
D Ö N E M : 17 C İ L T i 6 YASAMA YILI : 2 

T. B. 
TUTANAK DERGİSİ 

2 nci Birleşim 

4.9.1984 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) . Gündem dışı Konuşmalar 
• I. — Devlet Bakanı Sudi TüreTin, müte

kabiliyet esası olmadan yabancıların mülkiyet 
edinmelerine dair gündem dışı açıklaması. 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Baltumlu' 
nun, Özal Hükümetinin devam ettirmekte ol
duğu ekonomik program gereği vatandaşların 
içinde bulunduğu bunalımın içyüzü hakkında 
gündem dışı konuşması. 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avnd Sağ-
esen'in, fındık taban fiyatı hakkında gündem 
dışı konuşması. 

4. — Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüz-
başıoğlu'nun, 26 Ağustos Büyük Taarruz ve 
30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muha
rebesi törenleri nedeniyle TRT Kurumunun 
görevleri hakkında gündem dışı konuşması. 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — 2 - 4 Eylül 1984 tarihleri arasında İs

viçre'ye, 4 - 7 Eylül 1984 tarihleri arasında fe-
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dersi Almanya'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal'm dönüşüne kadar Başbakanlığa Dev
let Balkanı ve Başbakan Yardımcısı 1. Kaya 
Erdem'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
£/519) 

2. — Bazı milletveİEiüerine izinSilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/520) " ^ 

3. — Türkiye - Kore dostluk gruft>u kurul
ması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin is
temlerinin uygun bulunduğuna ve müteşebbis 
heyetin listesine dair Başkanlık tezkeresi (3/527) 

4. — Türkiye - Japonya dostluk grubu ku
rulması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin 
istemlerinin uygun bulunduğuna ve müteşeb
bis heyetin listesine dair Başkanlık tezkeresi 
<3/528) 

5. — Türkiye - Endonezya dostluk grubu 
kurulması'hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin 
istemlerinin uygun bulunduğuna ve müteşeb
bis heyetin listesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/529) 

6. — Türkiye - İsveç dostluk grubu kurul
ması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin is
temlerinin uygun bulunduğuna ve müteşeb-
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bis heyetin listesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/530) 87:88 

7. — Türkiye - Norveç dostluk grubu ku
rulması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin 
istemlerinin uygun bulunduğuna ve müteşeb
bis heyetin listesine dair Başjkanlik tezkeresi 
(3/531) . 88 

8. — Türkiye - Amerika dostluk grubu ku
rulması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin 
istemlerinin uygun bulunduğuna ve müteşeb
bis heyetin listesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/532) 88 

9. — Türkiye - Kanada dostluk, grubu ku
rulması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin 
İstemlerinin uygun bulunduğuna ve müteşeb
bis heyetin listesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/533) 88:89 

C) Danışma Kumlu Önerileri ' 84,90 

a) Danışma Kurulu Teklifleri 84 
1. — TBMM Dilekçe Karma Komisyonu

nun 18 üyeden oluşmasına ve siyasî parti grup
larına düşen üye dağılımına dair 22 numaralı 
Danışma Kurulu önerisi. 84:85 

2 . - 4 Eylül 1984 Sah günkü birleşimin 
çalışma süresi içinde, gündemin «Kanun Ta
sarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmındaki işlerden sadece 1, 5, 
6, 7, 8 ve 9 uncu sıralardaki tasarı ve teklif
lerin görüşülmesine dair 23 numaralı Damşma 
Kurulu önerisi. ( 85 

b) Siyasî Parti Grulbu Teklifleri 90 
1. — Meclis çalışmalarına 11 Eylül 1984 

tarihinden başlamak üzere 10 gün ara verilme
sine dair Anavatan Partisi Grubunun önerisi. 90:93 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 96,106 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 94 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Holding - Banka bütünleşmesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı ismet Kaya Erdem*in cevabı (6/153) 94:95! 

2. -r- istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, ekonomiyi güçlendirme amacına 
dayanan dış gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 
(6/154) 95:96 

i Sayfa 
3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-

gil'in, tarım kredi kooperatiflerinin plasman 
I ve gübre isteklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi (6/113) 96 
I 4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesi-
I ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/114) 96 

5. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel 
teşebbüse ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiası-, 

I na ilişkin sözlü soru önergesi ve Sanayi ve Ti-
I caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı 

(6/117) 96:100 
6. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, seçimlerde oy kullanamamış vatandaşla
rın affedilip affedilmeyeceğine ilişkin Adalet 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/118) 100 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Devlet ihale Kanunundan doğan ihale 
fiyat farklarına ilişkin Bayındırlık ve iskân 

I Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) 100 
8. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 

nun, işlerine son verilen ve yeni alınan perso
nel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/120) 101 

9. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, işlerine son verilen ve yeni alınan perso
nel sayısına ilişkin Tarım, Orman ve Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 101 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin 

1 Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 101 
11. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 

in, Zeytinburnu Çimento Fabrikası ile yörede* 
ki kum depolarının başka bir yere nakline iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/123) 101 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
I Vasıf Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi 

ve Ticaret A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru, 
önergesi (6/124) ,101 

13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Devlet Demiryolları personelinin yiye
cek yardımına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 101 

14. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
| un, Erzincan İli köylerinin elektrik sorununa 
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ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/128) 101 

li) Yazılı Sorular ve Cevapları 106 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğîu'nun, orman köylülerinin ekonomik sorun
larına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Vural Arıkan'm yazılı cevabı (7/138) 106:107 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 101 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü
ğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/523) (S. Sayısı : 101) 101:102* 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları 
Kesinhesap Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunuldu
ğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 3/132; 
1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318. 3/134) (S. 
Sayısı : 89) 102 

TBMM Genel Kurulunun 17 nci Dönem 2 nci 
Yasama Yılı 1 inci Birleşimi, 1.9.1984 Cumartesi gü
nü saat 15.00'te, Basjkan Necmetttin Karaduman'ın 
1 inci Yasama Yılı çalışmalarını özetleyen ve 2 nci 
Yasama Yılının da verimli ve başarılı geçmesini di
leyen (konuşmasıyla acildi;. 

TBMM'nin 2 nci Yasama Yılındaki çalışmaların 
karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içinde sür-
dürülMesini, milletimiz ve TBMM için hayırlı ve 
uğurlu olmasının dileyen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
de Genel Kurulun bilgisine\unuldu. 

Suudi Arabistan'a gidecek ©lan Düşüşleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına Devlet Balkanı A. Mesut Yıİmaz'ın, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenefceci'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına Devlet Bakam Kâzım Oksay' 
in, 

Sayfa 
3. — Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri 

Verilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/486) (S. Sayısı : 92) 102:103,105,108:111 

4. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik 
Münasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
<l/496) {S. Sayısı : 93) 103,105,112:115 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihin
de İmzalanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleş
mesinin Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları(1/466) (S. Sayısı: 94) 103:104,105,11.6:119 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya 
Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaş
ması ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 95) 104:105, 

,105:106,120:123 

Avusturya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne Dcadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım Ofc-
say'm, 

Ispanyatya gidecek olan Mili! Savunma Bakanı 
Zeka Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi Türeîlin, 

Melksüka'ya gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Mehmet Aydın'm dönüşüne kadar Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin, 

Mısır'a gMecdk olan Millî Savunma Bakam Ze
ki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma Ba-
(kanlıguıa Devlet Bakanı Sudi Türel'in, 

ABD'ne gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mehmet Aydın'm dönüşüne kadar Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin, 

» > • • « « 
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Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığıma Devlet Balkanı İsmail Özdağlar'ın, 

tran'a gidecek olan Devlet Balkanı tsmalil özdağ
lar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Devlet 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek 
ve Yollukları Hakkında 3037 numaralı, 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanı ve Divan 
Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Se
çilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 3038 numa
ralı ve, 

Başbakan ve Balkanların Temsil ödenekleri Hak
kında 3039 numaralı; 

Kanunların bir daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

ölüm cezasına mabJkûm edilen : 
Şehzade Kaygusuz (3/516) ile, 
Kenan Doğan ve Mustafa Özdemir (3/517), 
Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine 

dair Başbakanlılk tezkereleri dkundü, Adalet Komis
yonunda bulunan dosyaların geri verildiği açıklandı. 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın (6/109) 
numaralı sözlü sorusunu geri 'aldığına dair önergesi 
okundu, sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkereci ve Anayasa ve Adalet Koimüs-
yonlanndan Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/455) 
(S. Sayısı: 106) ve, 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuksever' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/456) (S. Sayısı: 107); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; İçtüzüğe göre 
10 gün içinde itiraz ©dilmediği ıtaScdârde raporun ke
sinleşeceği açıklandı.! 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizta Komisyo
nunda açık bulunan üyeliğe Halkçı Parti Grubunca 
aday gösterilen Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç 
seçiildü. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 2874 nu
maralı Kanundan istifade edemeyen bazı tasarruf sa

hiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusuna (6/129) Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem. 

Bitlis Milletvekili Flalik Tarımcıoğlu'nun, bir Türk 
gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalanmasına 
ilişkin sözlü sorusuna (6/105) Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
merhum İsmet 'İnönü için yenli bir kabir yapılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna. (6/110) Devlet 
Bakanı A. Mesult Yılmaz. 

İstanbul Milletvekili Reşlit Ülker'in, bazı meydan 
ve sokaklara verilen Abdi İpekçi adını değiştirmek 
isteyen belediye mecfslerinin kararlarına ilişkin İçiş-

Jeri Bakanından sözlü sorusuna (6/125) Devlet Bakam 
Kâzım Oksay, 

Erzincan Milletvekilli Veysel Varol'un, Erzincan 
ve yöresinde heyelan sonrası konut yapımına iliş
kin sözlü sorusuna (6/127) Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargıtay ve 
Danıştaya üye seçimine ilişkin sözlü sorusuna (6/106) 
Adalet Bakanı M. Necat Eldem, 

" Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, sınır ticaretine ilişkin sözlü sorusuna (6/108) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdlem, 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'lin, resmî 
'inşaatlarda kulandan tuğlalara ilişkin sözlü sorusu
na (6/111) Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Gıiray vê  

Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün Taşıt 
Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına ilişkin söz
lü sorusuna (6/116) Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanı M. Vehbli IDinçerler; 

Cevap verdiler., 
Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgıTin, tarıim 

kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre isteklerine 
ilişkin Başbakandan (6/113), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, Amik Ovası sulama projesine (ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/114), 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun; 
Trakya Yağlı Tohumlar Biriliğinin özel teşebbüse 

ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından (6/117), 
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Selimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedi
lip affedilmeyeceğine ilişiklin Adalet Balkanından 
(6/118), 

Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat fark
larına ilişiksin Bayındırlık ve iskân Bakanından (6/119), 

İşlerine son verilen ve yeni aâinan personel sayı
sına ilişkin Ulaştırma Bakanından (6/120), 

İşlerime son verilen ve yeni alınan personel sayı
sına ilişiklin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından 
(6/121) 

Bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başba
kandan (6/122) ile, 

Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf Yücel'in, 
Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki 
yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından (6/124), 

Balıkesir Milletvekii Davut Abaoıgil'in, Devlet 
Demiryolları personelinin yiyecek yardımına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından (6/126), 

Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Erzincan 
İli köylerinin elektrik sorununa (ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından (6/128), 

Tasarı 
1. — 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı 

Kuvvetleri 'Personel Kanununun 38 inci Maddesinin 
Değişik (c) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı (1/598) (Millî Savunma Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi; 3.9.1984) 

Tezkere 
1. — Adana Milletvekili Nuri IKorkmaz'ın Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/518) <(Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) (Başkan
lığa geliş tarihi : 3.9.1984) 

Rapor 
1. — llyas Hals Hakkındaki Ölüm Cezasının Ye

rine Getirikneisine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/499) (S. Sayısı : 116) 
(Dağutma tarihi i 4.9.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — îstanhul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 

Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin birden 
fazla sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İç
tüzüğün 97 noi maddesi gereğince, 

»İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zeytinburnu 
Çimento Fabrikası (ile yöredeki kum depolarının baş
ka bir yere nakiline ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/123) de ilgili bakan Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından; 

ErtelendlilerH 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkımda Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarı
sının (1/523) (S. Sayısı : 101) 1 inci maddesi üzerin-
dökıi soruların aydınlığa kavuşması açısından, isteği 
üzerine komisyona geri verildi, 31 inci maddesine ka
dar diğer maddeleri kabul edildi. 

