Ayniyat defterimde kayıtlı 
deanairfaaş eısjya, allet vıe edevat, sıhlhi malzeme Am-
kara tMıvetrısitesıi Dilş Hekimliği Fialküllfcesıilnıe dev-
afolumur. Devir işflleimii üç ay içinde tamamak-nır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Halen Ankara tM-
versdtöesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek 
Okulunun Tıp FalkülteıslMm Cebeci Haıslfcamıeısiınin 
âlki binasındaki işgal ettiği kısımlardan Diş He
kimliği Fakültesi, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itiitbarem en çok iki sene daha fayda
lanır. Bu müddetlim somunda işgal ediSiem kuşam
lar, Tıp Fakültssıime boş olarak iade edlir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1973 malî yılı Bütiçe 
Kanununa bağlı, Ankara üniversitesi Dilş He
kimliği Yüksek Okulu Bütçesi, bu kanun yürür
lüğe girdikten sonra Malliye Bakanlığınım muva
fakati ile Diş Hekimliği Fakültesi bütçeısıimıe im-
Isallıâlb̂ ıdeıı*. 

MADDE 6. -
kaJbut >eidjilliimii§*ir. 

MADDE 7. -
kafbul eidütlimiişttitı*. 

Tasarının 6 ncı maddesi aynlem 

Tasarımın 7 mci maddesi ajymem 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Millî Eğitim Bakanı 

O. Dengiz 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Çelikba§ 
Sanayii ve Tek. Bakanı 

N. Bayar 
Köy İşleri Bakamı 

O. Kürümoğlu 
Geoçliik ve Spor Bakanı 

O. Coşkun 

Devlet Bakanı 
t. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
K. Demir 

Oronan Bakanı 
1. Bingöl 

Millet MeclM (S. Sayısı : 908) 
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D. Görevin çeşidi 

Tasarıya Bağlı Cetveller 

1 SAYILI CETVEL 

Adet Aylık D. Görevin çeşidi 

a) Öğretim Üyeleri 
1 Profesör 2 
2 ,» 4 
3 » 6 
4 » 6 
5 Doçent 6 
6 .» 6 
7 ' » 6 

b) Öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 3 
8 » 9 
9 » 17 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 

10 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 

» 
Uzman 

» 
» 

Okutman 
» 

8 » 
9 » 

10 " » 

Adet 

25 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

500 
1 100 
950 
800 
700 
600 
950 
800 
700 
600 
50O 

2 SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Adet Ücret 

Dekan 210 

D. Görevin çeşidi 

3 SAYILI CETVEL 

Adet Aylık D. Görevin çeşidi 

a) öğretim Üyeleri 
Profesör 

Doçent 
» 
» 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 

b) öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 

9 » 
10 » 
8 Uzman 
9 » 
6 Okutman 

Adet 

Mİ 
1 
4 
10 
12 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

800 
700 
600 
500 
700 
600 
950 
700 

26 . 7 . 1967 gün ve 12657 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan 908 sayılı Kanun 

(Kaldırılan kadrolar) 

Milet Meclisi (S. Sayısı : 908) 
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(1) SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş 

Hekimliği Yüksek Okulu 

D. Görevin çeşidi 

a) Öğretim Üyeleri 
1 Profesör 
3 » 
5 Doçent 

b) Öğretim Yardımcıları 
5 Uzman 

Adet 

1 
1 
3 

ırı 
2 

Aylık 

2 000 
1 500 
1 100 

1 100 

D. 

7 
8 
9 

10 
6 

Görevin çeşidi 

Asistan 
» 
» 

» 
Okutman 

Adet 

4 
3 
3 

3 
1 

Aylık 

800 
700 
600 

500 
950 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU 
METNİNE BAĞLI CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2, 3 ve kaldırılan kadrolara 
ait 1 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

» • • - « 

Millet Meclisi ;S. Sayısı : 908) 



Dönem : 3 
Toplantı .4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, Dışişleri ve 

Plân komisyonları raporları (1 /799) 

T. C. 
Başbakanlık 12 . 3 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1607'/'2410 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 2 . 1973 tarihinde kararlaştırılan «Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GEBEKÇE 

1. Bu tasarı ile yüksek Meclislerinin tasviplerine sunulan Tüzük, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığımızın da üyeleri arasında bulunduğu resmî turizm teşekkülleri Milletlerarası Birliğinin 1970 
Eylül ayında Meksiko'da yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, «Dün
ya Turizm Teşkilâtı» adı altında bir ihtisas teşekkülü kurulmasını sağlamaya matuftur. 

2. Turizm, son on yılda uluslararası düzeyde gösterdiği büyük gelişme sonueunda, ulusların 
ekonomik gelişmelerinde önemli bir faktör olarak ortaya çıkmış ve başta Birleşmiş Milletler Teş
kilâtı olmak üzere, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, İktisadî İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilâtı gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda çeşitli yönleriyle ele alınmaya başlanmıştır. 

3. Bir taraftan, ulusların ekonomik gelişmelerine uluslararası anlayışa, ve dünya barışma kat
kıda bulunmak için turizmin gelişmesi ve geliştirilmesi; diğer taraftan, bu alandaki çalışmaların 
ahenkleştirilmesi amacı ile, uluslararası düzeyde Dünya Turizm Teşkilâtı adı altında bir hükümet-
lerarası ihtisas teşekkülü kurulması gereği duyulmuştur. Teşkilât, hedefine varmak için, kalkınma 
yolundaki ülkelerin turizm alanındaki çıkarlarına özel bir dikkat gösterecektir. 

4. Kurulacak teşkilâtın, Genel Kurul, İcra Konseyi ve Sekreterya olmak üzere üç anaorgam 
olacaktır. Teşkilâtın merkezi, Genel Kurul kararı ile saptanacak ve her an değiştirilebilecektir. Ül
kemiz, teşkilât merkezi olarak istanbul'u aday göstermiştir. 

5. Dünya Turizm Teşkilâtı, Tüzüğünü 51 ülkenin onaylamasını müteakip resmen faaliyete 
geçecektir. Anılan tüzük, bugüne kadar, 35 ülke tarafından onaylanmıştır. 
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Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu 24 . 5 . 1973 
Esas No. : 1/799 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz edilen hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş ve tasarı metninin 
tetkikinde tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
izmir istanbul Muğla 

İV. Kür şad N. t. Tokgöz A. Döğerli 
Antalya. Balıkesir Edirne 
ö. Eken K. Erdem V. Gürkan 

imzada bulunamadı. 
Gaziantep istanbul Kütahya 

A. 1. Göğüs N. Uğur î. Ersoy 
Muğla 

M. Akarca 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 31 . 5 . 1973 
Esas No. : 1/799 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuz
ca da uygun görülerek, mezkûr Tüzüğün onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

Ankara 
O. Alp 

Afyon K. 
R. Çerçel 

Eskişehir 
O. Oğuz 
Konya 

T. Y. Öztuna 

Sözcü 
izmir 

§. Osma 
Bursa 

C. Külâhlı 

istanbul 
M. Yardımcı 

Tekirdağ 
O. öztrak 

Zonguldak 
F. Fırat 

Kâtip 
istanbul 

N. î. Tokgöz 
Bursa 

I. öktem 
imzada bulunamadı. 

Konya 
Ö. ölçmen 

Urfa 
N. Aksoy 

imzada bulunamadı. 

Millet Meclisi (lS. ıSayı&ı : 910) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/799 
Karar No. : 266 

9 . 6 . 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı» Maliye, Turizm ve Tanıtma ve Dışişleri bakanlıkları temsilcileri
nin de katılmasıyle incelendi, görüşüldü : 

Turizm sorununun uluslararası düzeyde arz ettiği önem ve turizmin ulusların ekonomilerindeki 
yeri ve Önemi dikkate alınarak her geçen gün, çeşitli ulusların ilgili kuruluşlarında -çeşitli yönleriy
le yeniden düzenleme ve tedbirlere başvurulmaktadır. 

Ulusların ekonomik gelişmeleri yanında, uluslararası anlayış ve dünya barışına katkıda bulun
mak için turizmin geliştirilmesi açısından çalışmaların ahenkleştirilmesi hedef alınarak yeni bir teş
kilâtın kurulmasının gereğine inanılmıştır. 

Bu cümleden olarak Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Birliğinin 1970 Eylül ayında Mek
sika'da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın da katılma
sıyle kabul edilmiş olan (Dünya Turizm Teşkilâtı) adiyle bir ihtisas teşekkülünün kurulması kararı
na paralel olarak hazırlanmış bulunan ve halen 35 ülke tarafından onaylanmış olan tüzüğün yürür
lüğe girmesi ancak 51 ülkece onaylanmasıyle mümkün olacaktır. 

Yukarıda belirtilen tüzüğün onaylanması gayasiyle hazırlanmış bulunan tasarı üzerinde, Komis
yonumuzca yapılan görüşme ve verilen bilgilerden sonra maddelerin müzakeresine geçilerek, aynen 
kabul edilmesine; 

Ayrıca, (Dünya Turizm Teşkilâtı) Tüzüğünün bir an önce yürürlüğe girmesinin ülkemize turizm 
yönünden çeşitli faydalar sağlayacağı gerekçesiyle, Genel Kurulda, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan vekili 

Niğde 
N. Çerezci 

Adana 
8. Kılıç 

Edirne 
I. Ertem 

İmzada bulunamadı. 
Hatay 

H. Özkan 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Maraş 
N. Çuhadar 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Bursa 

N. Atlı 

Eskişehir 
î. Angı 

İsparta 
A. 1. Balım 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

K. önder 
İmzada bulunamadı. 

Niğde 
M. A. Kavurmacıoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Yozgat 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Çorum 

A. Güler 
İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
S. öztürk 

tçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

0. Vural 

Söz hakkım mahfuzdur. 
C. Sungur 

Millet Meclisi '('S. Sayısı : 910) 
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©ÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 

'Madde 1. — Dünya Turizm Teşkilâtı Tüzüğünün onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3. — Bu kanonu Bakanlar Kurulu yürütür. 

28 . 2 . 1973 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Balkanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakam 
1. Arar 

Devlet Bakanı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Milî Savunma Bakam 
M. tzmen 

İçişleri B>akanı 
F. Kubat 

Dışişleri Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Maliye Bakam 
Z. Müezzinoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
S. Özbek 

BayındiTİık Bakanı 
M. Öztekin 

Ticaret Bakam 
N. Talû 

Sağ. ve. Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakanı Taran Bakam 
K. Demir H. Özalp 1. Karaöz 

Ulaştırma Bakanı 
B. Danışman 

Çalışma Bakam 
A. B. Uzuner 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakam 
E. Y. Akçal T. Toker 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Orman Bakam 
8. tnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karaküçük 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 910) 
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DÜNYA TURİZM TEŞKİLÂTI (WTO) TÜZÜĞÜ 

Kuruluş 

MADDE — 1 

Dünya Turizm, Teşkilâtı (aşağıdaki maddelerde «Teşkilât» diye anılacaktır.) Resmî Turizm Te
şekkülleri «Milletlerarası Birliği (RTTMB) nin g^irdiği değişiklik sonucu, hükünıetlerarası nite
likte bir uluslararası teşkilât olarak kurulmuştur. 

Merikez 

IMADDE — 2 

Teşkilâtın merkezi, G-enel Kurul kararı ile tayin edilir ve her an değiştirilebilir. 

Amaçlar 

ıMADD'E — 3 

1. Teşkilâtın temel hedefi, iktisadî gelişmeye, uluslararası anlayışa, barış, refah ve evrensel 
saygıya, insan hak ve hürriyetlerinin ırk, cinsiyet, dil ve din ayırımı yapılmaksızın gözetilmesine 
katlkıda bulunmak amacıyle, turizmin teşviki ve geliişmesuıi sağlamaktır. Teşkilât, bu hedefe ulaş-
m,alk için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

2. Teşkilât, ıbu hedefe ulaşmada, kalkınma yolundaki ülkelerin turizım alanındaki çıkarlarına 
özel bir dikkat gösterecektir. 

3. 'Teşkilât, turizm alanında üzerine aldığı merkezî görevi yerine getirmek amacıyle, Birleş
miş Milletlerin yetkili organlanyle ve ihtisas kuruluşlarıyle etkili bir işbirliği tesis eder ve sürdü
rür. Teşkilât, bu amaçla kalkınma için Birleşmiş Milletler programı ile bu programın yürütülefoil-
meısıiyle yükümlü iştirakçi ve uygulayıcı bir kuruluş olarak, işbirliği münasebetleri tesisine ve anı
lan kuruluşun faaliyetlerine katkıda bulunmaya gayret gösterir. 

Üyeler 

(MADDE — 4 

Teşkilât üyeliği, 
a) Aslî üyelere, 
b) Ortak üyelere, 
c) Bağlı üyelere tanınır. 

MJADDE — 5 

1. Bütün egemen devletler teşkilâtın aslî üyesi olabilirler. 
2. KTT'MJB nin olağanüstü Gıenel Kurulunca işbu tüzüğün kabulü tarihinde, millî turizm te

şekkülleri RTTMB nin aslî üyesi bulunan devletler, teşkilâtın tüzüğünü benimsediklerini ve üye
liğe taallûk eden vecibeleri kabullendiklerini resmen beyan etmek suretiyle ve oylamaya lüzum 
kalmaksızın teşkilâtın aslî üyesi olmaya hak kazanırlar. 