Çalışma süresinin dolması medeniyle, 4.9.1984 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
19.12'de son verildi. 

Başkan 
Necmettin Karaduman 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Hatay 

Süleyman Yağcıoğlu Mustafa Murat Sökmenoğlu 

olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.8.1984) 

2. — tistan'bul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal elden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 1.9.1984) 

3. — Istaınlbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bir bankanın geneli müdürünün yapmış lokiuğu dü
ğüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/148) (Başkanlığa geliş 
tarihi i 1.9.1984) 

4. — tstanibul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/149) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1984) 

5. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, resmî ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/150) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.9.1984) 

- 6. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğkı' 
nun, Siirt İli «ıHesko» suyunun ihalesine ilişkin Bas

il. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 9 . 1984 Sah 
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bakandan sözlü soru önergesi (6/151) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 1.9.1984) 

7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, «İBağ-
Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği» ne ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/152) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.9.1984) 

BAŞKAN — Sayın milletvdkiMeri, Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR I 
1. — Devlet Bakanı Sudi Türel'in, mütekabiliyet 

esası olmadan yabancıların mülkiyet edinmelerine dair 
gündem dışı açıklaması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Devlet 
Bakanı Sayın Sudi Türel'in, mütekabiliyet esası ol
madan yabancıların mülkiyet edinmelerine dair gün
dem dışı bir açıklaması vardır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) — 

Sayın Balkan, Türkiye Büyük Milet Meclislinin de
ğerli üyeleri; yabancıların Türkiye'de taşınmaz edin
meleri hakkında gerçek dışı bazı beyanatların veril
mesi üzerine siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak ve yanlış an- I 
lamaları önlemek için, uygulama hakkında açıklama I 
yapılmasında fayda görülmüştür. I 

Yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinmeleri bil- I 
gisayar programlarıyla tespit ve kontrol altında bu- I 
lunıdurulmaktadır. Yeterli ımailî ve idarî denetlemeler I 
mevcuttur. I 

Yürürlükteki yasa ve kararnameler ile Türkiye'de I 
Suriyeli, Yunanlı ve Rus uyruklu gerçek kişilerin ta- I 
sınmaz edinmeleri çok eski yıllardan beri yasaklan- | 

8. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumundaki tayin ve na
killere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/155) 
(Başkanlığa geliş (tarihi: 3.9.1984) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ka
pıkule operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/156) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.19'84) 

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

mıştır. Bu yasaklamalar halen devam etmektedir. Ye
ni kararname bu uygulamaya değişiklik getirmemiş
tir. 

Yabancılar, ülkemizde satın aldığı taşınmazları 
özel hukuk hükümlerine göre kullanabilirler. Bu top
raklar üzerinde Devletin hükümranlık haklarından 
doğan denetim, yönetim ve gerektiğinde kamulaştır
ma hakkı saklıdır. Bu bakımdan ülke toprağının baş
ka bir devlete devri gibi tefsirlere yer olmaması ik
tiza eder. 

Ülkemizde yabancıların ölçülü taşınmaz edinme
lerinin ülkeye bir zarar getirmeyeceğine inanmakla 
beraber, böyle- bir tehlikenin mevcudiyetinin tespiti 
halinde tedbir almak için her türlü imkâna Hükümet 
sahiptir.: 

Yabancıların yasak veya güvenlik bölgelerinde ta
şınmaz edinmeleri ise yasal olarak önlenmiştir. Olaya 
gösterilen hassasiyet ve ilgiye teşekkür etmekle bera
ber, yaratılmak istenilen endişe ve olayı mübalağa et
meye gerek yoktur. 

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlik
leri, Umman Sultanlığı, Bahreyn ve Katar'a bağlı ha
kikî ve hükmî şahıslara mütekabiliyet esası aranma
dan mülk edinebilmelerine imkân sağlayan 21 Ağus-

• > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN ı Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Saffet SAKARYA (Çankırı) 
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tos 1984 Tarih, 18496 sayılı Resmî Gazetede yayın
lanan kararname yürürlüğe girdikten sonra bugüne 
kadar sadece bir Suudi Arabistanlı aileye taşınmaz 
edinmesine müsaade edilmiştir; ancak tapu işlemleri 
halen tekemmül etmemiştir. 

Yabancının aldığı taşınmazı kendi topraklarına 
katmak ise asla söz konusu dahi olamaz. 

Türk Devleti güçlü ve uyanıktır; hepinizin bildiği 
gibi. Mevcut yasalar ve son çıkan Bakanlar Kurulu 
kararı ve uygulama ciddî şekilde incelendiği zaman, 
beyanatlarla belirtilen sakıncaların hepsinin hayal 
mahsulü olduğu kendiliğinden anlaşılır. 

Mütekabiliyet ilkesi yeni değildir. 1936 yılından 
itibaren birçok devlet için uygulanmakta ve yabancı
lar o tarihten itibaren ülkemizde taşınmaz edinme 
hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

Bilgisayarlardan devamlı alınan bilgiler, bugüne 
kadar yabancıların mal edinmelerinin bir tehlike ge
tirmediğini göstermektedir, 

Memleket menfaatlerinin ve güvenliğinin her za
man ön planda bulunduğunu siz muhterem milletve
killerine açıklamak isterken, hepinize saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
özal Hükümetinin devam ettirmekte olduğu ekono
mik program pereği vatandaşların içinde bulunduğu 
bunalımın içyüzü hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Sabit 
Batumlu'nun, Özal Hükümetinin devam ettirmekte 
olduğu ekonomik program gereği vatandaşlarımızın 
içinde bulunduğu bunalımın içyüzü hakkında gündem 
dışı konuşma talebi vardır. 

Buyurun Sayın Batutnlu. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Çok Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 17 nci Dö
nem Türkiye Büyük Millet Meclisinin îkinci Yasama 
Yılının 2 nci ̂ Birleşimi içinde çalışmaya başlamış bu
lunuyoruz. Onun için Aziz Milletimizin ve Parlamen
tomuzun hayırlı bir çalışma dönemi içinde bulunma
sını saygıyla huzurlarınızda arz ediyorum. 

Konuşmama Yüce Atatürk'ün ekonomi ile alaka
lı söylediği birkaç cümlesi ile başlayacağım. Büyük 
Atatürk, Gazi Mustafa Ktmal 17 Şubat 1923 günü 
şu cümle ile ekonomiyi belirtmişlerdir : 

«Yeni Türkiyemizi layık olduğu yüksek düzeye 
ulaştırabilmek için en çok ekonomimize önem ver
mek zorundayız» der., 

Yine Büyük Atatürk 16 Ocak 1923 günü İzmit'te 
düzenlediği basın toplantısında ekonomi ile ilgili gö
rüşlerini şöyle dile getirmişlerdir. 

«Ekonomik çalışmaların dayandırılacağı esaslar 
ülke gerçeklerine uygun olacak; bu topraklarda yaşa
yan ve çalışan insanların düşündüklerine, söyledikle
rine kulak, verilerek tespit edilecektir ve yürütülecek
tir. Sanayide de, ticarette de bu böyle olacaktır. Yeni 
Türkiye Devleti cihangir bir devlet olmayacaktır; fa
kat bir ekonomi devleti olacaktır. Bunu yaparken de, 
kendisinden önce yapanlardan daha az becerikli ol
madığını gösterecektir. Eğer, bugün için ticaretimiz 
'hakkında ne düşünüyorsunuz, diye sorarsanız, bu so
ruya tek bir cevap vereceğim» demişlerdir. «Bugün 
için düşündüğüm tek şey kapitülasyonlardır. Bunca 
uğraştan sonra kanla kaldırılmış kapitülasyonların bir 
daha dirilmemek üzere yokluğa gömülmesini sağla
maktır. Ticaretimizin de, sanayimizin de, tüm eko
nomimizin de gelişmesi ve geleceği ancak buna bağ
lıdır» demişlerdir, 

Değerli milletvekilleri, bakınız Büyük Atamız de
vam ediyor, 

«Bu kadar kesin ve büyük bir askerî zaferden son
ra bile barışa kavuşmamızı engelleyen nedenler, doğ
rudan doğruya ekonomik nedenler ve düşüncelerdir. 
Çünkü bu devlet ekonomide egemenlik sağlarsa, güç
lü temellere yerleşecek, gelişecek, sağlamlık kazana
caktır.» 

Değerli milletvekilleri, bugün Sayın Özal Hükü
metinin tutum ve davranışlarıyla ekonomimizin nere
ye geldiğini, hepimizin malumu olan ve bildiğimiz 
koşullar içinde nerelere tırmandığımızı size kısa kısa 
cümlelerle açıklayacağım. Ancak bundan önce 18 
Ağustos 1984 günü Sayın Başbakana İstanbul'dan 
çektiğim bir telgrafın da özetini önce okuyacağım : 

«Sayın Turgut Özal 
Başbakan 
Ankara. 

Hükümetinizin ülke düzeyinde uygulamakta ol
duğu ekonomik program, vatandaşlarımızın yaşam 
sıkıntılarını hızla artırmaktadır. Düşündüğümüz ted
birlerin ve çarelerin fiyat artışları ve faiz artışların
dan başika bir durum olmadığı görülmektedir. Işalan 
ile işveren arasında dahi bir denge kurulamamıştır. 
İşçi, memur ve sade vatandaşlarımız son derece ge
çim sıkıntısına düşmüşlerdir; mutfakları boşalmıştır. 

Asgarî ücretle çalışan binlerce işçi vatandaşları
mız vardır. Zatıâliniz, «asgarî ücretle çalışan yoktur» 
diyorsunuz. Bu sözünüz gerçeklerden çok uzaktadır. 
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Hükümetinizin uygulamakta olduğu özalizm rejimi 
milletimize zulüm ve mezalim getirmiştir. (HP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Uygulamakta olduğunuz ekonomik program Doğu 
bloklarında, Doğu ülkelerinde uygulanmakta olan 
komünizm programlarına benzemekte ve neticesi on
lara dönüşmesi tehlikesi içindedir. Vakit "kaybetme
den uygulamakta olduğunuz ekonomik programın ül
kemiz şartlarına uyacak şekilde düzeltilmesini ve 
IMF reçetesinden vazgeçilerek kendi bünyemize uy
gun reçetenin kendimiz tarafından yazılarak işleme 
konulmasını Hükümetinizden acilen talep ediyorum. 

Sık sık toplantılar yaparak avutucu beyanlar ile 
vakit kaybedecek zaman kalmamıştır. Yüzlerce va
tandaşlarımız ekonomik bunalım içinde aklî muva
zenesini kaybederek hayatına kıymaktadır. Ekono
mik bunalımlar aile facialarına yol açmaktadır. Mil
letimizin böylesine ağır ekonomik yükü taşıması 
mümkün değildir.» 

Değerli milletvekilleri, devam ediyorum telgrafı
ma : «Milletvekilleri vatandaş karşısında ezilmekte 
ve vatandaşın geleceğe dönük sorduğu sorulara ce
vap veremeyecek duruma düşmüşlerdir. Hükümetini
zin vakit kaybetmeden uyguladığı ekonomik progra
mı değiştirmek suretiyle vatandaşlarımızın geçim sı
kıntısının giderilmesine çareler bulunacak tedbirlerin 
alınması; aksi takdirde Hükümetinizin çekilmesini ta
lep ediyorum. 

Gereği arz olunur.:* 
Bu telgrafı 18 Ağustos 1984 günü Sayın Başbaka

na çekmiş bulunuyorum. Bu ana kadar da herhangi 
bir cevap almadım. 