3. Diğer devletler, adaylıkları genel kurulca, oylamada hazır bulunan ve oy veren aslî üyele
rin üçte iki çoğunluğu ile kabul edildiği takdirde, teşkilâtın aslî üyelerinin çoğunluğundan aşağı 
olamaz. 

Millet Meclisi ('S. ISayısı : 910) 
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MADDE — 6. 

1. Dış ilişkilerinden sorumlu bulunmayan bütün ülke veya ülke toplulukları teşkilâtın or
tak üyesi olabilirler. 

1 2. BTTMJB nin olağanüstü G-enel Kuranında işbu tüzüğün kabulü tarikinde, millî turizm te
şekkülleri, dış ilişkilerinin sorumluluğunu yükümlenen Devletin kaıbul etmesi kaydıyle, bir oylama 
zjorunluğu 'bulunmaksızın, teşkilâtın ortak üyesi olmaya kak kazanırlar; mezkûr Devlet aynı za-
mandıa, bu ülkeler veya ülke topluluklarının, teşkilâtın tüzüğünü benimsediklerini ve üyeliğe ta
allûk ©den vecibeleri kabullendiklerini, onlar adına beyanla mükelleftir. 

3. Diğer ülkeler veya ülke toplulukları, dış ilişkilerimin sorumluluğunu yükümlenen Devlet 
tarafından adaylıkları önceden onaylandığı takdirde teşkilâta ortak üye olabilirler; mezkûr Dev
let aynı zamanda bu ülkeler veya ülke topluluklarının, teşkilâtın tüzüğünü benimsediklerini ve 
üyeliğe taallûk eden vecibeleri kabullendiklerini onlar adına beyanla mükelleftir. Genel Kurul 
tarafından, bu adaylıkların, oylamada hazır ibu.lun.an ve oy veren aslî üyelerin üçte iki çoğunlu
ğuyla kabul edilmesi gerekir; şu kadar ki, söz konusu çoğunluk teşkilâtın .aslî üyeler çoğunluğun
dan aşağı olamaz. 

4. 'Teşkilâtın ortak üyelerinden biri dış ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu (duruma geldiği 
zaman, teşkilâtın tüzüğünü benimsediğini ve aslî üyeliğe taallûk eden vecibeleri kabullendiğini 
resmî ve yazılı bir beyanla Genel '-Sekretere bildirmek suretiyle teşkilâtın aslî üyesi olmaya hak ka
zanır. 

MADDE — 7 

1. İhtisaslaşmış turistik amaçlarla iştigal eden uluslararası, hükümetlerarası ve hükümet 
dışı kuruluşlarla, faaliyetleri teşkilâtın amaçlarıyle ilişkili olan veya teşkilâtın yetki alanına gi
ren kurumlar ve ticarî kuruluşlar, teşkilâtın bağlı üyesi 'olabilirler. 

2. RTTMB nin olağanüstü Genel Kurulunca işbu tüzüğün kabulü tarihinde RTTMB nin or
tak üyesi bulunanlar, bağlı üyeliğe taallûk 'eden vecibeleri kabullendiklerini beyan suretiyle, bir 
oylama zorunluluğu bulunmaksızın teşkilâta bağlı üye olmaya hak kazanırlar. 

3. İhtisaslaşmış turistik amaçlarla'iştigal eden diğer uluslararası, hükümetlerarası ve hü
kümet dışı kuruluşlar, üyeliğe adaylıklarının, Genel Sekretere yazılı olarak bildirilnıesıi ve Genel 
Kurul tarafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren aslî üyelerin üçte iki çoğunluğuyle kabul 
•edilmesi şartıyle teşkilâtın bağlı üyesi olabilirler; şu kadar ki, söz konusu çoğunluk, teşkilâtın 'aslî 
üyeler çoğunluğundan aşağı olamaz. 

4. Yukarıdaki 1 ııci fıkrada belirtilen amaçlarla iştigal eden kurumlar veya ticarî kuruluşlar, 
bağlı üyeliğe adaylıklarının, Genel Sekretere yazılı olarak bildirilmesi ve adayın merkezinin hu
kuken bağlı bulunduğu Devlet tarafından desteklenmesi şartıyle teşkilâtın bağlı üyesi olabilirler. 
Söz konusu adaylıkların, kurul tarafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren aslî üyelerin üçte 
iki çoğunluğuyle kabul edilmesi .gerekir; şu kadar ki, söz konusu çoğunluk, teşkilâtın aslî üyeler 
çoğunluğundan aşağı olamaz. 

5. Yönetmeliği kendi tarafından hazırlanmak ve kurulun tasvibine sunulmak üzere bir bağlı 
üyeler komitesi kurulabilir. Komite, teşkilâtın toplantılarında temsil edilebilir. Bu toplantıların 
gündemine konu kaydını isteyebilir. Aynı zamanda bu toplantılarda tavsiyeler önerebilir. 

6. Bağlı üyeler ferden veya bağlı üyeler komitesi bünyesinde gruplaşmış olarak teşkilâtın fa
aliyetlerine iştirak edebilirler. 

Organlar 

MADDE — 8 

1. 'Teşkilâtın organları şunlardır : 
a) Genel Kurul (aşağıda Kurul diye anılacaktır) 

Millet Meclisi .('S. «Sayısı : 910) 
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b) îcra Konseyi (Aşağıda Konsey diye anılacaktır) 
e) Sekreterlik. 
2. Kurulun ve Konseyin toplantıları, her organ aksine karar almadıkça teşkilâtın, merkezin

de yapılır. 

O-enel Kurul 

MADDE — 9 

1. Kurul, teşkilâtın en yüksek organıdır; aslî üyeleri temsil eden delegelerden teşekkül eder. 
2. Her aslî ve ortak üye, kurulun oturumlarında en çok beş delegeyle temsil edilebilir; bun

lardan biri, üye tarafından Delegasyon Başkanı tayin edilmiş bulunmalıdır. 
3. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere bağlı üyeler komitesi} en çok üç müşahit, her 

bağlı üye de bir müşahit tayin edebilir. 

MADDE — 10 

Kural her iki yılda bir olağan oturum halinde, bunun yanısıra şartlar gerektirdiği zaman da 
olağanüstü oturum halinde toplanır. Olağanüstü oturumlar, teşkilâtın aslî üyeler çoğunluğunun ya 
da Konseyin talebi üzerine yapılabilir. 

MADDE — 11 

Kurul kendi içtüzüğünü kalbul eder. 

MADDE — 12 

Kurul, teşkilâtın yetki alanına giren bir meseleyi ineeleyelbilir ve her konuda tavsiyeler önere
bilir. Kurula iş'bu tüzüğün diğer maddelerindekiler dışında verilen görevler şunlardır : 

a) Başkanını ve Başkan yardımcılarını seçmek; 
b) Konsey üyelerini seçmek; 
c) Konseyin tavsiyesi üzerine Genel Sekreteri tayin etmek; 
d) T:eşkilâtm malî yönetmeliğini kabul etmek; 
e) Teşkilâtın yönetimi için genel talimatlarçıkarmak; 
f) Seferberlik personeline uygulanacak personel yönetmeliğini onaylamak; 
g) Konseyin tavsiyesi üzerine hesap denetleyicilerini seçmek; 
h) Teşkilâtın ıgenel çalışma programını onaylamalk; 
i) Teşkilâtın malî politikasını kontrol etmek, bütçeyi incelemek ve onaylamak; 
j) Gerekli görülecek her teknik veya bölgesel organı kurmak; 
k) Teşkilâtın ve organlarının faaliyet raporlarını incelemek, onaylamak ve bunlardan doğan 

tedbirleri yürürlüğe koymak için gerekli her tertibatı almak; 
1) Hükümetlerle veya uluslararası kuruluşlarla anlaşmalar akdini bizzat veya yetki vermek 

suretiyle onaylamak; 
m) Özel kuruluşlar veya kurumlarla anlaşmalar akdini bizzat veya yetki vermek suretiyle onay

lamak ; 
n) Teşkilâtın yetki alanına giren her konuda, uluslararası anlaşmalar hazırlamak ve tavsiye 

etmek; 
o) Üyeliğe kabul edilme talepleri hakkında işbu tüzük uyarınca karar vermek. 

MADDE — 13 

1. IKurul, Başkanını ve Başkan Yardımcılarını her oturum dönemi başında seçer. 
2. [Başkan, kurula riyaset eder ve uhdesine düşen 'görevleri yerine getirir. 

Millet Meçlisi (S. Sayısı : £LO) 
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3. [Başlkan, oturumlar esnasında kurala karşı mesuldür. 
4. 'Başlkan, (görev süresi boyunca, teşkilâtı, temsil edilmenin gerekli olduğu her faaliyette 

temsil <eıder. 

icra Konseyi 

MADDE — 14 

1. Konsey, kurul tarafından çıkarılan tüzük uyarınca âdil ve dengeli bir coğrafî dağılım sağ
lamak amıacıyle, beş aslî üye için bir üye oranında kurul tarafından seçilen aslî üyelerden teşek
kül eder. 

2. Teşkilâtın ortak üyeleri tarafından seçilen bir ortak üye, oy hakkı olmaksızın, Konseyin 
çalışmalarına iştirak edebilir. 

3. İBağlı Üyeler Komitesinden bir temsilci, oy hakiki olmaksızın Konseyin çalışmalarına işti
rak edebilir. 

MADDE — 15 

Kur'a ile tayin edilen ve görev süresi iki yıl olan dik Konsey üyelerinin yarısınınkd hariç, Kon
seye seçilme suretiyle girmiş olan üyelerin görev süresi dört yıldır. 

MADDE — 16 

Konsey 'en azından yılda iki defa toplanır. 

MADDE — 17 

Konsey, seçilmiş üyeleri arasından, bir yıllık görev süresiiyle bir Başkan ve bir Başlkan Yar
dımcısı seçer. 

MADDE — 18 

Konsey, fcenkîi İçtüzüğünü kabul eder. 

MADDE — 19 

Konseye işbu tüzüğün diğer maddesindekiler dışında verilen görevler şunlardır : 
a) Kurulun karar ve tavsiyelerinin uygulanması için Grenel Sekreterle danışma halinde gerek

li bütün tedbirleri almak ve kurula rapor tanzim etmek; 
b) Oenel Sekreterden, teşkilâtın faaliyetleri hakkında raporlar almak; 
c) Kurula teklifler sunmak; 
d) Teşkilâtın Genel Sekreter tarafından hazırlanan çalışma programını, kurula sunuluşun

dan önce incelemek; 
e) Teşkilâtın hesapları ve bütçe tahminleri hakkında kurula raporlar ve tavsiyeler sunmak; 
f) Kendi faaliyetleri için gerekli olan yardımcı nitelikteki her organı kurmak; 
g) Kurul tarafından kendine verilecek diğer bütün görevleri yerine getirmek. 

(MADDE _ 2 0 

Konsey, kurulun toplantı dönemleri arasında ve işbu tüzükte bir karşıt hüküm bulunmaması 
halinde, teşkilâtın görevleri ve malî kaynakları çerçevesinde, idarî ve teknik yönde gerekli görü
lecek kararları »alır ve alman kararların kabulü zımnında kurulun gelecek oturumuna rapor 
sunar. 

Millet Meclisi '('S. Sayısı : 910) 



— 9 — 
Setaterlk 

MADDE — 21 

Sekreterlik, Genel 'Sekreter ile teşkilât için gerekli personelden teşekkül eder. 

MADDE — 22 

'Genel Sekreter, Konseyin tavsiyesi üzenine, kurulun oylamada hazır bulunan ve oy veren aslî 
üyelerinim üçte iki çjoğunluğuyle, dört yıllık bir süre için tayin edilir. Görev süresi yenilenebilir. 

İMADDE — 2 3 

1. Genel Sekreter, (kurul ve 'Konseye '.karşı mesuldür. 
2. (Genel Sekreter, kurul ve Konseyin talimatlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Teşkilâtın 

faaliyeti hakkında raporlarla teşkilâtın yönetim hesaplarını, genel çalışma programını ve bütçe 
tekliflerini Konseye sunar. 

3. Genel Sekreter, teşkilâtı hukuken temsil eder. 

MADDE — 24 

1. Genel Sekreter, kurul tarafından kabul edilen personel yönetmeliği uyarınca Sekreterli
ğin personelini tayin eder. 

2. Teşkilâtın personeli Genel Sekretere karşı mesuldür. 
3. (Personelin işe alınmasında ve görev şartlarının tespitinde igözetilen temel ilke, teşkilâta 

en üstün derecede etkililik, teknik yetenek ve doğruluk vasıflarını haiz kişilerin hizmetlerini 
-sağlama gereğidir. ıBu ilke uyarınca, mümkün olduğu kadar geniş bir coğrafî esas gözetmelk sure
tiyle personel işe almanın önemine gereği gibi riayet edilecektir. 