Değerli milletvekilleri, seçim bölgelerinize hepiniz 
gittiniz. Vatandaşlarla yaptığınız diyaloglarda karşı
laşmış olduğunuz bunalımların ve ekonomik bunalı
mın nerelere kadar geldiğini pekâlâ gördünüz. Bunun 
içindir ki, Türkiye bu ekonomik bunalım içinde hız
la ekonomik anarşiye doğru götürülmektedir. Bu 
anarşiden Yüce Meclisin derhal ülkeyi kurtarması 
için gerekli tedbirlerin alınmasında şahsen yarar gör
düğüm için bugün huzurlarınıza çıktım, bu konuş
mayı yapıyorum. 16 Mayıs 1984 günü de bu kürsü
den yine sizlere ekonomik konuda bazı cümleler söy
lerken, Sayın Başkanımız tarafından, ekonomi değil 
politika yaptığım nedenle sözlerim kesilmiş idi. Bu 
•ikinci ihbarı yine bu kürsüden sizlere duyurmak 
mecburiyeti içerisindeyim; takdir Yüce Meclisinizlin-
dfe 

Ancak, bugdn yine ülke ekonomisinin gelişmesin
de ve güçlenmesinde Maliye Bakanlığı görevini de
ruhte eden bir milletvekili bakan arkadaşımızın is
tanbul'da Gazeteciler Cemiyetinde yapmak istediği 
basın toplantısı, yine Yüce Meclisin bir kısım üyeleri 
tarafından engellenmiş bulunmaktadır. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Çok değerli milletvekilleri, bu engelemeleri geç
miş tarihlerde çok gördük. Onun için, ülkenin için
de bulunduğu ekonomik sorunlara çözüm getirecek 
insanları dahi, geçmişteki engelleyenler gibi, artık bu
gün bu çatının altında bulunanlardan kimsenin en
gellemeye yeltenmemesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, süreniz doldu efen
dim. 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Onun için, tek
rar Yüce Meclisten şunu istirham ediyorum : Elbirli
ği içerisinde bu çatının altında birlik ve beraberlik 
içinde ülkenin ve •vatandaşların beklemiş olduğu eko
nomik sorunlara hep birlikte imkân bulmalıyız ve on
lara çözüm getirmeliyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen' 
in, fındık taban fiyatı hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Fındık taban fiyatı hakkında Ordu 
Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Sağesen gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Teşek

kür ederim Sayın Başkanım., 
Sayın Başkan, yüce (Meclisin seçkin üyeleri; fın

dık ve üreticisi ile ilgili olarak bu kürsüyü sık sık 
işgal ermekte olduğumdan ötürü cidden üzgünüm. 

Ne yazık ki, fındık ve üreticisine karşı mevcut 
Hükümetim geçen yıl uyguladığı kahredici politika, 
daha da ağırlattırılarak bu yıl da sürdüralmefotedir. 

Son çıkartılan yasa değişiklikleriyle Hükümetin 
güdümüne terk edilen Türkiye Zirâat Odaları Birli
ğinin yaptığı hesaplara ve lMayıis-11984 sonu fiyatları
na göre fındığın maliyeti 206 liradır. Aradan geçen 
zaman içindeki enflasyon oranı üse yüzde 7'dir. Bu 
şu demektir:ı 

IMayıs sonunda hesaplanan maliyet bugün 230 li
ra olmuştur. Hükümetin verdiği taban fiyatı ise 240 
lira brüttür. Bundan yüzde 5 stopaj ve yüzde 2 Fis-
k'übîrlifc kesintisiyle ürdfcidiye 21213̂20 TL. ödenmesi 

82 — • 
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öngörülmüştür. Yani 'bu yılda beş ay dayanabilen 
fındık üreticisinden kilo başına 6 (lira 80 kuruş za
rarına mail alınması uygun bulunmuştur. Bütün bun
lar Fiskobirlik alımları peşin olduğu takdirde geçer
li idi. Fisköbirlik'im bugün peşin ödeme yapmaması 
sonucu, üreticinin mahsulü serbest piyanda dinden 
180 İkaya alınmaktadır. Bugünkü piyasa budur. Bu, 
nevi şahsına münhasır zoralımdır. iBundaın yüzde 5 
stopaj kesilmesiyle üretici eline 175 lira verlmekfte-
dir. Yani fındık üreticisi ürettiği fındıktan kilo ba
şına 59 lira zarar. etmektedir. Bunun altını çizerek 
söylüyorum; 59 il İra zarar etmektedir. 

Hepinizin bildiği gibi fındık bir ihraç ürünüdür. 
Kabuklu fındığın dış piyasada değeri 'bugün FOB 
500 lira civarındadır. Peki, aradaki bu fark kimler 
arasında pay ve nasıl talan edilmektedir? Çok kısa 
-olarak arz etmek istiyorum): 

Birincisi; Hükümetin «Fon» adı altında fakir fu
kara yörem üreticisi halkının kursağından çekip çı
karttığı ve nerelerde, hangi maksatlarla harcandığı
nın tatminkâr cevabı bir türlü alınmayan veya yetki
lilerce verilemeyen iç ıfındıkltan 100 eerit/kilogram, 
kabukluya dönüşmüş 50 sent/kilogram olan vergi, 
bu çilekeş insanlardan cebren ve usulsüz olarak tah
sil edilmektedir. Bununla yetinmeyen Hükümet, yine 
ne miktarının Hazineye intikal ettiği bilinmeyen yüz
de 5 stopajı ekstra olarak zoralımla almaktadır. Ya
ni 1 kilogram kabuklu fındıktan bugünkü rayiçle 212 
lira, ne olduğu belirsiz «fon artı vergi» adı altında ye
ni tür bir aşar alınmaktadır, 

(İkincisi; yine Hükümetin, fındığa karşı kendisi
ne özgü ıtutumundan kaynaklanan fındık müstahsili
nin parasını beş ay sonra ödeyeceğini ilan etmiş ol
ması sonucu, tefeci elinde boğulmakta olan müstah
sil fındığın Fiskobirlik'e verememekte; yani taban 
fiyatı kasıtlı olarak işletilmemekite ve serbest piyasa 
ahtapotunun kollarına boğazını teslim ederek bugün 
il 71 liraya satmak zorunda kalmaktadır. 

Üçüncüsü; müstahsilin Fiskobirlik dışında yaptı
ğı saltıklarda, yörede «Ezik veya bezik» tabir edilen 
'gelişmemiş fındıklar randıman dışı bırakılarak, üc
retsiz olarak müstahsilin elinden kopartılıp alınmak-' 
tadır. Bu yıl zamanından önce yaptırılan erken top
lama ile de bu ezik Ve (bezik fındık miktarındaki 
yüksek oran ise üreticinin dertlerine tuz biber ekmek
ledir. Yani ezik fındıklar bedava olarak üreticiden 
alınmakta, ücret ödenememektedir. Ancak alıcı bun

ları belli (bir bedelle satma olanağım her zaman bu
labilmektedir. 

Sayın mîHetvekiEeri, Hükümdü, aracı ve tefeciye 
hizmeti durdurarak halkın ve üreticinin alıhterinin 
değeri olan parayı bir an önce hakkaniyetle ödeme
ye davet ediyorum. Hemen tümüne yakın bir bölü
mü ihraç edilmekte olan fındık parasının gününde 
ödenmesiyle, enflasyonun aşağı-yukarı çekilmesinin 
hiçbir ilişkisi yoktur, ihraç malına ödenen paranın 
enflasyonu körüklediği hiçbir ekonomi kitabında 
yazmadığı gibi, hiçbir ekonomik doktrinde de yer 
almamaktadır. (Bugünkü yöntem, sadece ve sadece bu 
Hükümetin özel doktrininin bir ürünüdür. 

Her fırsatta «(Muhafazakârız» diye beyanlarda 
bulunan Hükümete soruyorum: Türk fındık üretici-
sitiin değerli malını yok pahasına elinden alarak ve
ya aldırtarak onları perişan etmek hangi dinin ve 
vicdanın emridir?! 

Hükümetlerin 'görevi birkaç kişi veya birkaç hol
dinge haksız kazancılar dağıtmak pahasına halkı se
fil etmek değildir; halka huzur, güven ve insanca ya
şama ortamı hazırlamaktır, Mevcudu daha kötülere 
ve hatta kötülüklere doğru itmek de değildir. 

Sayın milletvekilleri, geçen yasama yılının başın
dan sonuna kadar fındık üreticisinin problemlerini 
anlatmak için sık sık bu kürsüyü işgal ettim. Fındık 
ve üreticisini daha kötü günlerin beklemekte oldu
ğunu görerek ve bilerek huzurlarınıza çıktım. Ama
cım bu kötü günlerin gelmesini önlemekti. Yörem hal
kının tek geçim kaynağı, tek umudu, tek mahsulü 
olan fındığa bu derecede düşmanca ba^ılmanıasını 
sağlamaktı. Ne yazık ki, bunda başarılı olamadım. 

Yüce (Mecliste, bildiğiniz gibi gündem |iışı konuş
ma zamanı beş dakika ile sınırlı. O nedenle detayla
ra igimme imkânım yok, 

ISözlerimi bitirmeden önce çilekeş yörem halkı 
adına, özellikle ve hasseten Hükümetten Hca ediyo
rum: Fisko-BirlÜğ'e mal veren üreticinin %n az üç (to
na kadar olan fındığının bedelini lütfen peşin ödeyi
niz. Bu ödemenin hayalî ihracatçılara yaptığınız ver
gi ladesi ödemeleri yanında hiç denecek kadar az ol
duğunu ufak bir hesap ile siz de 'göreceksiniz. Lült-
fen yörem halkı hakkının da biç olmazsa bir bölü
münü insaniyet namına lütfedip kendilerine iş işten 
geçmeden önce ödeyiniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP, İMDP, sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

— 83 — 



T. B. M. M. B : 2 4 . 9 , 1 9 8 4 0 : 1 

4. — Afyon Milletvekili M. Şükrü Yüzbaşıoğlu' 
nun, 26 Ağustos Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Baş
kumandanlık Meydan Muharebesi törenleri nedeniy
le TRT Kurumunun görevleri hakkında gündem dı
şı konuşması 

İBAŞKJAN — 26 -Ağustos Büyük Taarruz ve 30 
Ağustos (Başkumandanlık Meydan Muharebesi tö
renleri nedeniyle TRT Kurumunun ıgörevi hakkında 
Afyonkarahisar Milletvekili Saym Şükrü Yüzbaşı
oğlu (gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (lAlkışlar) 
M. ŞlÜKRfÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — Sa

yın Başkan, saym milletvekilleri; millî ve özerk bir 
kuruluş ıdlan TRT'nin, maalesef kuruluş yasasına ve 
amacına aykırı tutumunu dile (getirmek ve sorumlu
ları uyarmak için huzurunuzdayım., 

26 Ağustos Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Dum-
lupınar Meydan Muharebesi Itörenleri süresince 
TRT, tarafsızlığını bir tarafta bırakalım, millî hisler
den ancak yoksunluğunu sergilemiştir. 26 Ağustos ile 
30 Ağustos arası halkın asil ve mMılî duygularını ser-
gilleyememiş veya ı(kanım odur ki) sergilememi ştir. 
TRT millî olamamıştır; tıpkı TRT tarafsız olamadığı 
gibi. 

Büyük Atatürk'ün bizzat başkumandan ola
rak idare ettiği Büyük Taarruz 30 Ağustos Dum-
İupınar Meydan Muharebesi ile zaferle sonuçlanmış
tır. Kurtuluşumuz ve varlığımız bu Zafere bağlıdır. 
Türk'ün kaderi DumlupınarMa bu Zaferle çizilmiş
tir 30 Ağustos şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin ta
rihe kaydettiği eşsiz bir zafer abidesidir. Atatürk, 
Garp Cephesi IKumandanı ıtsmet Paşa'ya Heyet-i 
Temsiliye (Başkanı olarak çekmiş olduğu tebrik me
sajında, «Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularını 
tebrik ederim» der. 