4. Genel Sekreter ve personel, vazifelerinin ifasında, hiçbir .Hükümetten ve teşkilât dışında 
hiçbir makamdan talimat istemezler ve kabul etmezler. Yalnız teşkilâta karşı sorumlu uluslarara
sı memur olma durumlarıyle bağdaşmayan her türlü hareketten kaçınırlar. 

Bütçe ve harcaımalar 

MADDE — 25 

1. Teşkilâtın idarî faaliyetlerini ve genel çalışma programını kapsayan bütçesi işbu tüzüğe 
sekili «Finansman Talimatnamesi» hükümleri uyarınca kurul tarafından kabul edilen bir hesapla
ma oranı gereğince tespit edilen aslî, ortak ve bağlı üyelerin katılıma payları ve teşkilâtın müm
kün olan diğer her türlü gelir kaynağından temin edilir. 

2. Genel iSekreter tarafından hazırlanan bütçe, incelenmek ve kabul edilmek üzere, Konsey 
tarafından (kurula sunulur. 

MADDE — 26. 

1. Teşkilâtın hesapları, Konseyin tavsiyesi üzenine iki yıllık bir dönem için Kurul tarafın
dan seçilen iki hesap denetieyicisinıee incelenir. Hesap denetleyicileri yeniden seçilebilirler. 

2. Hesap denetleyicileri, hesap tetkik görevlerine ilâveten, malî usullerin etkililiği, yöne
tim, muhasebe sistemi, iç malî kontrol ve genel olarak idarî uygulamaların malî sonuçları hak
kında gerekli gördükleri mütalâalarda bulunabilirler. 

•Mffliet Meclisi (S- ^ J ^ ı : 910) 
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Yeter çioğunflıuk 

İMADıDE — 27-

1. Kurulun toplantılarında yeter çoğunluğun sağlanmsaı için aslî üyeler çoğunluğunun 
hazır bulunması gerekir. ı 

2. Konseyin toplantılarında yeter çoğunluğunun sağlanması için Konseyin aslî üyeler ço
ğunluğunun hazır (bulunması gerekir. 

oy 
MADDE — 28 

Her aslî üyenin /bir ıoy hakkı vardır. 

MADDE — 29 

1. Kurulda her konuyle ilgili kararlar, işjbu tüzükte (karşıt hükümler bulunmaması kay-
dıyle, oylamada hazıır bulunan ve oy veren aslî üyelerin basit çoğuıüuğuyle alınır. 

2. Üyelere, malî ve ıbütçe ile ilgili yükümler getiren konularda, Teşkilât merkezinin yeri 
konusunda ve aslî üyelerin, basit çoğunluğunun özel bir önem atfettdği diğer herhangi bir 
konuda alınacak kararlar için. Kurulda, oylamada hazır bulunan ve oy veren aslî üyelerin üç
te iki çoğunluğu gereklidir. 

MADDE —. 30 

Konseyin kararları, oylamada hazıır bulunan ve oy veren üyelerin basit çoğunluğu ile alınır; 
bütçeyle ilgili ve malî konulardaki tavsiyeler ise, oylamada hazır bulunan ve oy veren üyelerin 
üçte iki çoğunluğuyle (kabul edilir. 

Hüi&mî şalhsüyet, imtiyazlar, dökmı.uteazlılklar 

MADDE — 31 

Teşkilât hükmî şahsiyete sahiptir. 

MADDE — 32 

Teşkilât, üye Devletlerin toprakları üzerinde, görevlerinin ifası için- gerekli imtiyaz ve do
kunulmazlıklardan yararlanır. Bu imtiyaz ve dokunulmazlıklar Teşkilât tarafından akdolunan 
anlaşmalarla tayin edilebilir. 

Deği'şiikUkler 

MADDE — 33-

1. İşbu tüzük ve ekiyle ilgili hor değişiklik tasarısı öenel Sekretere iletilir, o da bu tasarı
yı, Kurulun incelemesine sunulmasından en az.a İti ay önce, aslî üyelere tebliğ eder. 

2. Bir değişiklik, Kurul tarafından, oylamada hazır bulunan ve oy veren aslî üyelerin üçte 
iki çoğunluğuyla kabul edilir. 

3. Bir değişiklik, üye Devletlerin üçte ikisi onaylarını depoziter Hükümete bildirdikleri 
zaman, ibütün üyeler için yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 910) 
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Üyeliğin, 4xu^uruillmaısa 

MADDE — 34 

1. Kuru], üyelerden birinin, Teşkilâtm işbu Tüzüğünün üçüncü maddesinde belirtilen te
mel hedefine aykırı1 bir politika izlemekte ısrar ettiğine hükmederse, oylamada hazır bulunan 
ve >oy vioren aslî üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul «dilen bir kararla, bu üyeyi, üyeliğe taal
lûk eden hakları kullanmadan ve imtiyazlardan yararlanmadan mahrum ©debilir. 

2. Üyeliğin durdurulması hali, söz konusu üyenin politikasında bir değişme hâsıl olduğu
nun Kurulca kabul edilmesine kadar devam eder. 

Üyelifctem çekilme 

MADDE — 35 

1. Her aslî üye, Depoziter Hükümete bir y ı l önceden verdiği yazılı ihbar süresinin hita
mında Teşkilâttan çekilebilir. 

2. Her Ortak üye, aynı şekilde önceden ihbar suretiyle Teşkilâttan çekilebilir; ancak Or
tak üyenin dış ilişkilerinden mesul bulunan aslî üye tarafından, Depoziter Hükümete bu maksat
la bir yazılı tebligat yapılması şarttır. 

3. Her bağlı üye, Genel Sekretere bir yıl önceden vereceği yazılı ihbar süresinin hitamında 
Teşkilâttan çekilebilir. 

Yürürlüğe gMş 

MADDE — 36 

RTTMB tarafından işbu tüzüğün kabulü tarihinde, resmî turizm teşekkülleri EİTTMB'ndn 
aslî üyesi bulunan 51 devletin üyeliğe ıtaallûk eden vecibeleri kabullendiklerini ve Tüzüğü 
onayladııklarını Depoziter Hükümete resmen bil dirnvelerinden 120 gün sonra, İşbu Tüzük yürür
lüğe girecektir. 

Depıoziter BCüklime't 

MADDE — 37 

'1. İşbu Tüzüğün ve üyeliğe taallûk eden vecibelerin kabulüyle ilgili bütün beyanların ge
çici olarak İsviçre Hükümetine tevdi edilmesi gerekir. 

2. İsviçre Hükümeti, bu nevi beyanların kendisine tevdi edildiğini ve işbu Tüzüğün yürür
lüğe giriş tarihini, bu hususu tebellüğ etmek hakkını haiz Devletlere bildirir. 

Tefsir ve diller; 

MADDE — 38 

Teşkilâtın resmî dilleri Fransızca, ingilizce, İspanyolca ve Rusça'dır. 

MADDE — 39 

İşibu Tüzüğün Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinleri eşit derecede geçerlidir
ler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 910) 
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(Jeçici ihütoümıler 

MADDE — 40 

Genel Kurul 2 nci madde uyarınca ibir ka ra r verinceye kadar, Teşkilâtın Merkezi geçici 
olarak Cenevre (isviçre) de bulunacaktır. 

MADDE — 41 

(İşbu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 180 ıgünlük süre içinde, Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tına, İhtisas Kuruluşlarına ve Uluslararası Ato m Enerjisi Ajansına üye veya Beynelmilel Ada
let Dîvanı Tüzüğüne taraf olan Devletler işbu Tüzüğü benimsediklerini ve üyeliğe taallûk eden 
vecibeleri kabullendiklerini resmen ibeyan etmek suretiyle ve oylamaya lüzum kalmaksızın, 
Teşkilâtın aslî üyesi olmaya ha'k (kazanırlar. 

MADDE — 42 

Millî Turizm teşekkülleri, işibu Tüzüğün kaıbulü tarihinde RTTMB'nin aslî üyesi bulunan 
ve ibu Tüzüğü, bilâhare onaylamak kaydıyle benimseyen Devletler, işbu Tüzüğün yürürlüğe gi
rişini izleyen'bir yıllık süne içinde, ibir aslî üyeye tanınan Ibütün hak ve vecibelerle Teşkilâtın 
faaliyetlerine katılabilirler. 

MjADDE — 43 

Millî Turizm (teşekkülleri işbu Tüzüğün ka'bulü tarihinde RTTMB'nin aslî üyesi (bulunan ve 
dolayısıyle ortak üyelik ha'kkına sadıilbolan ve işbu Tüzüğü, dış ilişkilerinin mesuliyetini üze
rinde bulunduran Devletin onaylaması kaydıyle 'benimseyen dış ilişkilerinden mesul bulun
mayan ülkeler veya ülke toplulukları, işbu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen yııl içinde, or
tak üyeliğe taallûk eden hak ve. vecibelerle Teşkilâtın faaliyetlerine katılaibilirler. 

MADDE — 44 

RTTMB'nin hak ve vecibeleri, işbu Tüzüğün yürürlüğe girişinden itibaren Teşkilâtın uh
desine devredilir. 

MADDE — 45 

R'TiTMjB'nin Genel Sekreteri, işibu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinde, Teşkilâta kurul tara
fından Genel 'Sekreter seçilinceye kadar, Teş'ki lâtın Genel 'Sekreteri olarak hareket edecektir. 

Meksiko'da 27 Eylül 1970 tarihinde tanzim edilmiştir. 
îşbu Tüzük metni, Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Birliği Başkanı bulunan Olağan

üstü Genel Kurul Başfeanı ile Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Birliği Genel Sekreteri
nin imzalarıyle tasdik edilmiş metnin tam bir suretidir. 

ISuretin tam ve aslına uygun olduğu tasdik olunur. 

Resmî Turizm Teşekkülleri 
Rolbert C. Lonati 

Milletlerarası Birliği 
Genel Sekreterliği 
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MALÎ YÖX HTM ELİK 

1. Teşkilâtın malî dönemi iki yıldır. 
2. Bütçe uygulama devresıi, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasındaki d önleme teka.büi eder. 
',}. Bütçe, her ülkenin ekonomik kalkınma seviyesi ve uluslararası turizminin öneimi esasına da

yadı olarak, Kurul tarafımdan tayin ve tespit .edilecek bir taksimat metodu uyarınca, ülkelerin ka
tılma paylan ve Teş'kiılât'ın diğer gelirleri ile finanse edilir. 

4. Bütee, Amerika Birleşik Devletleri Doları ile tanzim edilir, Üyelik katılma paylarının öden
mesi Amerika Birleşik Devletleri Doları ile yapılır; bununla birlikte Genel Sekreter, üyellik katıl
ma paylarının ödemımesinide., Kurul tarafımdan müsaade edilen 'bir meblâğa kadar, başka paralar da 
kalbul edeJbilir. 

5. Bir Genel Fon tesis edilmiştir. Üçüncü paragraf uyarınca ödenen bütün üyelik katılma 
payları, çeşitli gelirler ve Döner Sermaye fonundan malısnp edil on her türlü avans bu Genel Fona 
yatırı;! ir. İdarî giderler ve Grene! Programa ilişkin güderler, Genel Fondan karşılanır. 

i). Kurul tarafından tespit edilecek bir melblâğ karşılığında bir Dönieır Sermaye Fonu tesis 
Oidi'lmistir. Üyelik katılma paylarından mahsup edilen avanslarla, Kurulun bu amaca tahsis etti
ği diğer bütün, gelirler Döner Sermaye Fonuma yatırılır. Gerektiği takdirde, bu fondam Genel 
Fona aktarma yapılalbilir. 

7. Bazı ülkelerin veya ülke topluluklarının i İlgilendikleri, fakat Teşkilâtın bütçesinde öngö
rülmemiş (dan faaliyetleri finanse etmek üzere tldüsiyer fonlar tesis edilebilir; bu fonlar, isteyen
lerin katkılarıyle finanse edilir. Teşkilât, bu fonların idarcısıi karşılığında bir ücret isteyebilir. 

8. Teşkilâtın bütçesinde yen- almayan bağışlar, miraslar ve diğer olağanüstü gelirlerin ne mak
satla kul a bulacağı Kurul tarafından kararlaştırılır. 

9. Genel Sekreter, bütçe tahminlerini bu konuyla ilgili toplantıdan en az üç ay önceden Kon
seye sunar. Konsey bu tahminleri inceler ve son bir defa incelenmek ve kabul edilmek üzere büt-
şeyi Kuıaıla havale eder. Konseyin bütçe tahminleri, Kurulun bu konuyla ilgili topılantı tarihin
den en az üç ay önce üyelere bildirilir. 

10. Kurul bütçeyi yıllık olaralk müteakip iki yıllık malî dönem için kabul eder ve yıllar iti
bariyle taksimatını ve. idarî hesaplarını onaylar. 

11. Teşkilâtın geçmiş malî yıl. uygulamasına ait hesapları, Genel Sekreter tarafından hesap 
denetçileri ile Konseyin yetkili organlarına bildirilir. Hesap denetçileri, komu'yla ilgili olaralk 
Konseye ve Kurulla rapor tanzim edenler. 

12. Teşkilâtın üyeleri, malî yıl için ödemeleri gereken katılma payı miktarları ilgili malî yıl 
uygulatmasının başla masından altı ay önce üyelere bildirilir. Bununla birlikte Konsey muhtelif ül
kelerde. yürürlükte olan fariklı malî yıl uy gaıl amal arından ileri gelen haklı gecikme durumlarını 
kabul edeMlir. 

"l.'î. Teşkilâtın masraflarını akrşıdaıma.k üzere (katılma payını ödemekte geciken bir üye, birik
miş borçları geçmiş iki yıla isabet eden katılma payı miktarına eşit veya bu miktardan fazla ol
duğu takdirde, üyelere, hizmet şeklinde tanınan imtiyazlar ile Konsey ve Kurulda oy kullanma 
hakkı gibi imtiyazlardan mahrum kılınır. Bununla beraber, Konseyin talebi üzerine Kurul, öde
nilenin ifa edilmemesinjin üyenin elinde olmayan sebeplerden ileri geldiğine kani olması halimde, 
bu .üyenin oy hakkını kulianmaısma ve Teşkilâtın ti izim et terimden yararlanmasına müsaade edelbülir. 

.1.4. Teşkilâttan çekilen bir üye, katılma payının çekilmemin fiilen yürürlüğe girdiği tarihe ka
darla devreye isabet eden losmım ödemeye mecburdur. 
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Ortak vie bağlı üyelene isabet eden payın hesaplanmasında, bunların üyelik vasıflan ndaki 

l'aırkh nitelik ve Teşkilât 'bünyesinde yararlandıkları kısıtlı haklar dikkat nazarına, alımr. 

MEKSİKO'DA 27 EYLÜL 1970 TARİHİNDE TANZİM EDİLMİŞTİR. 

J>ünya Turizm Teşkilâttı Tüzüğüne ilişik işbu Malî Yönetmelik Resmî Turizm Teşekkülleri Mil
letlerarası Başkanı bulunan olağanüstü Genel Kurul Başkanı ile Resnıî Turizm Teşekkülleri Mil
letlerarası Birliği Genel Sekreterinin inızalairıyle ıtasdik edilmiş metnin tanı bir suretidir. 

Suretin tam ve aslına uygun olduğu tasdik olunur. 
Rotbert 0. Lona'ti 

Resmî Turizm Teşekkülleri 
Mil'lteıtılerarası Birliği 

Gente! Sekrelteıri 
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2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Anayasa, Adalet ve İçişleri 

komisyonları raporları (1 /629) 

T. G. 
Başbakanlık 9.3. 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1410/2031 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı lile arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

1961 Anayasasının, demokratik ilkeler açısından fert hürriyetlerine geniş bir anlam getirdiği 
şüphesizdir. Sözü geçen Anayasanın yurt ölçüsünde uzun yıllar uygulanması sonucunda, fert hür
riyetlerinin Anayasada öngörülen hedefleri aşar bir şekilde kullanıldığı ve hattâ zaman zaman 
millî güvenlik ve kamu düzenini etkiler bir hale geldiği ve getirildiği de bir gerçektir. 

Kamu vicdanında geniş tepkiler yaratan bu aşırı anlayışlar, nihayet yasama organlarına inti
kal etmiş ve devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir. hukuk devleti olarak öngören Anayasamı
zın, bu anlayış dâhilinde bâzı maddeleri, kamu yararını önplâna alan bir görüş içinde değiştiril
miştir. 

Anayasada yapılan bu değişikliklerin ışığı altında, İçişleri Bakanlığı Hizmet ve Teşkilâtını Ye
niden Düzenleme Projesi (İçdüzen) çalışmalarının zabıta hizmetleri ile ilgili raporları ve uygulama
da görülen aksaklıklar gözönünde tutularak, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun ilgili 
hükümlerinde değişiklik yapılması ve- bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi uygun görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun, kumar oynanan, uyuşturucu maddeler kul
lanılan veya kanunlara yahut genel ahlâka aykırı faaliyetlerin yapıldığı yerlerin, en büyük mülki
ye âmirinin emri. ile kapatılmasını öngören 8 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapı
lan değişiklik, bu kabîl idarî işlemlere karşı müracaat edilecek yargı merciini açıkça tespit et
mek suretiyle, idarî makamlar ve adlî merciler arasında yetki çekişmelerini ortadan kaldırmak 
amacını gütmektedir. 
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Diğer taraftan, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak mülkiye amirlerince kapatılan yerlerin, 
bâzı şartların gerçekleşmesi halinde, kapatılma süresinin bitiminden önce de, mülkiye âmirleri 
tarafından açılabileceği belirtilerek, bu yerlerin iyitıiyeti tespit edilmiş sahiplerinin mağduriyeti 
önlenmektedir. 

Madde 2. — Anayasanın 15 nci maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasına göre, hâkim kararı ile 
yapılan aramalar dışında, millî güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulu
nan hallerde kanunla yetkili kılman merciin emri ile kişilerin üstü, özel kâğıtları ve eşyası arana
bilecek ve bunlara el konulabilecektir. 

Polisin önde gelen fonksiyonunu teşkil eden önleyici zabıta hizmetlerinin gereği olarak yapa
cağı aramaların Anayasal desteğini gösteren bu maddeye paralel olarak 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununun 9 ucu maddesine bir fıkra eklenerek, polisin bu halde yapacağı aramalar
da mahallin en büyük mülkiye âmirinin emrinin bulunması öngörülerek yetkili merci tayın edil
miş olmaktadır. Gayet tabiîdir ki, arama sonunda kişi üstünde, özel kâğıtlarında veya eşyası ara
sında bulunan suçta kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan yahut suç işlemeye yarayacak 
alet, kâğıt ve eşyaya polis tarafından el konulacaktır. 

Madde 3. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 13 ııcü maddesi, polise, halkın rahatını bo
zacak ve rezalet sayılacak derecede sarhoş olanlarla sarhoşluk halinde başkalarına tecavüz eden
leri yakalama yetkisini vermekte ve bu kişilerin evrakıyle adliyeye verileceğini belirtmektedir. 

Türk Ceza Kanununun 571 ve 572 nci maddeleriyle ilgili bu suçların, en önde gelen ispat vası
tası olan resmî tabip raporlarının sağlanmasında, zabıtanın güçlük ve imkânsızlıklar karşısında 
bulunduğu uygulamalardan anlaşılmaktadır. Resmî tabiplerin o yerde mevcudolmaması veya bu
lunmaması hallerinde, tespiti zaman unsuruna bağlı olan sarhoşluk durumunun anında belge
lendirilmesi her zaman mümkün olamadığından, bu belgeyi düzenleyecek yetkililerin sayısı artırıl
makta ve sayılan yetkili kişiler, bulunamadığı takdirde de son imkân olarak sarhoşluğun tanıklarla 
tespiti öngörülmektedir. 

Madde 4. — Kamu düzenini ve kişilerin ırz, can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olan 
polisin, bu görevini yerine getirebilmesi için, bâzı şartların tahakkuku halinde evlere girebilme 
yetkisini tespit eden 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 20 nci maddesine eklen
mekte olan fıkralar, Anayasanın, üniversitelerin kuruluşu ile ilgili değişik 120 nci maddesi göz-
önüne alınarak düzenlenmiştir. Anayasanın sözü geçen maddesine göre, üniversite özerkliğinin, 
üniversite binalarında ve eklerinde suçların ve suçluların kovuşturulmasma engel teşkil edecek 
şekilde tanımlanması mümkün değildir. Maddeye eklenen fıkra, Anayasanın bu hükmüne, kanun
da yer vermek suretiyle uygulama sahasına getirmiş olmaktadır. 

Diğer taraftan, üniversite binaları ve ekleri içinde, kurumun imkânları ile önlenmesi mümkün 
görülmeyen olayların cereyanı ihtimali karşısında, ilgili kurumun yetkililerin, polisin önleyici ted
birler almasını temin etmek üzere yardım talebedebilecekleri ve idarî- makamlarca bu talebin der
hal yerine getirileceği açıkça belirtilmek suretiyle uygulamada karşılaşılan tereddütlerin ve bundan 
doğan sakıncaların giderilmesi sağlanmaktadır. 

Madde 5. — Tasarı ile kanuna eklenmekte olan maddeler : 
Ek madde 1. — Yakalanan kimse hakkındaki delillerin eksiksiz toplanması 24 saatlik süre için

de mümkün olmadığından, tatbikatta karşılaşılan, güçlükleri ve sakıncaları gidermek . maksadıyle, 
hâkim önüne çıkarma süresinin 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda da yedi gün olarak tespitinin 
uygun görüldüğü gerekçesinde belirtilen Anayasanın 30 neu maddesinin değişik dördüncü fıkrası 
hükmü muvacehesinde Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununa İni maddenin eklenmesi gerekli görül
müştür. 

Anayasanın zikredilen hükmüne uygun olarak maddede, muhtelif kanunlardaki tariflerden ve 
Yargıtaym müstakar hale gelen içtihatlarından istifade olunmak suretiyle «Toplu olarak işlenen 
suç» tarif edildiği gibi, hükmün uygulanacağı toplu işlenen suçlar da açıklıkla sayılmaktadır. 
.Bu suçlar Türk Ceza Kanununun, Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü tehdideden eylem ve 
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davranışları müeyyideye bağlayan bölümündeki suçlarla, genellikle kamu düzenini ve genel huzu
ru bozucu yaygın sonuçlar doğuran suçlardır. Diğer taraftan, maddede sayılanlar dışında kalan 
suçların siyasî veya ideolojik saiklerle işlenmesi halinde, çoğu kere piyon olarak kullanılan ve ka
nuna aykırı bir kuruluşa mensubolan faillerle beraber, olayın muharriki veya müşevviki durumun
da bulunan diğer suçluların ve delillerin elde edilebilmesi için geniş bir soruşturma yapılması zo
runluluğu karşısında, bu kabil hallerde de 7 günlük sürenin uygulanması gerekli görülmüştür. 

Madde 6 - 7". —- Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 1/629 

Karar No. : 17 

Anayasa Komisyonu raporu 

29 . 5 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı» 18 . 3 . 1972 tarihinde Komisyonumuza havale olunmakla Hükü
met temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarının, genel gerekçesini genellikle uygun mütalâa ederek 2, 3, 4, 6 ve 7 nci 
maddelerini aynen, 1 nci maddeyi değiştirerek kabul etmiş ve 5 nci madde ile getirilen hüküm Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan değişiklikle Cumhuriyet savcılarına verildiğinden dolayı 
bu madde tasarıdan çakarılmış, bu değişiklikler nazarı dikkate alınarak madde numaraları yeni
den teselsül ettirilmiştir. 

İşbu rapor, havalesi gereğince Adalet Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
saygıyle sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Adana 

C. Akçalı 

Sözcü 
Denizli 
F. Avcı 

Kâtip 
İsparta 

Y. Uysal 

Afyon K. 
II. Dinçer 

Çanakkale 
K. Bağcıoğlv, 

Erzurum 
N. Gacıroğlu 

Erzurum 
S. Araş 

Ordu 
C. Ekinci 

Ordu 
K. Şensoy 

İmzada bulunamadı 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet -Komisyonu 5 . 6 . 1973 
Esas No. : 1/629 

Karar No. : 90 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı» 29 . 5 . 1973 tarihinde Komisyonumuza havale edilmekle tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Anayasa Komisyonunun tasarının 5 noi maddesini tayyeden ve 1 nci maddesini değiştiren tasar
rufunu aynen benimseyen Komisyonumuz, tasarının mütebaki 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddelerini de 
aynen kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Kırklareli 

M. Atagün 

Kütahya 
F. Azmioğlu 

İçel 
M. Arıkan 

Başkanı 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sözcü 
Sivas 

T. Komitan 

Konya 
M. K. İmer 

Ankara 
0. Eren 

Hatay 
T. Köseoğhı 

Kâtip 
Çanaklcale 

M. H. Önür 

Konya 
0. Okay 

Niğde 
M. Ocakçtoğhı 
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f i ş l er i (Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
î§i§lwi tKomkyonu 
Esas No. : 1/629 

Karar No. : 35 

12 . 6 1973 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri B.akanlığııi:ea .hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 3 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunununda değişik
lik ^yapılmasına dair olan kamm tasarısı» 5 . 6 . 1973 tarihinde Komisyonumuza, Anayasa ve Ada
let 'Komisyonu raporlaruyle birlikte havale olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz; Adalet Komisyonu metnini müzakereye esas olarak almış ve tasarıyı genel 
gerekçede belirtilen sebeplerle tümünü olumlu mütalâa ederek maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasar ının! , 2 nçi maddelerini Adalet Komisyonundan gelen şekli ile 5 nei maddenin çıkarılması 
sebebiyle 6 ncı -madde 5 nei madde, 7 nei madde 6 ncı madde olarak Komisj^onumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 3 neü maddesiyle, .2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 13 ncü maddesine 
eklenmekte olan fıkra metnindeki «Bunların da bulunmaması halinde tanıklarla tespit edilir.» 
hükmünü madde kapsamına giren hallerde bâzı sakıncalı durumlar doğurabileceği gerekçesiyle 
metinden çıkarılması uygun görülmüş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 neü maddesiyle, Ü559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 20 nei maddesine 
tasarıdaki şeklin eklenmesi yerine madde metninin tümüyle tedvin tekniğine uygun hale getirilmesi 
amacıyle maddenin tümü yeniden düzenlenmiş ve bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ehemmiyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, işbu 
raporumuz Genel Kurulun yüce tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Kayseri 

/ / . Nakiboğlıı 

Kâtip 
Çanakkale 

M. H. Önür 

Ankara 
/ . 8. Hatipoğlu 

Eize 
S. Z. Köseoğlu 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekli 
Gümüşane 

M. Karaman 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Denizli 
A. Uslu 

Tekirdağ 
0. Östrak 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
0. Eren 

İzmir 
M. Daldal 

İmzada bulunamadı 
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HİHvİTMETİN TEKLİFİ 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

«Kapatmayı mucip sebepler suç teşkil ettiği 
takdirde soruşturma evrakı derhal adliyeye ve-
rilfr. 