Değerli milletvekilİleri, bunun manasını dikkat
lerinize arz,, ederim, özerk olması gereken, millî ol
ması gereken TRT, bu eşsiz Zaferi bu manaya uy
gun gereğince serigileyememiştir., 

26 Ağustos Büyük Taarruz Afyon'da Büyük Ka
lecik Tepesinden top atışıyla başlar, 27 Ağustos Af
yon ilinin kurtuluşudur, 30 Ağustos Dumlupınar 
Meydan Muharebesidir. TRT'nin haberi sadece sa
niyelik ekranda görünltülerden ibarettir. 

Şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Kara, 
Deniz, Hava ve Jandarma kuvvetlerini temsil eden 
yurdun çeşitli bölgelerinden gelen değerli paşalarımı
zın, Afyon ilini temsil eden Belediye Balkanımızın 
ve Yüce Meclisimizi temsil eden parlamenterlerin, 

bilhassa halkımızın asil ve yüce duygularını sergile-
yememistir. 

Bu Zafer nedeniyle istanbul, izmir ve Ankara'da 
yapılan törenler daha uzun şiire ekranda gösterilmiş
tir., 

26 ile 30 Ağustos zaferlerine İstanbul'da, ne de 
başka bir ilde cereyan etmedi; Afyon ili hudutları 
içerisinde cereyan etti. Özellikle Afyonlu halk oza
nı Aslı Bacı'nın, halkımızın millî duygularını, asil 
duygularını gözyaşları içinde zirveye çıkaran deyiş
lerini ve mahallî giysiler içinde asil duyguların do
ruğunda büyük alaka gösteren halikımızın bu güzel 
duygularını TRT sergileyememiş'tir., 

TRT'yi mazur görmek mümkün değildir. TRT gö
revlilerinin ve yöneticilerinin bu hatalı ve kasıtlı tu
tumlarını Yüce Meclis'te Afyon halkı adına kınıyor, 
en ağır teessüflerimi tekrarlıyorum; İlgililerin ve Yü
ce Meclisin dikkatine arz ediyorum, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. I(HP ve MDP sı
ralarından alkışlar),, 

IHAŞKIAN — Teşekkür ederim, 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 2-4 Eylül 1984 tarihleri arasında İsviçre'ye, 

4-7 Eylül 1984 tarihleri arasında Federal Almanya' 
ya gidecek olan Başbakan Turgut Özcd'ın dönüşüne 
kadar Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı 1. Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/519) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar kısmında Cumhurbaşkanlığı

nın bir Itezkeresi vardır. Okutup, bilgilerinize suna
cağımı: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına1 

2-4 Eylül 1984 tarihleri arasında İsviçre'ye, 4-7 
Eylül 1984 tarihleri arasında da Federal Almanya'ya 
gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar; Başbakanlığa, (Devlet Bakanı ve (Başbakan Yar
dımcısı 1 Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, Başba-
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım., 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) DANIŞMA KURULU ÖNERİLER! 
a) Danışma Kurulu Teklifleri 
1. — TBMM Dilekçe Karma Komisyonunun 18 

üyeden oluşmasına ve siyasî parti gruplarına düşen 
üye dağılımına dair 22 numaralı Danışma Kurulu 
Önerfoi 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri var
dır. Okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağını: 

No. : 22 
Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 3.9.1984 Pazartesi günü. yap
tığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Kurulun 
onayına sunulması uygun (görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
- Necmettin (Kaıraduman 

Anavatan Partisi Grupu Halkçı Parti Grupu 
Başkanvekili Başkanvekilli 

Ercümen Konukman JCahilt Tutum 

Milliyetçi Demikrasi Partisi 
Grupu Başkanvekili 

Fenni flsliınyeli 

öneri : 
140 sayılı, Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük 

Millet Meclisine Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilek
çelerinin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Dü
zenlenmesine Dair Kanuna »göre her yasama yılının 
başında yeniden kurulması gereken Türkiye Büyük 
Mîllet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 18 üyeden 
oluşması ve siyasî parti gruplarına düşen üye dağı
lımının. aşağıda belirtildiği şekilde olması önerilmiş
tir. 

Komisyon: Dilekçe Komisyonu 
Komisyonun üye sayısı: 18 
Siyasî Fanti Gruplarına düşen üyelik 
Anavatan Partisi: 10 
Halkçı Parti: 5 
Milliyetçi Demokrasi Partisi: 3 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — 4 Eylül 1984 Salı günkü birleşimin çalışma 
süresi içinde, gündemin «Kutnun Tasarı ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmında
ki işlerden sadece 1, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu sıralardaki 
tasarı ve tekliflerin görüşülmesine dair 23 numara
lı Danışma Kurulu Önerisi. 

İBAŞKAN —Diğer öneriyi okutuyorum: 
Danışma Kurulu önerisi 

No. : 23 
Genel Kumlun 4 Eylül 1984 Salı 'günkü Birleşi

minde, çalışma süresi içinde, gündemin «Kanun Ta
san ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler» kısmındaki işlerden sadece 1, 5, 6, 7, 8 ve 9 
uncu sıradaki tasarı ve tekliflerin görüşülmesi öne
rilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduman 

Anavatan Partisi Grubu Halkçı Parti Grubu 
Başkanvekili /Başkanvekili 

Ercüment Konukman Cahit Tutum 
Milliyetçi Demokrasi Partisi 

Grubu Başkanvekili 
Fenni (tslimyeli 

/BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/520) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir tezkeresi var, okutu
yorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekiHlerinin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 3.9.1984 tarihli toplantısında 
uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Karadumah 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

TokaJfc Milletvekili Mehmet Zeki Uzun: 30 gün, 
mazereti nedeniyle, I17J8.1984 tarihinden itibaren; 

Edirne MHetvdcili Türkân Turgut Arıkan1: 20 
gün, mazereti nedeniyle, 14.9.1984 tarihinden itiba
ren;; 

Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal: 18 gün, 
mazereti nedeniyle, 28.10.1984 tarihinden itibaren. 

BALKAN — Tokat MMervekili Mehmet Zeki 
Uzun*un mazereti nedeniyle 17.8.1984 tarihinden iti
baren 30 gün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edinmiş
tir, 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
mazereti nedeniyle 14.9.1984 tarihinden itibaren 20 
gün izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Ankara Milletvekili Halil İbrahim Karal'ın ma
zereti nedeniyle 28.10.1984 tarihinden itibaren 18 
gün izinli sayıbnasmı oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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•?., — Türkiye - Kore dostluk grubu kurulması hak
kındaki ilgili müteşebbis heyetin istemlerinin uygun 
bulunduğuna ve müteşebbis heyetin listesine dair 
Başkanlık tezkeresi (31527) 

iBAŞKAN — Türkiye IBüyük Millet Meclisi Baş
kanlığının diğer tezkereleri vardır. Okutup ayrı ayrı 
onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel (Kuruluna 
• Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Kö

re Dostluk Grubu kurtulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Müteşeb
bis Heyetin istemi, ihükümetin de konu hakkındaki 
görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanlık Divanının 3.9.1984 tarihli toplantısın
da görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16J1.1964 tarlı ve 378 sayı
lı Yasanın 27.6.1972 tari'h ve 1599 sayılı Yasa ile 
değişik 4 üncü Maddesi uyarınca sözü edilen Dost
luk Grubunun kurulması uygun mütalâa edilmiştir. 

Adı ıgeçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygulan
masına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce /Meclisin onaylarına sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Necmettin Karaduıman 

MÜTEŞEBBİS HEYET LİSTESİ 

Ali Rıfkı Atasever 
Türkân Arıkan 
Hüseyin Barlas Doğu 
Mustafa izci 
Göksel KALAYCIOĞLU 
Cahit Karakaş 
Halil İbrahim Karal 
Ferit Melen 
Musa Öğün 
Muzaffer Yıldıran 

(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(MDP) 
(ANAP) 

(HP) 
ÇHP) 

(MDP) 
(MDP) 

(HP) 

Tekirdağ Milletvekili, 
Edirne Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Manisa Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Zonguldak Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Van Milletvekili, 
Kars Milletvekili, 
Kayseri Milletvekili. 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4., — Türkiye - Japonyçı dostluk grubu kurulması 
hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin istemlerinin uy
gun bulunduğuna ve müteşebbis heyetin listesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/528) 

İBAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Ja

ponya Dostluk Grubu kurulması için ilişik listede 
isimleri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Mü
teşebbis Heyetin istemi, hükümetin de konu hak
kındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlık Divanının 3.9.1984 tarihli toplan
tısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Ya
sanın 27.6,1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile değişik 
4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk Grubu
nun kurulması uygum mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Yasanın* 4 üncü ve bu Yasanın uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye ıBüyük Millet Meclisi ıBaşkanı 
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MÜTEŞEBBİS HEYET ÜSTESİ 

H. Barlas Doğu 
H. Adnan Tutkun 
Süha Tanık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Timur Çınar 
H. İbrahim Karal 
0. Şeref Bozkurt 
Enver Özcanı 
Turgut Gülez 
İmren Aykut 

(ANAP) 
. (ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(HP) 
(HP) 
(HP) 

(MDP) 
(MDP) 

Ankara Milletvekili, 
Amasya Milletvekili, 
izmir Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Manisa Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Çanakkale Milletvekili, 
Tokat Milletvekili, 
Bolu Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili. 

JBAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye - Endonezya dostluk grubu kurul
ması hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin istemlerinin 
uygun buluduğuna ve müteşebbis heyetin listesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/529) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye IBüyük Millet Meclisinde Türkiye - Endo
nezya Dostluk Grubu kurulması için ilişik listede 
isimleri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Mü
teşebbis Heyetin istemi, hükümetin de konu hakkında

ki ıgörüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının 3.9.1984 tarihli toplantı-
«ında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasbetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.L1964 tarih ve 378 sayılı 
Yasanın 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dositluk 
Grubunun kuruknası uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygulan
masına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce Meclisin onaylarıma sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanı 

MÜTEŞEBBİS HEYET LİSTESİ 

Barlas Doğu 
Türkân Turgut Arıkan 
Ahmet Yılmaz 
Necat Tunçsiper 
Hayrettin Elmas 
Turgut Sözer 
Arsan Savaş Arpacıoğtu 
Fikret Ertan 
Saadettin Ağacık 
Yılmaz Hocaoğlu 

(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(HP) 
(HP) 
(HP) 

(MDP) 
(MDP) 

Ankara Milletvekili, 
Edirne Milletvekili, 
Giresun Milletvekili, 
Balıkesir Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
Sakarya Milletvekili, 
Amasya Milletvekili, 
İzmir Milletvekili, 
(Kastamonu Milletvekili, 
Adana Milletvekili, 

(BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Etmeeynler... Kalbul edilmemiştir. 

6. — Türkiye - İsveç dostluk grubu kurulması hak
kındaki Ugili müteşebbis heyetin istemlerinin uygun 
bulunduğuna ve müteşebbis heyetin listesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/530) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - İsveç 

Dostluk Grubu kurulması için ilişik listede isimleri 
yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Müteşebbis 
Heyetin istemi, hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının 3.9.1984 tarihli toplantısında gö
rüşülerek; 
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Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Yasanın 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalâa edilmiştir 

Adı geçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

MÜTEŞEBBİS HEYET İLİSTESİ 

M. Tınaz Titiz 
Orhan Ergüder 
Altan Kavak 
B. Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
A. Savaş Arpacıoğlu 
Muzaffer Yıldırım 
Edip Özgenç 
Nacip Mimaroğlu 
Işılay Saygın 

(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(HP) 
<PP) 
(HP) 

(MDP) 
(MDP) 

İstanbul Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
istanbul M'illetvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
Amasya Milletvekili, 
Kayseri Milletvekili, 
İçel Milletvekili, 
Siirt Milletvekili, 
İzmir Milletvekili. 

IBAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 

7. — Türkiye - HNorveç dostluk grubu kurulması 
hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin istemlerinin uy
gun bulunduğuna ve müteşebbis heyetin listesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/53?) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisimde Türkiye - Nor

veç Dosttuk Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Müteşebbis 
Heyetin istemi, hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlık Divanının 3.9.1984- tarihli toplantısında gö
rüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Yasanın 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygulan
masına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce Meclisini onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi iBaşkanı 

MÜTEŞEBBİS HEYETı LİSTESİ 

M. Tınaz Titiz 
Orhan Ergüder 
Altan Kavak 
B. Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
At Savaş Arpacıoğlu 
Muzaffer Yıldırım 
Edip Özgenç 
Naci Mimaroğlu 
Işılay Saygın 

(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(HP) 
(HP) 
<HP) 

(MDP) 
(MDP) 

İstanbul Milletvekili, 
istanbul Milletvekili, 
İstanbul M'illetvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
Amasya Milletvekili, 
Kayseri Milletvekili, 
İçel Milletvekili, 
Sürt Milletvekili, 
İzmir Milletvekili. 

ıBAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Etmeyenler..-. Kalbul edilmemiştir. 
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8. — Türkiye - Amerika dostluk grubu kurulması 
hakkındaki Ügüi müteşebbis heyetin istemlerinin uy
gun bulunduğuna ve müteşebbis heyetin listesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/532) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okultuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Ame

rika Dostluk Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Müteşebbis 
Heyetin istemi, hükümetin de konu hakkındaki gö
rüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

9. — Türkiye - Kanada dostluk grubu kurulması 
hakkındaki ilgili müteşebbis heyetin istemlerinin uy
gun bulunduğuna ive müteşebbis heyetin listesine dair 
Başkanlık tezkeresi (3/533) 

ıBA'ŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Ka

nada Dostluk Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan Müteşebbis 
Heyetin istemi, hükümetin de konu hakkındaki gö-

fBaşkamlık Divanının 3.9.1984 tarihli toplantısında gö
rüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Yasanını 27.6,1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

TÜŞÜ alındıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının 3.9.1984 -tarihli toplantısında gö
rüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü-< 
zenlenmesi Hakkımdaki 16,1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Yasanın 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Yasa ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dostluk 
Grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen yasanın 4 üncü ve bu yasanın uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri hü
kümleri uyarınca, Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

MÜTEŞEBBİS HEYET lİSTESt 

ismet özarslan 
H. Adnan Tutkun 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Hayrettin Ozansoy 
Yılmaz Altuğ 
Rezan Şahinkaya 
ilhan Aküzüm 
Naci Mimaroğlu 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Bülent Akarcalı 
Nejat Abdullah Gülecek 
Oğan Soysal 
M. Vasif Yücel 
Rafet tbrahimoğlu 

(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(HP) 
(HP) 

(MDP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

(MDP) 
(HP) 

(ANAP) • 
(ANAP) 
(ANAP) 

(HP) 
(MDP) 

Amasya Milletvekili, 
Amasya Milletvekili, 
istanbul Milletvekili, 
Ağrı Milletvekili, 
Diyarbakır Milletvekili, 
Sivas Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Kars Milletvekili, 
Siirt Milletvekili, 
Mardin Milletvekili, 
istanbul Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Zonguldak Milletvekili, 
Bitlis Milletvekili. 

— 89 — 



T. B. M. M. B: 2 4 . 9 . 1984 O : İ 

A. Rıfkı Atasever 
Fazıl Osman Yöney 
Türkân Turgut Arıkan 
M. Tınaz Titiz 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mustafa Çelebi 
A. Savaş Arpacıoğlu 
Münir Sevinç 
Rafet tbrahimoğlu 
Naci Mimaroğhı 

(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 
(ANAP) 

C») 
(HP) 
(HP) 

(MDP) 
v (MDP) 

FAZIL OSMAN YÖNEY (İstanbul) — Sayın I 
Başkan, ıbir ıhusuisu açıklamama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yöney. 
FAZIL OSMAN YÖNEY (İstanbul) — Sayın 

Başkanıım, listede (benim adım geçiyor; ıben imza at-
ımaidım, Ibülgim de yok. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkanım, 
(biz bu Konunun tekrar görüşülmesini İ's'tiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, o hususta oylama yaıpılmış 
ve o tezkereler kalbul Veya reddedilmiştir. Yeniden 
m'üzak'ereyi gerektirecek Ibir konu yoktur. 

(BERATİ ERDOĞAN (Sarrtsun) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük (Millet Meöltei oldu bltitiıye götü-
rülmişltir; Itdkrliri miiizakere edilmesi gerekir. I 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, yanllış 'bir anlayış içine girilmiştir; (kuru- I 
cu heyettir isadece, yoksa gütmek söz Ikonusu (değildir I 
efendim. 

"BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir müzakereyi 
gerektirecek konu yoktur. (HP sıralarından, «Var, 
var» ısesleri) 

Yoktur eferidim. Oylama yapılmış ve (tamamlan
mıştır. Kalbul edilen 'tezkereler kabul edilmiş; redde
dilenler 'de, ibİl'diğiniz gibi işlem görmüştür. Tekrar o 
konuya dönmemiz rnlülmkün 'değildir. I 

C) DANİŞMA KURULU ÖNERİLERİ (DE
VAM) 

b) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 
1. — Meclis çalışmalarına 11 Eylül 1984 tarihin

den başlamak üzere 10 gün ara verilmesine dair Ana
vatan Partisi Grubunun önerisi. \ 
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YET LİSTESİ 

* Tekirdağ Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
Edirne Milletvekili, 
İstanbul Milletvekili, 
Ankara Milletvekili, 
Hatay Milletvekili, 
Amasya Milletvekili, 
Eskişehir Milletvekilli, 
BMs Milletvekili, 
Sürt Milletvekili.-

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzü
ğün 19 uncu maddesinin son fıkrasına göre (bir öner
gesi vardır. Okutup, onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 3.9.1984 tarihinde yaptığı 

toplantıda parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtü
züğün 19 uncu maddesinin Son fıkrası uyarınca Ge
nel 'Kurulun onayına Sunulmasını arz eklerim. 

Recep Ercüment IKbnukman 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanıvekİİi 
Öneri : 
Milletvekillerinin, Kurban Bayramı münasebetiyle. 

seçim çevrelerine gidebilmelerine ve ayrıca partilerin 
genellikle Eylül ayına tesadüf öden kongrelerine ka-
tılalbilmelerine 'imkân sağlamak amacıyla Meclis ça
lışmalarına 11 Eylül 1984 tarihinden 'başlamak üze
re 10 gün ara verilmesi önerilmiştir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Balkan, 
önergenin aleyhinde (slöz İşitiyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aleyhinde söz isti
yorum.. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — MDP Grubu 
adına söz istiyorumv 

BAŞKAN — 'Bu konuda grup adına konuşma 
yok zannediyorum elendim., 

FENNİ İSLÜMYBLt (Balıkesir) — Olmaz olur 
mu? 

BAŞKAN — iBiraz mlüsaade eder misiniz?.. 
Bu konuyu İçitüzüğlün 64 üncü maddesi düzerili-

yor. Burada ston fıkrası aynen şöyle : «(Bu yolda bir 
İstemde (bulunulursa, 10'aır dakikadan fazla sürme
mek (şartıyla, lehte ve aleyhte en çok İkişer kişiye söz 
verilir.» Biz de lehte, aleyhte olmak üzere iki arka-
daşnmızı tespit ettniş 'bulunuyoruz. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Balkan, | 
üzerirtde konuşmak mümkün mü acaba? I 

'BAŞKAN — Değil efendkn. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Balkan, diğer 

partili arkadaşlarımızın 'konu ile ilgili görülerini I 
açıklamalarını sağlayabilmeleri 'için ben 'ilslteğimkien I 
vazgeçiyorum:. Diğer parti MDP konuşabilir. <IMDP I 
sıralarından «©ravo» sesleri ve alkışlar) I 

BAŞKAN — Oluır efendim. 
(Buyurun Sayım Tutum. I 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; anamulhalefet patisi olarak I 
Yüce Meclisin 21 Eylüle kadar ara vermesi önerMne I 
karşı grubumuzun oyunu ve eğilimlerini sunmak I 
üzero hüzurlaınnızdayi'm. I 

Değerli milletvekilleri; Halkçı Parti Grubu olarak 
ara verme formülü altında 21 Eylüle kadar Meclisin I 
tatile sokulması önerisini teknik ve siyasî nedenlerle 
Sakıncalı bulmaktayız. önce bir durum tespiti yapmak" I 
istiyorum^ I 

Dün bu 'kürsüden saygıdeğer Meclis Başkanımı- I 
zın da belirttiği gilbi, halen komisyonlarda 16 adet 
kanun (tasarısı, 103 adet kanun tdklM {ki, bunların I 
hemen hemen çok büyük bir kısmı 'Halkçı Parti mil- I 
letvekillerine aittir), 145 adet kanun hükmünde ka
rarname, 236 adet kesinhesap kanun tasarısı, 30'u I 
öl'ülm cezaisi, 39'u başka işler olmak üzere 78 adet I 
Başbakanlık 'tezkeresi bulunmaktadır. Bu rakamlar 
yeni yasama yılında Meclisimizin nasıl bir yük alttın- I 
da olduğunu göstermektedir. I 

Asıl değinmek istediğim nokta, Anayasa gereği I 
Kasım .ayının 24'üne kadar çıkarılması gereken ka-. I 
namlardır. Bunların sayıs.i-13ltjür. Bir - ikisi hariç bun- I 
ların hiçbirisi Meclise intikal ettirilmemiştir. Bunlar I 
arasında 'kıyılarla IrtlgiM düzenleme, toprak ve tarım I 
reformu, özeli teşebbüslerin devletleştirilmesi usulü, I 
ÜSt kademe yöneticilerinin yetiştirilmesi esasları, kal- I 
kınma planllarıni'n hazırlanma ve onaylanma esasları, I 
dilekçe hakkı gibi temel nitelikte düzenlemeler bulun- I 
makİKadır. Bunları, dalhıa önce rastlandığı gibi, yetki I 
kanunlarıyla düzenlemek ve bunları aceleye getirmek I 
nüteliklleri itibariyle nı'ümkün gözükmemektedir., I 

Değerli milldtJVdkilleri, bilindiği ıgibi yeni «Bütçe 
Kanun Tasarısı» da 15 E'kimlde Meclise sunulacak- I 
tır. Bütçenin komisyonda 'görüşülme süresi 55 'gün- j 
dür. Ayrıca, bütçenin Genel Kurulda müzakereleri 
için de 20 günlük bir süre önglörül'müştür. Kuşkusuz I 
bu süreîer azamî sürelerdir; ama 'bütçe müzakereleri- I 
ne Anayasamızın verdiği önem'i göstermesi bakımın- I 
dan önemlidir. | 
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Komisyonlarda bütçenin müzakeresi başlar başla-
mıaz mifetvdkilierinin dikkat ve enerjileri Mer iste
mez bütçe müzakerderin€ kayacaktır. Haltta bu mü
zakereler sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu üye
lerinin Genel Kurula devamlardan muaf tutulması 
ihtimali de kuvvetlidir. Bütün bu müzakereler şura
sında Genel Kurulun verimliliği büyük ölçüde azal
maktadır. Bu durum karşısında Meclis yasama yükü 
altından nıasııl kalkacaktır? 

Meclis çalışmalarına şu andan itibaren ara vermek 
suretiyle yifkıilecek zaman, daha sonra kolay kolay te
lafi edilemeyecektir. Zaman daraldıkça çalışmaların 
yoğunluğu .artacak ve bazı yasalar mevcut zanfana sı
kıştırılacaktır. Bu ise Meclisin saygınlığınla gölge dü
şürür. Daha çıkarıldığı gün eksiklikleri ortaya çıkan, 
aceleyle tedvin edildikleri için uygulamada geri tepen 
yasalar dönemini yaşıyoruz; buna hepiniz tanıksınız. 
Mulhalefet 'olarak bunun böyle . olmaması için uyarı 
görevimizi yerine getiriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Meclisin 21 Eylüle kadar, 
ki bu fiilen 25 Eylül demektir, ara vermesinin siya
sal sakıncaları da vardır. Meclisin 48 günlük bir ta
tilden sonra ara erme formülü altında yeniden tatile 
sokulması iyi bir Menlim doğurmaz. 