Kapatma en çok üç ay devam edebilir. Mül
kiye Âmirinin bu kararı aleyhine ancak idarî 
yargı merciine başvurulabilir. 

Soruşturma evrakı adliyeye tevdi edilen şa
hıslar hakkında beraat kararı verilmesi veya 
kapatmaya sebebiyet verenlerin kapatılan yerle 
ilgilerinin kesildiğinin kesin şekilde anlaşılma
sı halinde mahallin en büyük mülkiye âmiri o 
yerin süresinden önce açılmasına karar verebi
lir.» 

MADDE 2. — 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 9 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«Adlî görevleri sırasında ilgili kanunlara gö
re yaptığı aramalar dışında, millî güvenlik ve
ya kamu düzeni bakımından gecikmede sakın
ca bulunan halerde, o yerin en büyük mülkiye 
âmirinin emri ile, polis, şüphe edilen kişilerin 
üstünü, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar ve yu
karıdaki bentlerde sayılan âlet veya eşyalara el 
koyar.» 

MADDE 3 — 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununun 13 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

«Birinci fıkraya göre yakalanan kişilerin 
sarhoşluk durumları, resmî tabip bulunmadığı 
takdirde özel tabip raporları ile, o yerde tabip 
mevcut değilse, yardımcı sağlık hizmetleri per
sonelinden birinin müşahade raporuyle, bunla-
nn da bulunamaması halinde tanıklarla tespit 
edilir.» 

MADDE 4. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 20 nci maddesine aşağıda
ki fıkralar eklenmiştir : 

«Polis, aşağıda yazılı hallerde üniversite, ba
ğımsız fakülte veya üniversiteye bağlı kurum
ların binalarına veya eklerine de girebilir : 

Millet Meclisi 

ANAYASA KOMİSYONU DEÖ1ŞTİRİŞÎ 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı, 

MADDE 1. — 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Salâhiyet Kanununun 8 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde (değiştirilmiş ve mad
deye dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra ek-, 
lenmiştir : 

Fıkra 2. «Kapatmayı mucip sebepler suç 
teşkil «ittiği takdirde soruşturma (evrakı (derhal 
adliyeye verilir. Soruşturma evrakı adliyeye 
tevdi edilen şahıslar hakkında beralet karan 
verilmesi veya kapatmaya sebebiyet verenlerin 
kapatılan yer ile ilgilerinin kesildiğinin kesin 
şekilde anlaşılması halinde mahallî en büyük 
Mülkiye Âmiri o yerin sünesinden önele açılma
sına karar verebilir.» 

Fıkra 4. «Mülkiye Âmirinin kapatma ka
ran aleyhine ancak idarî Yargı Merciine baş
vurulabilir.» 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 912) 
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ADALET KOMİSYONU METNİ 

2559 saydı Polis Vazife ve Salahiyet Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı. 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul jedJImiştir. 

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

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

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

İÇİŞLERİ KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

2559 sayılı P<olis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı. 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay-
netn kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi 

MADDE 3. — 2559 sayılı polis vazife ve sa
lâhiyet kanununun 13 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

«1 nci fıkraya göre yakalanan kişilerin isar-
hoşluk durumları resmî tabip, bulunmadığı tak
dirde özel tabip raporları ile, o yerde tabip 
mevcut değilse, yardımcı sağlık hizmetleri per
sonelinden birinin müşahede raporuyla tespit 
edilir.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 20 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Zabıta, imdat istenmesi ve
ya yangın, su baskısını ve boğulma gibi büyük 
tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi hal
leri ile ağır cezalı bir suçun işlenmesine veya 
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(Hükiümıetin teklifi) 

A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, 
kurumun imkânları ile önlenmesi mümkün görül-
meyen olayların cereyanı ihtimali karşısında, 
rektör, acele halerde dekan veya bağlı kuruluş 
yetkililerinin zabıtadan yardım talebetmeleri ha
linde, (Bu talep derhal yerine getirilir.) 

B) Zaman tahdidine ve her hangi bir da
vet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların 
kovuşturulması için, 

(B) bendinde gösterilen halde, giriş sebebi
nin niteliğine göre, kurumun yetkilileri teşeb
büsten haberdar edilebilir. 

ilgili kurumlara, kovuşturma dolayısıyle, za
bıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler,» 

ı(Anayasa Komisyonu değiştirişi) 

MADDE 5. -— 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lâhiyet Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Polis tarafından suç iş
lemekten sanık olarak yakalanan kimse, tutul
ma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için 
gerekli süre hariç, 48 saat içinde soruşturması 
tamamlanarak adlî mercilere sevk edilir. 

Türk Ceza Kanununun (İkinci Kitap) mın 
«Birinci Bab» ında yer alan Devletin şahsiye
tine karşı cürümlerle aynı kanunun 188, 201, 
254, 258 nci maddelerinde belirtilen cürümler; 
zabıtaya silâhlı veya silâhsız olarak cebir ve 
şiddet yahut mukavemet suçları; Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki Kanun
da sayılan suçlar; kanuna aykırı greve katıl
ma ve devam etme suçu; Türk Ceza Kanunun
da veya diğer kanunlarda teşekkülü için üç ve 
daha fazla kişinin katılması şart koşulan suç
lar; siyasî veya ideolojik saikle işlenen diğer 
suçlar toplu olarak işlendiği takdirde, sanık ola
rak yakalanan kişiler, tutulma yerine en yakm 
mahkemeye gönderilmeleri için gerekli süre ha
riç, yedi gün içinde, haklarındaki soruşturma ta*-
mamlanarak adlî mercilere sevk edilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 912) 
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(Adalet Komisyonu metni} (İçişleri Komisyonu değiştiriişi) 

yapılmakta devam olunmasına mâni olmak için 
konutlara, iş yerlerine ve eklentilerine girebi
lir. 

Zabıta aşağıda yazılı hallerde üniversite, ba
ğımsız fakülte veya üniversiteyle bağlı kurum
ların binalarına veya bunların eklerin© girebi
lir. 

A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, 
kurumun imkânlarıyla önlenmesi mümkün gö
rülmeyen olayların çıkması ihtimali karşısında 
rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı ku
ruluş yeltkililerinin zabıtadan yardım talep et
meleri halinde, 

B) Herhangi bir davet veya izne bağlı ol
maksızın suç ve suçluların kovuşturulması için 
her zaman, 

Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde 
talep derhal yerine getirilir, (B) bendinde gös
terilen hallerde de giriş sebebininin niteliğine 
göre, kurumun yetkilileri teşebbüsten haberdar 
edilebilir. 

ilgili kurumlar kovuşturma dolayısıyle za
bıta kuvvetlerime gereken her türlü yardım ve 
kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 912) 
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(Hükiimıötin teklifi) 

İkinci fıkranın uygulanmasında, suçun, üç 
ve daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, 
suç toplu olarak işlenmiş sayılır. 

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun muhte
lif maddelerinde soruşturma için belirtilen süre
ler, bu madde hükümlerine göre hesaplanır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihindle 
yürürlüğe girer. 

JYLADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Balkanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Ticaret Balkanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakam 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakamı 
B. Danışman 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. T. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

4 . 3 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaph 

Devlet Bakanı 
t. Karaöz 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 
Çalışma Bakanı 

A. B. JJzuner 
En. ve Tab. Kay. Bakanı 

N. Devres 
İmar ve İskân Bakanı 

8. Bingöl 
Orman Bafcanı 

8. inal 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. Karaküçük 

(Anayasa Komisyonu d£giştir%i) 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 
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(Adalet Komisyonu metni) 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 Tasarının 7 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(İçişleri Komisyonu değişıtiriişi) 

MADDE 5. — Tasarının 6 ncı maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 7 nci maddesi 6 nca 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

»«*<( 
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Dönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Kimlik bildirme kanunu tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1 /711) 

T. C. 
Başbakanlık 3 .10 .1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-1463/10186 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arzı Bakanlar 
Kurulunca 23 . 9 . 1972 tarikinde kararlaştırılan «Kimlik Bildirme kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik alarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 
Ferid Melen 
Başbakan 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

Millî güvenlik, kamu düzeni, kamu, toplum ve kişi yararı yönünden, ülkemizdeki nüfus yerleşimi 
ve 'hareketlerinin; yabancıların geliş, gidişlerinin, kaldıkları ve çalıştıkları yerler 'itibariyle 'tespiti ve 
izlenmesi zorunluğu vardır. 

Vatandaşın seyahat , dilediği yerde oturma ve dilediği 'alanda çalışma hürriyeti Amayaıs'a ile sağ
lanmış ıtemel haklardan olmakla beraber kanıu güvenliğini ve düzenim sağlamakla görevli Devlet 
örgütlerinin bu konuda bâzı bilgilere sa'Mbolması gerektiği ve bunun 'büyük önemii çok açık bir gerçek
tir. Esasen, 'bu bilgilerin toplanmasını sağlanmak maksadryle, Anayasaya uygun olanak alıınıaöak kanunî 
tedbirlerim yukarıda sözü edilen temel 'hakların özü ile doğrudan doğruya bir ilgisi de bulunmiaimakta-
'dıı4. 

Bunu sağlamak için 10 . 6 . 1930 tarihinde çıkarılan 1704 sayılı Otel, Pansiyon, 'Ticarethane ve-
sair umumî 'müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri mecburiyetine dair 
Kanun, 14 . 1 . 1933 tarihinde 2099 sayılı Kanunla 'tadil ve tashih edilmesine rağmen, çok ve çabuk 
değişen re gelişen günümüz 'ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmliş •bulunm'afctadır. 

Sözü geçen kanuna göre »otel ve buna benzer yerleri işleten veya idare edenlerin, ilgili zabıta ma
kamlarınla vermek mecburiyetinde olduğu beyannameleri, müessir bir müeyyidenin bulunmaması sebe
biyle, zatmanmda teslim »etmedikleri veya noksan beyanda bulunmak suretiyle kanunla kendilerine 
3rüklenm'iş olan bu ödevi yerine getirmedikleri uygulamalardan anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, kanun kapsamına giren konaklama yerlerinde kalan kimselerin, doldurup imzala
mak zorunda dl'dukları hüviyet varakalarındaki suallerin çok teferruatlı tertip edilmesi sebebiyle 'dol
durmaktan kaçındıkları ve bu durumun, o yerin işleticisi ile müşterilerin arasında çekişmelere yol aç
tığı yine uygulamada görülmüştür. Bilhassa yabancı 'turistlerin bu halden tedirgin oldukla rı tespit 
'edilmiştir. 
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1704 'sayılı Kanunun yukarıda 'belirtilen aksaklıklarını gidermek, müessir müeyyideler ve günün şart
larına uygun yeni hükümler gelinmek maksadıyle konuyu tüm olarak düzenleyen bu kaınun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

Bilhassa büyük .şehirlerimizde, ibirçok daireleri olan (binaların yapımı ile yeni bir iş dalı olarak 
ortaya çıkan kapıcılık hizmeti, zabıta bakımından üzerinde durulması gereken bir konu da yaratmış
tı L\ Zira, binada oturan 'kimselerin .şahsi veya 'ortak 'hizmetlerini görmek maksadıyle istihdam öl iman 
kapıcılardan az da olsa bir kısmının, bina sakinlerinin can ve 'malına karşı işlenen suçlarda., sakinler 
hakkında malik oldukları bilgi ve vasıtalarla ibina içiride suç işleyen şahsa yardımcı oldukları, haltta 
suçu 'bizzat irtikâp ettikleri tespit •edilmiştir. 'Bu kabil hallerde, suç işleyen veya suça yardım. 'eden ka
pıcının kimliğinin tam olarak bilinmemesi 'zabıtanın soruşturma görevini güçleştirmektedir. Bu sebep
le, 'bina kapıcılarının ve bu gibi binalarda çalıştırılan kaloriferci, bekçi, telefoncu gibi idarî ve tek
nik yardımcı hizmetlerde çalıştırılanların işe başlamalarını takibe'den üç gün içinde, binada oturan ki
şi veya «bu 'kişiler adına sorumlu yönetici tarafından kimlik 'belgesi doldurulmak suretiyle genel -zabıta 
karakoluna verilmesi 'öngörülmüştür. 

Tasarının düzenlemekte olduğu yeni bir konu da, şehir, kasabalarda, köylerde, (belediye ve köy Sı
nırları içinde, konutlarda, ticaret ve sanat maksadıyle açılan her türlü işyeri ve benzeri yerlerde, öğ
renci yurtltarında, resmî daire ve müştemilâtında kalmakta 've barmıımakta olanların kimliklerinin 
tespiti için, bu yerlerin sorumlu kişileri 'tarafından kimlik belgesi doldurularak mahallî genel kolluk 
örgütüne verilmesidir. 

Tasarı -ile getirilen 'başka bir önemli yenilikle, 1704 sayılı Kanunda, kanuna 'eklenen .bildirim ör
neklerinin, değişen durum ve şartlara uyumun, kanun değişikliğine gidilmeden süratle sağlanabilme
si; bu suretle uygulamanın aksamadan aralıksız sürdürülmesi için, kanun yapma tekniğine uygun ola
rak, yönetmelikle düzenlenmesi cihetine gidilmiştir. 

Bâzı yükümlülükleııin uygulama yeri ve zamanı, hem vatandaşı, hem de resmî görevlileri devamlı 
gereksiz işlemlerden kurtarmak bakımından, tasarıda İçişleri Bakanının takdirime bırakılmıştır. 

Yükümlülük konuları, yükümlü ve sorumlular, 'birbirine karışmaması için, ayrı ayrı 'maddelerde 
gösterilmiştir. Tasarıda «madde (adedinin eskisine göre çok görülmesi, hacminden ziyade, sağlanmak 
istenilen bu 'açıklıktan ileri gelmektedir. 

Demokratik idare tarzına, sahip Batı 'memleketlerinde de çeşitli şekillerde uygulandığı bilinen 
kimlik bildirme sisteminin tesisi ile 'elde edilecek bilgiler, kolluk h izm etlerinin yürütülmelinde büyük 
faydalar sağlayacağı gibi, kamu hizmetlerini ifa öden diğer kuruluşlar (için de, gerektiğinde, yararla
nılacak değerli bir kaynak Olacaktır, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun kapsamıma 'giren yerleri ve uygulanacak halleri göstermeiktedir. 
Özel bir statüye sahibolmaları sebebiyle a'slkerî konaklama, dini enime ve kamp tesisleri ile Ordu

evleri Kanunun' kapsamı dışında bırakılmıştır. 
Madde 2. — Maddede sayılan her türlü özel veya resmî konaklama yerleri, dinlenme ve huzur ev

leri, özel sağlık müesseseleri, 'dinî ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleficileıinin, 
yerli veya yabancı o yerde kalmakta olanların kimlik, geliş ve ayrılış kayıtlarını muntazam olarak 
tutmaları 'mecburiyeti konulmuştur. 

Aynı konuda halen uygulanmakta olup 'bu kanunla yürürlükten kaldırılmakta bulunan 1704 sayılı 
Kanunun kapsamına giren flsoııalkluîiıa yerlerinde, kalmakta olanlar içlin, bu yerlerin sorumlu yöneti
cileri tarafından düzenlenen hüviyet varakalarının 24 saat içinde zabıta 'idarelerine 'verilmesi ımecbıı-
riyeti, bu kanunla kaldırılmaktadır. Zira 1704 sayılı Kanunun yürürlüğe konulduğu 1930 yılında 
•oldukça sınırlı olan turistik hareketlerin, çeşitli faktörlerin tesisiyle günümüzde geniş iblir hacim ka-
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zanması karşısında, konaklama yerlerinde kalanlar için düzenlenen hüviyet varakalarının zabıtaya tev-
diinüin, gerek "konaklama, yeri sorumluları, gerek bu belgeleri muhafaza ile yükümlü zabıta idareleri 
bakımından büyük 'bir külfet teşkil ettiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bu 'sebeple, genel zabıta örgütlerinin, kanunun kapsamına giren konaklama yerlerinde kalmakta. 
olanlar için, o yerlerin sorumlu yöneticileri tarafından tutulacak kayıtları her zaman inceleyebilme 
ydtkisine sahip kılınması yeterli bulunmuş ve işleticilerin ıbu kayıtları her an incelemeye hazır bulun
durması öngörülmüştü r. 

Diğer taraftan bu (kayırların, Devlet adına istatistik düzenlemekle görevli Devlet İstatistik Ens
titüsüne, talep halinde verilmesi zorunluluğu konularak, kamu hizmetlerini ifa eden diğer kuruluşlar, 
özellikle, turizm politikasına yön verecek plân çalışmalarını yürüten Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın 'yararlanacağı istatistıikî verilerin sağlanması cihetine gidilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede sayılan konaklama tesislerinin sorumlu işleticilerinin kimliklerinin, 
müessese sahibi tarafından, tesis açılmadan önce en yakın zabıta kuruluşuna bildirilmesi öngörülmüş
tür. Bu suretle kanunun uygulanın asında sorumluluk verilen, aykırı hareketleri ceza tehdidi altında 
bulunmaları itibariyle zabıtaya muhatap olacak kişilerin önceden belirlenmesi mümkün bale getiril-
mîi'ştiir. Sorumlu işleticinin değişmesi 'halinde de aynı şekilde hareket olunacaktır. 

Sorumlu işletmecilere bu kanunla verilen görev ve yükümlülüğün, işletmeci tarafından yöneticile
re devri mümkün kılınmakla beraber, bu devrin işletmecinin sorumluluğunun devri anlamına gelme
yeceği ve bu halde işletici ve yöneticinin müştereken Sorumlu olacakları açıkça belirtilmek suretiyle, 
her ilki görevlinin, kanunun uygulanmasında gereken dikkat ve titizliği 'göstermelerini sağlamak ama
cı izlenmiş ti i'. 

Madde 4. — İkinci maddede sayılan tesislerin sorumlu işleticilerinin, müesseselerinde sürekli ve
ya geçici olaralk çalıştırdıkları kimseleri, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurmak suretiy
le, işe başlamalarını takibeden 24 saat içinde, müessesenin alan itibariyle bağlı olduğu en yakın kol
luk örgütüne bildirmeleri zorunlu kılınmıştır. Müessesede çalışmakta olan bir kimsenin ayrılışı halin
de de aynı usulle bildirim yapılacaktır. 

Bu kabil müesseselerde çalışmaya başlayanlara, kolluk örgütüne bildirilmesinden sonra sorumlu 
işletici tarafından doldurulup onaylanan bir kimlik kartı verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 5. — Genel gerekçede belirtilen sebeplerle, binalarda kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi gi
bi yardımcı hizmetlerde çalışanların kimlikleri, maballî genel kolluk örgütüne kimlik bildirme belgesi 
ile bildirilecektir. Bu bildirimi yapmakla yükümlü olanlar ve belgenin veriliş süresi maddede açık
ça beliıtilmiştir: 

Madde 6. •—• Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda, ticarî ve sınaî işyerlerinde, öğren
ci yurtları ve benzeri yerlerde kalanlar ve çalışanlar ile resmî binalar ve müştemilâtında yatarak 
kalmalarına yer gösterilenler- için kimlik belgesi verilmesi öngörülmekte, bu belgeyi doldurmak ve 
genel 'kolluk örgütüne vermekle yükümlü olanlar gösterilmekte ve belgeriin veriliş usul ve süresi sap-
tannıaktaıdır. 

Madde 7. — Geçici yer değiştirmelerde verilmesi gereken bildirimin yükümlülerini ve usulünü dü-
zenlem'ektedir. 

Madde 8. — Kat mülkiyetine tabi taşınmaz mallarda, yönetici veya yönetim kurulunun bu konu
da yetkili kıldığı bir üye, kanunun uygulanmasında görevli ve sorumlu kişiler olarak ele alınmıştır. 
Bu görevin gereği şekilde yerine getirilebilmesi için, özellikle, binada bildirim dışı bir kimsenin bu
lunup bulunmadığı hususunun tespitine dair yükümlülük karşısında, kanunun. 6 ncı maddesinin (a) 
bendine göre aile reisleri tarafından yetkili kolluk örgütlerine verilecek belgelerin bir örneğinin bu 
yöneticilere verilmesi gerekli göriiknüştür. ; 

'Madde' 9. — Madde, kimliğini resmî belgelerle ispatlamayan kişilerin tesislerde, konut ve işyer
lerinde çalış'tırılmasmı yasaklamaktadır. Kanun kaçaklarının himaye görmek suretiyle kolluğun taki
binden kurtulmalarına yol açan bir sebep bu hükümle ortadan kaldırılmaktadır. Maddede açıklan
dığı üzere, bu yasağa aykırı hareket halinde sorumlu, bu kanun hükümlerine göre c yer için kim
lik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulan kişi olacaktır. 
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Madde 10. — Kahvehane, oyun «salonu, kulüp, lokal gibi mevzuat gereğince kapanış saatleri geç 

olan yerlerde, bir zaruret olarak, sahiplerinim ve çialiştırdılkları kimselerin yakmalarına imkân 'sağ
lanmakla beraher, bu yerlerin kolluk tabibinden gizlenmek (isteyen kimseler için bir sığmak teşkil 
etmemesi bakımrodan, başkalarının kalmaları yasaklanmıştır. 

İkinci fıkrada, igünün her saatinde faaliyet göstermesi mutad olan veya belli zamanlarda büyük 
halk kütlesini toplayıcı nitelik arz eden fuar, panayır, sergi ve pazar gibi ticarî ve sosyal faaliyet mer
kezlerinde, diğer şehir ve kasabalardan gelen kimselerin dinlenmelerini sağlayacak tesislerin bulunma
ması veya yetersizliği halinde sabahçı kahvesii ve benzeri diğer tesislere, bağlı oldukları kolluk örgü
tünün ve ilgili mahallî idarenin görüşü alınarak mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından geçici 
veya sürekli olarak izin verilmesi suretiyle halkın hu yerlerde kalabilmeleri uygun mütalâa olunmuş 
ve bu yerlerde kalanlar için bildirim yapılmaması öngörülmüştür. 

Madde 11. — Kat mülkiyetine tabi binalarda oturan kimselerin tespiti .ve binanın ortak fayda
lanılan yerlerimde emniyetin sağlaınması için, yönetici ve kapıcılara kontrol görevi verilmiş ve bü
tün kat sahipleri, kiracılar ve binada çalışanlar bu konuda yöneticiye yardımcı olmak ve gereken 
bilgileri vermekle yükümlü tutularalk yöneticinin görevini gereği şelkilde yapmasına imkân sağlan
mıştır. 

Böylece, korluk mensupları bu kabil binalarda yaptıkları araştırmalarda, karşılarında, gerekli 
bilgilere sahip ve sorumluluk taşıyan kişileri mıfıatabolarak bulabileceklerdir. 

Madde 12. — Kanunun uygulanmasıyle ilgili ayrıntılı hükümlerin bir Yönetmelikle belirtilmesi 
öngörülmüştür. 

Madde. 1)3. — Kanunun 6 nci maddesinin (a) bendine göre köy sınırları içindeki konutlarda 
oturan ve çalışanlardan; 7 nci maddesinin (a) bendine göre geçici yer değiştirmelerde konutlarda 
80 günden fazıla ;kalacak misafirler için; 7 nci maddesinin (h) bendine göre de yaylak ve ıkışlak gibi 
yerlere mevsiımliık olarak göçenler için, kanunda belirtilen kişiler tarafından bildirim verilmesi 
usulünün, uygulama alanı bakımından genişliği düşünülerek, kolluk örgütlerinin imkânları ile ka
nunun maksadının bağdaştırılması için, bu hükümlerin gereken hallerde uygularamaiSi haıkımından, 
bir ilin sınırları içinde Vali, ülkenin tamamı veya hirden çok ili içine alan yerlerinde İçişleri Baka
nı yetkili kılınmış bulunımatotadır. 

Madde 14. —• Anlamı açıktır. 

Madde 15—16—117. — Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler için uygulanacak cezaları 
düzenlemıeiktıedıiır. 

Madde 18. — Bu kanunda yazılı suçlara ilişkin davaları görmelkle yetkili adlî merci belirtil
mekte ve hükmün, kanunî engelleyici bir sebep olmadıkça en geç bir ay içinde verilmesi öngörüle
rek uygulamada müessiriyet sağlanmaktadır. 

Madde 19. — Yürürlükten (kaldırılacak kanunları göstermektedir. 
Geçici Madde 1, — Kanunun yayımı tarihi ille 12 nci madde gereğince hazırlanacak Yönetnıeıli-

ğin yürürlüğe giriş tarihi arasında mevzuat boşıliU'fu bırakılmaması aınacıyle, bu süre içinde yürür-' 
lükteki kanunların uygulanmasına devam olunaÇflğı açıklanmıştır. 

Geçici Madde 2. — Kanunun yayımı tarihi ile 12 nci maddede belirtilen Yönetmeliğin çıkış tari
hi arasında geçeceık süre içinde, bâzı hükümlerin gerekli görülen yerlerde uygulanması için İçişleri 
Bakanına yetki verilmektedir. 