İkincisi ve daha önemlisi, ülkenin siyaset gündemi
nin yü'kîü olmasıdır. İvedi sorunlar, Meclisin sürekli 
olarak etkimiğini zorunlu kılmaktadır. Hayat pahalı
lığı, idarede kadrolaşma, partizandık, süiıTsttitmal iddia
ları, iç ve dış güvenlik sorunları yaygın bir endişe 
'konusudur. 'Bu sorunların enine boyuna Mecliste ele 
alınmaları genel bir beklentidir. Bu psikoloji, ara ver
me düşüncesini bastırır, 

Tüm bu nedenlerle saygıdeğer milletvekilleri, Bü
yük Millet MecTM çalışmalarının 21 Eylüle kadar 
ara verilmesi önerisine karşı çıktığımı arz eder, hepi
nize saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Şengün. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1 Eyllül günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi sessiz sedasız açılmıştır. Sanki, 
üç yılı aşkın bir aradan sonra girilen demokratik sis
temin 'yeni bir yasama yılına değil de, birkaç günîük 
aradan sonra çalışmalara başlıyorduk. Böyle bir açı
lışı çdk, pek çok yadırgadığımızı belirtmek isteriz. 
Tüm sayın üyelerin de bu açılışı yadırgadıklarını sa
nıyoruz. Anlaşılan Meclis sessizce açılırken, sessizce 
tatile girmenin çareleri araştırıibyormuş. 
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Yasama yılının bu 2 nci Birleşiminde Mübarek 
Kurban Bayramı için birkaç günlük bir ara verilme
sini bekler ve Meclis 'çalışmalarımızın 11 Eylül günü 
yeniden başlayacağını umarken, bayram tatilini çok 
aşan Anavatan Partisi Grubu önergesiyle karşılaşı
yoruz. Önerge başlıca ik'i nedene dayanmaktadır, eğer 
burada iyi tespit edebildiysem. 

Şuhlardan birisi : Kurban Bayramı vesile eidil-
melkltedir. Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi Gru
bu ve sanıyorum dliğer parti grupları da Kurban 
Bayramı için bir ara verilmesini gönülden desitekle-
mektedıiırler. Şu halde, bu sadece Anavatan Partisi 
Grubuna 'has bir arzu değildir. Kaldı ki, dinî bir bay
ramdır; çotuğumuzla çocuğumuzla ve bu arada seç
menlerimizle bir arada olmak isteriz. Ancak, dinî 
bayramın «üresi 'dört gündür. Daha sonra arada bir 
gün' de boşluk vardır. Dinî bayram sona erdikten son
ra, gene Anavatan Partisinin önergesine göre, Eylül 
ayıma rastlayan kongrelere katııtma niyetiyle 10 kü
sur günü aşan, aslımda 15 güne yaklaşan bir ara ta
tiline ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım birbuçuk aylık tatilden yeni 
dönımüış bir Meclîsin bayram sonrası ve kongrelere 
katılma nedeinyle 15 ıgüne yakın yeni bir ara tatiline 
sokulmak istenmesini doğrusu anlamakta güçlük çe
kiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız bu Meclisin 
mevcudiyetine imkân veren Anayasa 1 E'ylül gününü 
yasama yılının başılanıgıcı kabul etmiştir .Bu tarih 
Anayasaya girerken üzerinde ciddî ve derin düşü
nülmüştür. Eğer Anayasa müzakereleri sırasında 
partilerimizin Eylül ayında kongre yapacakları fikri 
galip gelseydi belki de Anayasa 1 Eylülü değil, 1 Eki
mi buraya kaydederdi. Şimdi biz Anayasanın amir 
hükmünü bir bakıma bir kenara koyarak, 15 gün da
ha Meclisimiz için ara tatilini görüşmek zorunda bı
rakılıyoruz. 

iSayın (milletvekilleri, hepimiz son birbuçuk aydır 
yurdu, seçim bölgelerimizi dolaştık, vatandaşın nab
zını tuttuk, sorunlarını dinledik. Vatandaş -hepimiz 
teslim etmeliyiz ki 'muhalefetiyle ve iktidarıyla- ge
çim sıkınitıisında ve yaşam savaşındadır. Bizlerden, 
Yüce Meclislerimizden Sorunlarınıin dile getirilmesini, 
görüşülmesini ve acil çözümler bulunmasını bekliyor. 
Biz ise, bir ara tatiline hazırlanmaktayız. 

Kaçımız, çiftçimiz gübre zammından memnun
dur diyebiliyoruiz arkadaşlar? îçimizde, çiftçimiz güb
re zammını umursamıyor diyebilen çıkar mı? Kırımızı 
örümcek afeti pamuk bölgelerinde ürünü mahvetmefc-

I te, gerekli tedbirleri burada zamanında göırüşenıeye-
cek miyiz? Paımulk destekleme fiyatını tartışmayacak 
mıyız arkadaşlar? Her yıl 'tütün üreticisine tütün kır
ma, toplama, dizme ve kurutma için verilen avans 

I bu yıl ihmal edilmektedir. Tarım sektörüne, esnaif ve 
I sanatkâr derneklerine krediler .alabildiğine kısıllmışltır 

bu yıl. işçiler ve memurlar yetersiz ücret ve maaş
larıyla en ha'silt bayram harcını göremiyorlar, çocuk
larınım okul masraflarını karşıilayamıyoırlar, kışlık odun 
ve kömürlerini alamıyorlar. Bunları ve benzeri nice, 
nice dert ve sıkıntıları bu kürsüden zamanm'da dile 
•getirmeyelim de ara tatiline mi çıkalım arkadaşlar? 
Vatandaş bize, ne yüzle karşımdasınız demez mi? 

Hükümet maalesef beklentileri boşa çıkarmakta
dır. Cumhuriyet tarihimizde 9 ay İçinde bu derece 
yıpranan, memleketi ekonomik, idarî ve sosyal ba
kımdan tahrip eden bir hükümet görülmemiştir. Talh-

I ribatı yetmiyormuş ıgilbi, bilgâneliği ve sorumsuz dav
ranışlarıyla da toklumu rahatsız ve maalesef en kö-
tlüsü ümitsizliğe sevk etmiştir. 

Sayın Başbakan ve Hükümetin diğer üyeleri haf
talar boyu Ankara'nın dışına taşınmış ve Türkiye 
plajlarından garip kıyafetlerle Türkiye'yi yönetmeye 
çalışmışlardır. (HP sıralarından «Bravo» «esteri ve al
kışlar) Memleketin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 
meydana gelen vahim olaylar karşısında dahi topla
namayan bir Hükümet, toplum gözünde ciddiyet ve 
güvenilirliğini kaybeder. Partamento ara taltil kararı 
alırsa, aynı görünüme düşer arkadaşlarıta ve iktidar 
grubu kendini yıpratmış olur. Halbuki parlamento 
memleket meselelerine el koyarak denetim görevini 
yapmak ve hakiki güç kaynağı olduğunu göstermek 
durumundadır. Bu. Anayasamız ve -demokrasi pren
siplerinin gereğidir. Bir başbakanın emrine girmeyi 
kabul, eden parlamento, parlamento hüviyetline 'gölge 
düşüdür. 

I 'Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan -.biraz önce 
Sayın Halkçı Paritisi sözcüsü beirltftiler- Meclis ko
misyonlarımız teklif ve tasarılarla doludur. Burada 
tekrar sayılarını ifade ederek vaktinizi alm^k istemi
yorum. Sadece 36 tane kanun tasarısı, 123 adet ka
nun teklifi ve 147 adet kanun hükmünde kararname 
Meclis gündemine girmek için şurada duruyor. Mec-
lîs'imizin Sayın Başkanına göre, Meclisimize intikal 
eden ve löncelikle görüşülmesi gereken kararnameler 
halen yoğunluk arz etmeldte'diîr. Bunların bu yasama 
yıllı içinde süratle sonuçlandırılması gerekli bulunmak
tadır; bunlar Sayın Meclis Başkanının ifadderidir. 

DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) — 
l Yaparız yaparız. 
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'İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Inşaftlah. 
Sayın Meclis Başkanımızın bu halisane ıniydti kar

şısında Medüsıimiz tutar da ara tatiline mi gider? 15 
günlük ara tatili yerine, faaliyetimizi [sürdürerek biraz 
önce yukarıda iifade ettiğimiz tasan, teklif ve karar
namelerin hiç »olmazsa t̂ ir kısmını: sonuçtlaridıriır'dık. 
Ara tatil 1985 (Bütçe taisarılsı görüşmeleri yönünden 
de (birtakım sakınûafer getirecektir. Bilindiği üzere, 
11985 Malî Yılı BÜltçe tasarısı en geç Ekim ayıorita-
laırında Meclisimize sunulliacak JBu .durumda, ©ğer ara 
tatile girersek, Meclisimiz 'bütçe öncekinde tam kad
ro ille yani Plan ve Bütçe Komisyonu dahil ancak ve 
ancak sadece üç Jıaifta çalışabilecektir. 

Diğer taraftan, Anayasa gereğince 24 Kasım 
1984'e kadar çıkarılması gereken önemli kanunlar 
var. Anayasamızın amir hükmü gereği bir kısmı Mec
lisimiz tarafından, büyük bir kısmı Hükümet tara
fından düzenlenecek bu kanun tasarı ve teklifleri, ko
misyonlarımızda görüşülecek ve Genel Kurulumuzda 
sonuçlandırılacaktır. Bu kanunları zamanında çıka
ramayan, Anayasanın amir hükmünü yerine getireme
yen bir Meclis hüviyetini almak istemiyoruz. 

Bu arada, Sayın Cumhurbaşkanımızın 7 Aralık 
konuşmalarının bir cümlesini Yüce Meclise tekrarla
mama müsaade buyurun : «Milletvekillerini bekleyen 
birçok sorunların başında anarşi ve terörle mücadele, 
ekonomik sıkıntılar ve çıkarılması gereken kanunlar 
gelmektedir» demektedir Sayın Cumhurbaşkanı. 

Şimdi çok önemli gördüğümüz bir hususa değin
mek istiyoruz. 15 Ağustos gecesi bir grup silahlı te
rörist Eruh ilçesi Jandarma Karakol binasına bom
balı ve silahlı saldırıda bulunmuştur. Aynı gün akşa
mı Şemdinli İlçesinde diğer bir ayrılıkçı terörist grup 
jandarma subay açık hava gazinosunu, subay lojman
larını ve ilçe jandarma karakolunu otomatik silah
larla taramışlardır. Olay Sayın Başbakanın görüşü
nün tam aksine, basit bir eşkıyalık olayı değildir. 12 
Eylül öncesi dahil, Cumhuriyet tarihimizde benzerine 
pek rastlanmayan çok ciddî bir olay karşısındayız. 
Bu, sayın Başbakanın ifadeleriyle 1 - 2 saatlik gösteri 
yapıp kaçma şeklinde basite irca edilemez. 

BAŞKAN — Sürenin tamamlanmasına bir daki
ka vardır efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan 
neyin müzakeresi bu? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başba

kan maalesef olaya gereken önemi vermemiş ve olayı 
hafife almıştır. Bu konuda Hükümet, Yüce Meclise 
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bilgi vermek gereği de duymamıştır. Çok kısa tatilini 
yarıda kesen ve derhal bir MDP heyetiyle söz konusu 
bölgeye girerek hükümranlığımıza bu direk tecavüz 
olayını yerinde inceleyen sadece Genel Başkan Tur
gut Sunalp olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Şengün bir saniye efendim. 
Lütfen konudan çıkmayalım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Konuyla ilgili 
olduğu için söyledim. 

BAŞKAN — Konu çerçevesinde konuşalım. Lüt
fen., 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, sadece ve sadece devam et
mekte olan bu harekât nedeniyle dahi Meclisimizin, 
hemen bayram sonrasında toplantılarını kesintisiz sür
dürmesi gerekir. 

Sayın üyeler, konuşmamızda belirtmeye çalıştığı
mız nedenleri umursamaz ve ikazlarımızı ciddiye al
mayarak Yüce Meclisi normal çalışma döneminden 
ayırırsanız, vatandaş sizlerden korkarım şekvacı ola
caktır. 