Geçici Madde 3. — 112 nci maddedeki Yönetmeliğin altı ay içinde çıkarıl m a sn öngörülmektedir. 
Madde 20. — Kanunun yürürlüğe girişini düzenlemektedir. 
Madde 2(1. — Kanunu yürütecek makam gösterilmiştir. 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/711 

Karar No. : 88 

29 . 5 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kimlik Bildirme kânunu tasarısı, Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ve Hükümet temsilci
leri de hazır bulunduğu halde, tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Tasarının; 15, 16, 17 nci maddeleri dışında kaian diğer maddeleri, uygun ve yerinde mütalâa 
olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Türk Ceza Kanunundaki bu nevi fiillere verilen cezalar arasındaki ilgiyi, suç ile ceza arasında
ki dengeyi temin etmek ve kabahat ncv'inden olan bu fiillerin faillerine ceza kararnamesiyle de ceza 
tâyin etmek imkânı sağlamak için 15, 16, ve 17 nci maddeler tadil edilmiştir. 

Keza; aynı nedenlerle tekerrürde genel hükümlerin uygulanması daha âdil olacağından, özel 
tekerrüre metinde yer verilmemiştir. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna gönderilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Kırklareli 

M. Atağım 

Hatay 
T. Köseoğlu 

Konya 
0. Okay 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltam 

Kars 
/. H. Alaca 

Kütahya 
F. Azmioğlu 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Çanakkale 

M. H. Önür 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
/ / . Okçu 
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içişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/711 
Karar No. : 36 

12 . 6 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Kimlik Bildirme kanunu tasarısı Komisyonumuza, Adalet Komisyonu raporu ile birlikte hava
le edilmiş olmakla, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere edil
miştir. 

Turistik yerler ile konaklama yerlerinde yöneticiler tarafından tutulacak kayıtların yetkili za
bıta tarafından inceleyebilme yetkisine sahip kılınması ve işletmecilerin bu kayıtları her an 
yetkili amirlerce kontröla tabi tutulmasını öngören kanun tasarısı Komisyonumuzca yerinde görü
lerek maddelerin müzaüeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca, Adalet Komisyonu metni müzakereye esas alınmıştır. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 nci maddelerle, geçici 1, 2 ve 3 ncü mad
deler tasarı metninde olduğu gibi aynen kabul edilmiş, Adalet Komisyonunca değiştirilerek kabul 
edilen 15 nci maddedeki para cezası yeterli görülmeyerek 500 liradan 2 000 liraya kadar çıkartıl
mak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen 16 nci maddedeki para cezası fazla görüldü
ğünden bu miktar 100 liradan 600 liraya kadar indirilerek madde bu şekli ile kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun metnindeki 17 nci madde Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca kabul edilmiştir, tasarının ehemmiyetine 
binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle işbu raporumuz Genel Kurulun yüce tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Kayseri 

/ / . Naltiboğlu 

Kâtip 
Çanakkale 

M. H. Önür 

Ankara 
/. S. Hatipoğlu 

s. 
Eize 

Z. Köseoğlu 

Başkanvekli 
Gümüşane 

M. Karaman 

Adıyaman 
A. Turanlı 

Denizli 
A. Uslu 

Tekirdağ 
0. Öztrak 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
0. Eren 

İzmir 
M. Daldal 

İmzada bulunamadı 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Kimlik Bildirme Kanunu 'Tasarısı 

MADDE 1. — Bu kamunda bayılan, feeıl Veya resmî Iher türlü konaklama, ıdimılemmıe, Wki)m ve 
tedavi tesisleri ve ÜşVerleri ile Ikonuitlarda geçici Veya (sürekli olarak kalanlar, loitturanl'atr, içalaşan-
lar ve layrıılanlarım IkütaılMierinin tespiiti Ve Tbil'dirilm'eısli ibıı kamunun Ihükuanledmıe g'örie yapılır. 

-Askerî komakliaim'a, ıdinllemne ve (kamp tesisleri ile Ordu evleri bu kamumun kapisamıı dışındadır. 

MADDE 2. — Otel, (motel, Ihan, 'pansiyon, bekâr lodaları, ikıaimp, Ikalmlplng, tatil köyü 've tbetniaeni 
(her türlü, itaat veya resmî konaklama yerleri ile 'özle! ısiağlik ımüesisteısieleıli, İdinlenımıe ve Ihuzur şevleri 
dinî veya Ihayır ikuruimlarımın is'oısyal tesislerinim laiarumlu %!l!etıioiileri, Ibu yerlerde mereti veya iicret-
BİİZI, (gündüz veya gece, yaftacak yer gösterdikleri yerli veya yabancı (herkeisiin kiimik Ve (geliş - laiyri-
lıiş (kayıtlarımı, örneğine Ve usulüne uygun şekilde gtünü günüme tutmak, geme! kolluk Eğiklerinim 
her ian lincelemıeMnie Ihaaır bulundurmak, Devlet iı&ta'tiist'ik Enstitüsüme, talebi Ihailmde vermek ao-
ruaıldadır, 

MADDE 3. — İkinci (maddede ısayılam fttetsitaSeriim öorulmlu ileticilerinin kinıliklerii, itielsils laiçılnıla-
dan evvel toüesisieis'enin sahibi veya Ikanumî taısilcilsıi tarafından Eneğine uygum ış'ejkjildle, ietn yakın 
kolluk örgütüne IbildMlir, 

Sorumlu işleticMn 'djeğişmıJeisıi Ibaılnlde keyfajyetoiln 24 tsaıatt içinde Ve yukarıdaki Ifıkralda igöisterilem 
şekilde Mdirdlimıeısi aorunluıdur. 

İşleticiler, kendilerime 'bu konuda verilen (görev ve yükfülmiMlüMeri, kemldi sorumlulukları (altımda 
yömeticilleıiilneîdevredlefbilMer. 

Bu (durumda 'işletici Ve yönetici imiüşterekem sorumlu olurlar. 
Kamu kuruluşlarıma alt tesislerin 'âmir ve mudürHlerf işletici gibi sorumludurlar. 

MADDE 4 — ikinci maddedeki tesislerin slorulmlu İşleticileri, ımlüessıesderimde is<ürekli' veya 
geçici lolıaraik çalhştırdıklan Mlmseleri ve (bunların aynlı'şlarımı, örneğine uygun Ikaımiik (bildirme 
»belgesi doldurarak, 24 (saat İçimde (bağılı olduMarı en yakın kolluk Egütüme fbildMrler. 

Kolluk (örgütüne 'bildimlerıek ıçıah'ştmlamlara, sorumlu İşletici tarafımdan 'doldurulup lomiaylamıam, 
örmeğime uygun !bir kimlik kartı Verilir. 

Kolluk görevMerince !ber ÖstenMiğilnde !bu kimlik kartınım gösterilmesi sorunludur. 

MADDE !5. — 'BinailaHda kapıcı, kalorüferici,, toekçi, telefoncu Ve ibemzeati İdarî, (teknik ve yaridum-
cı Mızmletlerde çalışanlar üçün, (bumlaram Üiş<e (baişlatm'alarını Mleyem üıç giüm fflçjinde, 

ıa) Bağıimisıiz ter 'böllüim teşkil eden komutlarıdaoturam isaJhilp veya küitfacı, 
fb) Kat mülkiyetine talbü taşınamaz mııaîlarida yönetici veya yönettülm (kurulunum tbu konuda kem-

M ladıma yetkili (kıldığı 'bir üy ^tarafından örtmeğine uygum kimlik MdliSrıme belgiesimiln doldıurulup 
mahallî geımel kolluk örgütümle verilmelsi zOTumludıuiı1. 

MADDE '6. — iŞehir, kasaba ve köy Isınırları içindeki; 
ıa) Konutlarda oturmakta olanlar Üe islürekli veya geçici olarak ve komutta kalariak içalışiam 

hizmetçi, aşçı, miürtdbbiye, toek^i ve bemaeri lıer1 türlü ihiztmetllüler ilcin aîle nefisi; 
b) Bu kanunun üikimöi maddesiimide ısayllamlar dışında kalan her içe§it tiî arfet ve isaniat latmacı gıü̂  

den işyerlerinde 'çalışanlar ve taalarda (her Itüırlü toannidlramalar liçdn işyeıteMm öorumlu işlelticM; 
c) Öğrenicii yurtları ve 'benzeri yerlerde igalışanlaT Şle ibu yerlerde kalmakta lolam Öğrenciler 

iıçin 'o yeriim ısorumlu (işleticisi; 
d) Resmî binalar Ve mü^dmilâltinda yatarak kalmalarına yer jgösteriilenler içjin yatılan ıdiaüjn©-

niim yetkili âmiri tarafniidam lörneğine uygun kimlıilk Ibelgesi (doldurularak % giün ilcjinıde genel (kol
luk örgütümle yerilmesi aorumludîuir. 

Millet Meclisi (!S. (Sayısı : 913) 
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİSTİRİŞİ İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİSTİRİŞİ 

Kimlik bildirme kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 ncd 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Taşanımı 2 neft maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesd 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarınım 5 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Taşanının 6 ncı maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kimlik bildirme kanunu iasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Adaltöt Komlisyonunıım 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Adalet Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adalet Komisyonunun 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 913) 



— 10 — 
(Hükfumetfo töeklSfli)! 

Konutun değiştirilmesi veya (fo) ve (c) bentlerinde sayılan konut, işyeri ve yuiftlarda çalışmak
ta veya barınmakta «lanlar ile (id) bendinde belirtilen yerlerde kalanların ayrılmaları hainde de, 
yukarıdaki şekil ve (süre içinde hıMitrim (belgesi gereklidir. 

Köylerdeki ibiMiri^ 
MADDE 7. — Geçici yer 'değiştirmelerde; 
'a) Konutlarda 30 günden sfazla kailacak taıisafir Içjn aile reisi; 
b) Yaylak ve kışlak gibi yerlere Mevsimlik odaralk (göçsnier için,̂ de mte reisli taa^ıad&n, 'örne

ğine uygun (bildirilin, 
Üçıgün içinde k olluk örgütüne verilir. 
MADDE 8. — Kat (ınülkayetine tabi itajşıinımaa mallarda, laüle reiMerinin (bu kamına göre doldura

cakları her çeşit bildirimlerin birer 'örneği' isorumlu yöneticiye verilir. 
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerine göre kimlik 'bildirme (belgesini yetkili idareye vermekle 

yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzfanı ve diğer resmî geçerli belcelerle ispat edıeme-
yen kimseleri tesislerimde toarındıramaz, komut ye işyeröerinıde çalıştıramaz. 

MADDE 10. — Kahvehane, (oyun salonu, ku'üp, lokal ve "benzeri yerlerde ve (bu kanunun kap
samına giren düğer yatısız İşyerlerinde, özel kanunîm müsaade ettiği 'takdirde, ancak isıaJhıipleri 
ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamazlar. 

iskele,, i&ıtasyon, (hava meydanı, (terminal, garaj bencin istasyonu ve benaeri kara, denilz ve hava 
ulaşım Merkepleri ile fuar, panayır, ıserği ve pazar kurulması gibi aonmMuk elan zaman ve yerler
de, sabahçı kahvesi ve (benzeri (düğer tesislere, bağlı olduğu kolluk Örgütlünün ve iülgiili mahallî idare
nin görüşü alınarak mahallî en (büyük mülkiye âmiri tarafından geçici veya sürekli olarak İzin vei-
rlebilir. Buralarda kalanlar için Ibildirim yapılaııaz. 

MADDE 11. — Kat anJülkiyeıtine tabi taşınmaz mal yöneticileri ve kapıcıları, (binalarında Ibülîdi-
rim d.ışşı kimselerin /oturup oturmadığını, çalışıp çalışmadığını, garaj, kömürlük, boış (daire gübi /bö
lümlere ısaklaarmalllar, sığınmalar, bazı eşya veya maddeleri gizlemeler olup olmadığını kontrol et
mekle yükümlüdürler. 

Bütün kat (sahipleri ve kiracıları ile hiruada çalışianlar bu konulanda yönetlilcajye yardımcı ol
mak ve gereken blgilleri vermek zorundadırlar. 

Yönetici ve fkapıcıların, bu kanuna layfkırıhkları ve ıdiilğer şüpheli fğöotâülkilieri hususları, (bağlı ol
dukları genel kolluk (örgütüne (bildirmeleri gereklidi?. 

MADDE 12. — Bu kanunun bildirimlerle ilgili maddelerinin uygulama biçimi, tfös konusu kim
lik (bildirme, belge, defter ve kartlarının şekli, muhtevası, verilişi, alınışı, Adalet, İçişte!, Turizm ve 
Tanıtma ve Devlet istatistik Enstitüsü işlerine bakan Devlet Bakanlıklarınca müştereken hizırilana-
cak Ibtür Yönetmelikle gösterilir. 

MADDE 13. —- Bu kanunun '6 ncı maddesinin (a) bendinin köy ısınırları içinde, 7 aıcî ımadde-
tsünlitn (a) bendinin ısüreyle bağlı (almaksızın ve (b) bendinin uygulanmasına İcarar vermekte, 

a) Bir ilin tamamı veya (bir kısanında Vali, 
fo|) 'Ülkenin tatmaimı veya (birden çok i l içine alan yerlerinde lebleri. Bakanı yeStMldir. 
MADDE 14. — Bu kanuna göre verilecek belgeler Ve yapılacak her türlü Mdirimier, (her çelşilt 

yergi, reisim ve harçtan muaftır. Mahkeme kararı olmadıkça, yeıtkili reisimi örgütler »dışında, hiç küm-
senin bunlardan yararlanmasına müsaade edilemez, 

MADDE 15. — Hkinci ve üçüncü ve dördüncü maddelerin hükümlerine aykırı harekette bulunan
lar 1 O00 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezasıyle ceaaland(ırılır. 

Tekerrür halinde yukarıdaki cezanın iki katına hükmolunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 913) 
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(Adalet Koınfeyraıunun değiştirişi) 

MADDE 7. — Taşanımı 7 nci maddesi 
Kornisyonumı^ca aynen feabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tamcram 8 a d 
Kamisyannmu^oa aıyn*& kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasaımm 9 ncu m 
KamSsyööanraaea aynen kabul cdümiftıir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 mcu maddesi 
Kfin^yoammuzca ayaen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarıınm 11 noi maddesi 
Komisyanıuınızca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12, — Tasarının 12 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncii nmddesd 
Komüsyonumuaoa aynen kabul edümaştâa*. 

MADDE 14. — Tasarının l£ ncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İkinci, üçüncü ve 'dördün
cü maddeler hükümlerine aykırı hareket eden
ler, üçyüz İradan bin Üraya kadar hafi* pa
ra cezasıyle cezalandırılır. 

(İçişleri Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 7. — Adalet Komfeyoniunun 7 nci 
maddesi &yam kabul ediimdştür, 

MADDE 8. — Adalet K 
maddoca ayımı kabsü edilmiştir. 

MADDE 9. — Adalet 
maddesö aynen kabul edilmiştir, 

8 nci 

9 ncu 

MADDE 10. — Adaeflit 
nem maddesi aynen kabu 

Komisyonunun 10 

MADDE 11. — Adalet KoımİByonunnn İl1 

nci maddesi aynen kabul edübnîişıtftr. 

MADDE 12. — Adalet Koanfeyonunun 12 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Adalet Komisyonunun 13 
ncü maddesi aynen kabul edömiştA*. 

MADDE 14. — Adalet Komisyonunun 14 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İkinci, üçüncü re dördüncü 
maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler, 
500 liradan 2 000 liraya kadar hafif para ceza 
myliB cezalandırılır. 

üjllet Meclisi (B. Sayın : 913) 
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(Hükümetin teklifi). 

MADDE 16. — Beşinci madde hüfcmüne aykırı hareket edenler hakkında '500 liradan 1 000 lira
ya kıaldar ağır para cezasına, tekerrür hainde ton cezanın iki (katına hüknuotamr. 

MADDE 17. — Altıncı, yedinci, iselkizineî, dokuzuncu, onuncu ve ontoiiırinei maddelerindeki hü-
İdimilleirıe aykırı hareket edenlerle; kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenler bak
landa Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır. 

MADDE 18. — Bu Ikanunda vazıh suçlara ilişkin davalar Sulh Ceıza MaJhkemelerinde görülür 
Ve (kanunî emıgellieyilci hür isebebolnıadikça en geç biir ay içimde karara bağlanır. 

MADDE 19. —10 . 6 .1930 tarihli ve 1704 sayılı Otel, Pansilyon, Ticarethane vesair TJmuanî Mü-
essesellerde 'Oturan ve (Çalışanların Hüviyet Varakası Vermeleri Mecburiyetime Dair Kanun il© bu 
Kanunun bâzı maddelerini tadil ve tasihülh icrasına ve /bir miadde ilâvesine dair 1 4 , 1 .1933 ta
rih ve 2099 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayını tarihli ile 12 nci analda© gereğinıce hazırlanacak yö
netmeliğin yürürlüğe giriş tarihi arasında geçecek süre içinde 1704 ve 2099 sayılı kanunların uy
gulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı tarihinden sonra 1'2 ndi miadldödekli yönetmelik 
çıkıncaya kadar 5 nci miadde ve 6 ncı maddenin (a), (c), (d) bentlerini gereMI ©örülen yerlerde 
uygulatmaya içişleri Bakanı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu (kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yönetmelik bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten iiMbaren alitı ay içinde çıkarılır. 

MADDE 20. — Bu kanunun 6 ve 7 nci maddeleri, 6 ncı makidenim (b) bendi hariç, 12 nci 
maddeye dayanılarak çıkarılacak: yönetmeliğin yürürlük tarihinde, diğer maddeleri bu kanunun 
yayını tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
23 . 9 . 1972 

Barbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
F. Melen D. Kitaplı t. Arar Z. Balkar a 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milî Savunma Balkanı içileni Bakam 
t. Öztrak F. Alpaslan M. tzmen F. Kubat 

Dışişleri Balkanı MaMye Bakanı V. Milî Eğitimi Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Ü. H. Bayülken Z. Baykara S. Özbek M. öztekin 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tanım Bakanı V. 
N. Talû K. Demir H. Özalp M. Erez 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Balkanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
R. Danışman A. B. Vzuner M.Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman B'akam 
E. T. Akçal T. Toker N. Sönmez S. Hal 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Karahüçük 

Millet Meclisi ,(:S. Sayısı : 913) 
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(Adalet Komisyonunun değiştırişi) 

MADDE 16. — Beşinci madde hükmünle ay
kırı hareket ödemler, oMyüz İradan lam lira
ya kadar hafif para oezasıyüıe öezalandınflır. 

MADDE 17. — Altıncı, yedinci, (sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu ve onbirilnci maddelerdeki 
hükümlere aykırı hareket eklemler, kimlik bil
dirme belgesinde gerçeğe uymayan (bfflgti vierem-
ler hakkımda, yüz liraidan foeşyüz liraya ka
dar hafif para cezasına hiiikmolunur. 

MADDE 18. — Tasarımın 18 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarımm 19 ncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmişidir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 
1 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarımlı geçici 2 
nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul' 
edinmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasanmn geçici 3 
ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci miaddıesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

•(İçişleri Komisyonunun değiıştirişi) 

MADDE 16. — Beşinci madde hükmünle ay
kırı hareket ©demler, 100 Ütoaldan 600 İraya ka
dar hafif para ceaasıyle cezalandırılır. 

MADDE 17. — Adalet Komisyonunun 17 
'uca maddesi aynıem kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Adalet Komisyonumun 18 
inci maddesi aymıen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Adalet Komisyonunun 19 
ncu maddesi aynen kabul eıdiktıiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Adalet Komisyonu
nun geçici l1 nci maddesi aynm kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Adalet Komisyonu
nun geçici 2 nci maddesi aynen kabul ©dümâş-
ıtir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Adalet Komisyonu
nun geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 20. — Adalet Komisyonunun 20 
nci' maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Adalet Komisyonunun 21 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 3 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

5953 sayılı Basın Mesleğinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki Kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1 /853) 

T.C. 
Başbakanlık 12 . 6 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1664/5705 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük MiMet Meclisine a ra Balkanlar Kurulunca 7 . 6 . 1973 tariMınde İkararîa ı̂tıırılaın 
«5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştanlaaıîliar arasınldaıkii rnıüınaıselbeltilerdin ıfcaaızâımi hıaJklknın-
da Kanıma geçidi bir madde «ödenmesine dair kanun tasarısı» dffle gerekçesi KtigSk olarak sunul
muştur. 

GereğÜnüîn yapılmasını öaygıyle iare elderlm. 
Naim Talû 
Barbakan 

GEREKÇE 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkındaki 30 . 3 . 1973 tarih ve 1701 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinde; Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü bayramının 26 Ekim 1973 günü saat 
13,00 te haşlayacağı ve 30 Ekim 1973 günü saat 24,00 <te sona ereceği hükme bağlanmıştır. 

1 . 6 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal bayram ve tatiller hakkındaki Kanunun 2 ncj mad
desi (D) ayrımına göre, üç gün süren Şeker Bayramı bu yıl 28 Ekim 1973 tarihinde başlayarak 
30 Ekim 1973 günü sonuna kadar sürmektedir. 

Ancak günlük gazetelerin Şeker Bayramının ikinci ve üçüncü günleri intişar etmeleri 13.6.1952 
tarih ve 5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi 
hakkındaki Kanunun 12 . 2 . 1954 tarih ve 6253 sayılı Kanunla muaddel 20 nci maddesiyle, ya
saklanmış olduğundan 29 Ekim gününden itibaren iki gün gündelik gazetelerin çıkmaması, vilâyet
lerde (Basın kartı hâmili üyelerinin sayısı en fazla olan) gazetecilerin meslekî teşekkülü tarafın
dan sadece tek bir gazetenin (Bayram Gazetesinin) yayınlanabilmesi durumu hâsıl olmaktadır. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılının kutlandığı bu 'büyük ulusal bayramın anlam ve öneminin en 
geniş şekilde kamuoyuna duyurabilmek (için bu günlerde gündelik gazetelerin yayınlarının sağlanma
sının önemi aşikârdır. Buna imkân vermek ve basınımızın da bu yolda olan arzusunu gerçekleştir
mek maksadıyle 5953 sayılı Kanuna geçici bir madde ilâvesiyle kanunî imkânsızlığın 'kaldırılması 
cihetine gidilmesi gerekli görülmüş ve ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
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MADDELERE İLİŞKİN GEREKÇE 

Tasan üç maddeden ibarettir. Birinci madde ile 5953 sayılı Kanun'a geçici bir madde eklenmek
tedir. Aynı madde metninde yer alan bu geçici madde 5953 sayılı Kanunun 19 . 2 . 1954 tarihli ve 
6253 sayılı Kanunla değiştimılmiş bulunan 20 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki (günlük gazete
lerin Şeker Bayramının 2 nci ve 3 ncü günleri ile1 ' Kurban Bayramının 2, 3 ve 4 ncü günlerinde in
tişar etmeleri memnudur) hükmüne bir istisna teşkil etmek üzere, hüküm getirmektedir. Bu su
retle Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünün kutlandığı günlerde günlük gazetelerin çıkmasına imkân 
verilmektedir. 

Bahse konu 20 inici 'madde bilindiği üzere iki ayrı hükmü ihtiva -etmektedir. Bilihassa 1 nci fıkra
sında bayram 'günlerinde çıkacak 'gazetelerle, çıkmayacak gazeteler açıkça göstermiş bulunmakta
dır. Bu defa eklenen geçici madde Oumıhııriyetin '50 inci yıldönümünün kutlanması nedeniyle bir 
defaya mahsus olmak üzere bayram ıgünlerinde çıkmayacak gazetelerin, çıkmasına izin vermiş 
olup, bu 1 nci fıkradaki meslekî teşekküllerin gazete çıkarmasına imkân veren hükmü kaldırma
mış bulunduğundan bu gazetelerin ide ayrıca çıkması mümkün bulunmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesi kanunun yürürlük tarihini, 3 ncü maddesi ise, yürütecek organı gös
termektedir. 

Çalışma Komâlsyoiîu irapora 

Millet Meclisi 
Çalı§ma Komisyonu 18 .6 .1973 
Esas No. : 1/853 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

5953 saydı Basın Mesleği inde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hak-
kınıda Kanuna 'geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasamı, 'Komisyonumuzun 18 . 6 . 1973 ta
rihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasannın gerekçesinde ileri sürülen hususlara ilâveten bakanlık temsilcilerinin vermiş •olduk
ları 'izahatı da yerinde ıgören Komisyonumuz mezkûr kanunu taısarısmın aynen kabulüne karar 
yermiştir. 

Ayrıca kanun tasarısının önemine binaen öncelik ve ivedilikle ıgörüşülmesi Komisyonumuzca te
menniye şayan 'görülmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ıSözcü Kâtip 
Adana Bursa Sakarya Bursa 

ıŞ. Yılmaz E. 31at G. Hun K. Önadım 
İJmaaidia bulunla/miadı 

Çankırı Erzurum Mıanbu/1 İzaniir 
A. Tosyalıoğlu N. Gacıroğlu II. Türhay B. Asutay 

Kayseri Adıyaman Yozgat 
E. Turgut M. Z .Adıyaman Sö,z hakkım mahfuzdur 

A. Bastürh 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 916) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5953 sayılı Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştı
rılanlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak

kında Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5953 sayılı Basın mesleğinde 
çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki münase
betlerin tanzimi hakkında Kanuna aşağıda ya
zılı geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki günlük gazete
lerin intişar etmelerini yasaklayan hüküm, Tür
kiye Cumhuriyetinin Kuruluşunun 50 nci yıldö
nümünün Kutlanması hakkındaki 30 . 3 . 1973 
tarih ve 1701 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde 
gösterilen bayram süresince, uygulanmaz.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
/. öztrak 

Dışişleri Bakanı V. 
N. Talû 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
8. Özbek 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. î. Kırımlı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Satır 

7 . 6 . 1973 

Devlet Bakanı 
t. H. Tekinel 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Millî Eğitim Bakanı V. Bayındırlık Bakanı 
8. Özbek N. Ok 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Tanır F. Çelikbaş A. N. Tuna 

Çalışma Bakanı V. 
N. Bayar 

İmar ve İskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Taib. Kay. Bakanı 
•N. Bayar K. Demir 

Köy İşleri Bakanı 
0. Kürümoğlu 

Onman Balkanı 
t. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
C. Coşkun 
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