Hükümet programında, «kaybedecek vaktimiz 
yoktur» diyordunuz. Eğer bu görüşünüzde samimi 
iseniz, bayramdan sonraki 15 günü kaybetmek iste
mezsiniz. 11 Eylül yerine, Eylülün 20 nci günü top
lanma kararı alırsanız, bu davranışınızı, ANAP ikti
darının Meclisi devre dışı bırakarak ülkeyi kanun 
hükmünde kararnamelerle yönetme niyetinin yeni ve 
somut bir örneği olarak göreceğiz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur tamamlayınız 
efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — MDP Meclis 
Grubu bu yanlış tutum ve davranışlar karşısında öner
gemize katılmayacak ve Meclisin saygınlığı için uğraşı 
vermeye devam edecektir. Bizim tutumumuz bir ik
tidar - muhalefet ilişkileri çerçevesinde görülmemeli
dir. Savunduğumuz, parlamentonun üstünlüğü ve say
gınlığıdır. Bu prensipleri reddedecek ve bu prensipler 
aleyhine oy verecek bir meclis grubunu da düşünmek 
dahi istemiyoruz. 

Derin saygılar sunarım. (MDP ve HP sıraların* 
dan alkışlar) 

BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, önergeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen 
ler.* önerge kabul edilmiştir, (ANAP sıralarından a-
kışlar) 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Holding-Banka bütünleşmesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem' 
in cevabı (6/153) 

•BAS/RA'N - - Siaıyın-mlldövidldılilieri, gündemıin söz-' 
ıJü sorular kısımına (geçiyoruz. 

I inci sırada yer allan Erzurum Milletvekili Sayın 
H'i'limi Nallbantoğlu'nun, Hollding-Banka bütünleşme
sine ilişkin Maliye ive Gümrük Balkanından ısözliü 
(soru önergesline geçiyoruz. 

Sayın HiHım'i Naflbanitloğlu? Burada. 
• Sayın Bakan?.. Burada. 
İSbru öıüergesiin'i ofcdtiuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Medl'isİ Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın iMalIye ve Öüımrük Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplanldırıllmaısma ara
cılığımızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımnia. 
Miılim'i Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. -T- Türk banka sisteminin dışa dönük 
kesimle değil de daha çok 'içe dlönlülk .kesimle, iç pa
zara ̂  dönük sanayi (imparatorluklar kurmuş büyük 
holdinglerle bütünleşmiş olduğunu sağlıklı buluyor 
musunuz? 

Soru 2. — Bu holdinglerin sistemdeki etlkinli-
ğinii' azalltarafc bu ısisıfiemin dışa dönlüik {ihracat kredi
lerine) (gerekil desteği sağlamalarını yararlı bulur 
musunuz?1 

Soru 3. — Yararlı buluyorsanız bunu tezelden 
sağlamayı düşünür müsünüz? 

Soru 4. — Holdinglerle bütünleşmiş bankaların 
halka daha az faiz, 'DevfetJe daha az vergi verirken 
sağladıkları fonları, en verimli yatınım alanlarına de
ğil de, Ikeridi iş/öraklerin© ive holding kuruluşlarına 
kuManidırmallarını Önlemeyi uygun bulur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sakan. 
DEVLET 'BAKANI 'VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM #zmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli Üyeleri; Sayın Hitan 
Naıllbanfeoğlu'nun, Türk banka sistemiyle alakalı ola
rak sorduğu suallere Cevap arz edeceğim. 

Soru 1. — Türk banka sisteminin dışa dönük 
kesimle değil de daha çok içe dönük kesimle, iç pa
zara dönük sanayi imparatorlukları kurmuş büyük 

holdinglerle bütlünleşirniş olduğu hususunu sağlıklı 
buluyor musunuz?' 

Cevap : Bir ülkede devletin bankacılık sistemi-' 
ne kanun ve kararlarla müdahale «itmelinin iki temel 
amacı; bankalara tevdi edlilen mevduatı himaye et-
ımek ve kaynakların dkonominin ihtiyaç duyduğu 
ımiktar ve şartlarda karşılanmasını sağlamaktır. Bu 
noktadan yola çıkıldğında malî kuruluşların gelir-
glder nakit giriş-çıkışı dengelerini bankacılık ilkele
rine uygun olarak (telsisi, onların sermaye ve kredi 
yapıları itibariyle ticarî ve sınaî kuruluşlarda asgarî 
ölçülerde etkilenecek bir (bünyeye sahip olmalarını 
gerektirmektedir. Buna göre de bir bankanın ortak
larına, iştiraklerine ve diğer fc'işji Ve kuruluşlara kul
landırdığı kaynakların (bazı limitler içinde tutulması 
icap eder. Temmuz 198'3 Itarihlindc yürürlüğe konu
lan 70 sayılı bankalar hakkındaki kanun hükmündeki 
kararname, daha önde yürürlükte bulunan 7129 sa
yılı Bankalar (Kanununun bazı hükümlerini geliştir
miş Ve banka ısliısibeminin daha sağlıklı bir yapıya ka
vuşturulmasını «ağlatmak amacıyla belirtilen husus
ları yeniden düzenlemiştir. 

Yeni mevzuata uyum çalışmaları halen devam 
e'bmektddir, 

Soru 2 - 3 . — Bu holdinglerin sistemdeki etkin
liğini azalltarak Ibu ısislüemin dışa dönük (ihracat kre
dilerine) gerekli desteği sağlamalarını yararlı bulur 
musunuz? Yararlı buluyorsanız bunu tez eîıden sağ
lamayı düşünür müsünüz? 

Cevap : Türk banka sisteminin dışa dönük faa-
"îyet göstermesi ve bu arada ihracatı daha büyük 
ölçüde finanise d-lmesi; tek başına bankaların serma
ye saikiğine bağlı bir husus değildir. İhracatın tuta
rı, ihracat kredilerinin randımanı, ihracata dönük faa
liyet gösteren firmaların öz kaynak, yabancı kaynak 
dengesi, Merkez Bankası kredilerinin emisyon hac
mine ıdilk'M, bankaların öz kaynak miktarı ve benzeri 
Ihususllar İhracat kredileririi etkileyen temel faktör
lerdik. 

(Bu bakımdan, İhracat kredileriyle diğer tür kre
dilerin arasında farklılık yoktur. Banka sisteminin 
'tarafsızlığı, ihracat kredileri 'için olduğu gibi, diğer 
(krediler (için ide geçerli olmalıdır. 

Soru 4, — «Holdinglerle bütünleşmiş bankala
rın halka daha az faiz, Devfcıte daha az vergi verir
den sağladıkları fonları, en verimli yatırım alanları 
değil ide, kendi iştiraklerine ve holding kuruluşlarına 
kufllandırılmalannı uygun bulur musunuz? 
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Cevap : Türk banka sisteminin yeniıden düzen
lenmedi için yapıdan çalışmaların önemli 'bir gerekçesi 
de; (maliyet Ihesapdarınm rasyonel olmayışıdır. Mev
duat faMeri düşük tultulduğundan yakın zamanlara 
kadar bankalarımız kaynak Hoplamayı birindi hedef 
olarak atauşllar, ibuna göre >te§lkiüaltlanmı§(iardır. Bu 
nedenle maliyet hesaplanması geri planda (kalırken, 
örifcak ve iştiraklere ısağladıkları kaynaklar 'bakımlın
dan aıvanltajiı olalbilım'işilerdir. Türk 'banka sisteminde, 
Hükümetin faiz politikasını da Jh'tiva eden düzenle-
ımderin Itemel amacı; Ibankaları kar ve zararlarını 
hiesap edıdblir, Ölçdbllir, maliye't hesaplarını 'öitizliMe 
yapabilir raritalbl kuMüşllar 'haline getirmektir. 'Mev
duat faM'erinin enflasyon üzerinde (teşekkül eötirii-
mesi, 'bir yandan ibanka sistemine kaynak akışını 
sağüarken, diğer yandan halkın (tasarruflarının daıha 
İyi değerlendliri'lmesine 'imkân verecek, 'bir diğer yan-
danida kaynaklarını daha dbjeklfciîf esaslara fgöre de
ğerlendirmelerini (gerekltireiceiktir. Kaildi İki yeni dü-
zenllemeler (bankaların ortakları ile iştiraklerine kul
landıracakları (kaynakları da ısıntriandırmış Ibulun-
makıtadır. 

Yüce 'MedlM saygı ile selaımlarım. (ANAP sıra
larından aillkışlar.) 

BAŞKAN — Saym NaKbariöoğlu, söz almak İs
tiyor musunuz efendim? 

iHÜLiMt NAtliBANTTOĞlAJ (Erzurum) — Tesek 
kür ederim efendim, sağ olun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ün, ekonomiyi güçlendirme amacına dayanan dış ge
zilere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in cevabı (6/154) 

(BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan tstanoul Mil-
fetivekli Saym Yılmaz İhsan Hastürk'ün, ekonomiyi 
(güçlendirme amacına dayanan 'dış gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

ISaym Yriımaz Hhısaın Haislfcürk?.. Burada. 
Sayın Barbakan?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI 'İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Yazılı ola
rak kendisini cevaplandırmıştık. 

YIUMİAZ IÎHSIAN HASTÜRK (Istartbul) — Gel
medi efendim. 

DEVLET BAKAJNI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Tekrar arz 
edelbilMm. 

BAŞKAN — Efendim, tfüre içerisinde yazılı ce
vap ulaşmamış olmalı İki, sözlü soruya dönüşmüş. 
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Saym Balkan, siz cevap verecek misiniz efendim? 
'DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ISIMET KAYA ERDEM (İzmir) — EveSt efen
dim. 

BAŞKAN — Sözü soru önergesini okutuyorum, : 
Türkiye Büyük Millet Mecttu Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Saym Başlbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını ve gereğini 
arz ederim. 218.5.1984 

Yılmaz Jhsan Hasftjürk 
Hs'tartbul Mrlilefcvekiîi 

1. Saym 'Barbakan taraffından bugüne kadar kaç 
ülkeye ekonomiyi (güçlendirme amacı ile dış gezi ya-
pilmışitır? 

12. Bu gemilere özel ıse'kltJörden kaç kişi katılmış
tır? 

3. Bu seyahatler için (bütçeden ne kadar para 
sarf edilmiştir? 

4. Heydüere iştirak eden özel (sektör temslcieri 
bu seyafoaflerde yolculuk ve ikâmet giderlerini ken
dileri mi karşılamışlardır? 

5. Kendieri kanlamamışlar ise, ou giderler ne 
kadardır? 

6. Yıl sonuna kadar (heyetlilerle gidilmesi düşü
nüden ülkeler var mıdır, hangileridir? 

7. Bu seyaiba'tüerin ülkemiz ekonomisine hangi 
yönde kalkışı olmuştur? 

8. AET ülkeleri ile de fau tlüır ilişkiler kurmayı 
düşünüyor musunuz? Düşünmüyor iseniz gerekçesini 
açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Soruyu Barbakan adına Devlet Ba
kanı ve Başlbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem 
cevaplandıracaklar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCI
SI ÎSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; Istanlbul 'Milletvekili Sayın Yılmaz 
İhsan Hastürk'ün sorularını cevaplandırmak istiyo
rum. 

Soru 1. — Sayın Başlbakan tarafından 'bugüne 
kadar kaç ülkdye ekonomiyi güçlendirmek amacıyla 
dış gezi yapılmıştır? 

Cevap — Başlbakan tarafından tran, Pakistan, 
Libya ve Irak'a dört gezi yapılmıştır. 

Soru 2. — Bu gezilere özel sektörden kaç kişi 
katirmştır? 

Cevap — Bu gezilere özel sektörden 'bazı daırum-
larda bine yakın, bazılarında yüz civarında temsilci 
katılmıştır. Bu temsilcilerin 'bir kısmı resmî heyetle 
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beraber, (bir kışımı da tarifeli uçaklarla ıseyaihat efcmiş- . 
leridir. 

Soru 3. — Bu seyahatler için Bütçeden ne kadar 
para sarfediıllmiştir? 

Cevap — Bu seyahatler için Bütçeden harcanan j 
para, uçak biletli ve harcırahları 'kapsamaktadır; Har
cırah Kanunu gereğince. 

Soru 4. — Heyetlere iştirak eden özel sektör tem
silcileri bu seyahatlerde yolculuk ve ikâmet giderle
rini kendileri mi karşılamışlardır? 

Cevap — Evet kendileri karşılamıştır. 
Soru 5. — Kendileri karşılamışlar ise, bu giderler 

ne kadardır? 
Cevap — Kendileri karşılamışlardır, giderlerini 

kendileri ödemişlerdir. 
'Soru 6. — Yıl sonuna kadar heyetlerle gidilmesi 

düşünülen ülkeler var mıdır, hangileridir? 
Cevap — Bu konuda henüz nihaî karar verilme

miştir; fakat Uzakdoğudaki bazı ülkelere gidilmesi 
düşünülmektedir. 

Soru 7. — Bu seyahatlerin ülkemiz ekonomisine 
hangi yönde katkısı olmuştur? 

Cevap — İran, Libya, Irak ve Pakistan'a yapı
lan seyahatler sayesinde bu ülkelerle olan ticaret hac
mimiz, bazı durumlarda, yüzde yüz üzerinden -en 
azından- yüzde 50-60 oranında aritmıştıır. Bu gibi dış 
geziler Türk 'ihracatçısının, Türk sanayicisinin dışarı
da daha kolay bağlantı yapmasını sağlamakta, dola
yısıyla bundan hem devlet, hem de vatandaş istifade 
etmektedir. 

Soru 8. — AET ülkeleriyle hu tür ilişkiler kur
mayı düşünüyor musunuz; düşünmüyor iseniz gerek
çesini açıklar mısınız? 

Cevap — AET ülkeleriyle de hu tür ilişkileri 
kurmayı kesinlikle düşünüyoruz. Zaten ihracatımızın 
önümüzdeki yıllarda büyüme potansiyeli olan saha
lardan 'bir tanesi de AET ülkeleridir. AET ülkeleri; 
Türkiye'nin ürettiği tekstil ürünleri için büyük bir 
pazar olma özelliğini taşımaktadırlar ve Türkiye AET 
ile olan iktisadî ilişkilerini bu balkımdan geliştirmek 
ve arttırmak arzusundadır. 

Yüce IMeclisi saygıyla selamlarımı. (ANAP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Yılmaz 'İhsan Has'türfc; verilen cevabı bil

gimize uygun görmüyorsanız söz alabilirsiniz. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Söz 

almayacağım efendim, teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru ibu şekilde cevaplandırılmıştır. 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

IBAŞKAN — Üçüncü şurada yer alan Balıkesir 
milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in, tarım kredi 
kooperatiflerinin finansman ve gübre isteklerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın soru sahibi milletvekili ikinci defa bulun

madığı için soru düşmüştür. 

CAHİT TUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
dünkü gündemde, vardı, Sayın Abacıgil de buradalar-
dı. Bir yanlışlık olmasın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şu şekilde cereyan etaiş; 
Sayın Davut Abacıgil'in iki sorusu varmış; biri ce
vaplandırılmış, diğeri İçtüzüğün 97 nci maddesine gö
re görüşülememiş. Ertelenmiş olması nedeniyle ve bu
gün de bulunmamış olması nedeniyle soru düşürül
müştür. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım 
düşürülmemesi lazım gelmez mi? Çünkü birinci 
erteleme İçtüzüğe göre zorunlu ertelemedir. Gündem
den düşmemesi lazım gelir efendim. 

BAŞKAN — Uygulamanın bu tarzda olduğu ka
naatini taşıyorum. Aksi bir görüşü şu anda paylaş
mıyorum. O bakımdan biraz evvelki kararımda ısrar 
ediyorum. 

MAHMUT AKKILIÇ .(İzmir) — Söz alabilir mi
yim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun. ' 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Tutum'un 
da belirttikleri gibi, bu sözlü soru sahibinin iktidarı
nın dışında. İçtüzük gereğince o gün iki sözlü soru 
önergesi görüşütemediği için otomatilkman bir başka 
güne bırakılmıştır. Eğer, üye iki defa üstöiste bulun
mamış olsaydı, o zaman haklıydınız efendim; ama 
tahmin ediyorum ki, buna bu şekilde bir yorum ge
tirebiliriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, bugünkü kararımızda 

ısrar ediyorum. Eğer bir yanlışlık olduğunu tespit 
edersek, çünkü ben sayın konuşmacının şu anda hangi 
birleşimlerde ne şekilde bulunmadığını tespit edemi
yorum. Bakacağız, eğer daha evvelce bu söylenilen 
yolda değil de, başka bir mazereti nedeniyle buluna-
mamışsa, bugünkü uygulamamızda bu tereddütleri 
giderecek isabet varsa, bildireceğiz efendim. 

— 96 — 



T. B. M. M. B : 2 4 . 9 . 1 9 8 4 0 : 1 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

BAŞKAN — Gündemimizin dördüncü sırasında 
yer alan Hatay Miltetvdkili Sayın IMu'stafa Murat 
Söikmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Tabiî (Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesine geçiyorum. 

Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu nedenle soru önergesinin görüşülmesi erte

lenmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse ucuz 
fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin sözlü soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın cevabı (6/117) 

BAŞKAN — Beşinci sırada yer alan, İstanbul 
Milletvekili Sayın Sabit Batumlu'nun, Trakya Yağlı 
Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse ucuz fiyatla ay
çiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Balbit Batumlu?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı ta

rafımdan sözlü olara'k cevaplandırılmasına aracılığınızı 
arz edenim. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

fctanbul Milletvekili 

Trakya Yağlı Tohumlar (Birliği elinde mevcut 300 
bin ton ayçiçeğini 83 TL'ndan özel teşebbüse salmış 
mıdır? Ve bundan sonra ayçiçek taban fiyatı 95 TL.' 
<na çıkarılmış mıdır? Halen piyasada ayçiçeşi 300 TL. 
civarında Ibir fiyatla satış im'klânı görürken, niçin Yağlı 
Tohumlar elde'ki mevcut stoku çok ucuz fiyata sat
mıştır? Ve bundan sonra ayçiçek yağı anormal dere
cede palhalanmıştır. Bu konunun bütün nedenlerinin 
açıkça, sözlü olarak Yüce Meclise duyurulmasını arz 
ve talep ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Yüce Meclisin muhte
rem üyeleri, Sayın Baş'kan; yeni yasama döneminde 
tekrar sizlere hitap etme fırsatım bulduğum için son
suz bahtiyarım. 

Bugün Sayın İstanbul Milletvekilimiz Sabit Ba
tumlu'nun, önemini hepinizin takdir buyurduğunuz-
mühim bir konuyu sözlü soru olarak gündeme getir
miş bulunduğunu görüyoruz. 

Sayın milletvekilimizin, «3G0 bin ton ayçiçeği 83 
liradan özel teşebbüse satılmıştır» ifadeleri ile başla
yan ve bilahara 95 liradan alman ve 3CP liraya kadar 
yükselen ayçiçeği hususundaki bu sözlü sorusuna kı
saca cevap sunacağım. 

Efendim, yağlı tohumlar mubayaası bir sene zar
fında 203 bin 608 ton olmuştur. Herhalde burada yu
varlak bir rakam olarak 3CÖ bin ton olmasında mad
dî bir hata olabilir. 

Diğer taraftan malum olduğu üzere, 61 lira taban 
fiyattan alınmıştır, sonra bilahara 11 lira prim (ris-
tum) yapılmak suretiyle bu köylüye verilen para 72 
liraya yükselmişti. 

Şimdi, 83 liradan tüccara satıldığı hususundaki sa
yın milletvekilimizin görüşünü biz tespit edemedik. 
Şu yönden tespit edemedik; bir defa bizim Yağlı To
humlar Birliği hiçbir suret ve şekilde bir müesseseye 
tohum olarak, ay çekirdeği olarak satış yapmamıştır. 
Bu sebepten dolayı öyle zannediyorum ki, Sayın mil
letvekilimize intikal eden malumat bizim elimizdeki 
belgelere göre farklı. Ancak, şöyle bir durum söz ko
nusudur; bir kilogram yağ elde edilebilmek için 2 kilo 
270 gram çekirdeğe ihtiyaç vardır. Bizden tahsis alan 
fabrikalara ya mevcut yağı veririz veya yağ üzerinden 
2 kilo-270 gram çekirdek vermemiz halinde, yağın o 
günkü fiyatı ne ise, o fiyatı üzerinden parasını birlik 
tahsil eder. 

Yüksek huzurlarınızda şu rakamları belirtmekte 
fayda var : Kasım 1983'te bir kilo ayçiçek yağının 
fiyatı 170 lira idi, Aralık 1983'te biz iktidara geldik
ten sonra bu 2CÖ Türk Lirası oldu ve şubat ve mart
ta. bu rakam 220 liraya yükseldi, nisanda 2401 lira ve 
mayısta da 320 Türk Lirası oldu. Son artışlar olan 
240 ve oradan da 3201 liraya yükselişinin sebebi, bizim 
elimizdeki yağ ve çekirdek stoku, yani alınmış olan 
203 658 ton mal kullanıldıktan sonra, ithal malı ay
çiçeği yağının düny,a piyasasında fiyatının birdenbire 
çok büyük çapta. yükselmesi neticesinde vuku bulma 
sidir. Yani, ithal ettiğimiz yağın bedeli ve maliyeti 
yüksek olduğu için piyasaya biraz da zararına verdik, 
bunu diğer kâr ile sübvansiyone ettik ve birliğe 2 mil
yar 700 milyon lira civarında bir para balans edildik
ten sonra kârlı bir durum doğdu ve o durumdan da 
istifade ederek tekrar üreticiye risturn olarak 11 lira 
üzerinden prim iade edildi. 
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Sayın Meclisimize daha önce de arz ettiğim gibi, 
mühim olan bizim yıllık 150 ilâ 160 bin ton sıvı yağ 
açığımız oluyor ve bu açığımız da ithal etme sure
tiyle kapanıyor idi. Daha önce Yüce Meclisteki konuş
mamda «Bu sene için ümit ediyoruz ki, hasat fazla 
olacak ve 100 bin tonun altında sıvı yağ ithalatıyla 
herhalde bu meseleyi hallederiz ve belki de hiç ithal 
etmeyiz» diye baharda bir tahmin de yürütmüştüm. 
Şimdi yaptığımız bütün hesaplarda, Türkiye'de bu
gün aldığımız diğer tedbirlerle birlikte, önümüzdeki 
sezon için, yani Ağustos 1984'ten gelecek senenin 
Ağustosuna kadar takriben 47 bin veya azami 50 bin 
ton yağa ihtiyacımız olma ihtimali melhuzdur, kesin 
değildir; onun da sebebini biraz sonra arz edeceğim. 

Demek oluyor ki, 150-160 bin ton olan yağ açı
ğımız bu sene için 47 - 50 bin tona inmiş durumdadır. 
İÖCI bin ton civarında bir imkân sağlanmıştır, bunun 
da nerelerden sağlandığım arz edeceğim, 

Geçen sene birliğin ithal ettiği yağ miktarı 96 bin 
ton olmuş ve aynı zamanda özel sektörün ithal ettiği 
yağı da hesaba kattığımız takdirde, takriben 156-157 
bin ton civarında sıvı yağ ithal edilmiştir mtemleket 
dışından. Demek oluyor ki, geçen seneki bu fiilî ra
kam - görüldüğü gibi - daha evvel tahmin edilen ra
kamların aynı. Ancak, bu sene gerek Trakya Yağlı 
Tohumlar'ın % 17 civarında ekim sahalarım artır
ması, gerekse Karadeniz Yağlı Tohumlar'ın aşağı yu
karı 112 bin ton civarında - daha evvel bizim tahmi
nimiz biraz daha azdı, 90 veya 100 bin ton diye plan • 
lamıştık, 90 bin realize edilir sanıyorduk, bunun da 
112 bin ton civarında - bir imkân sağladığını tespit 
ediyoruz ve bu seneki rekolte tahmini 700 bin ton gö
rünüyor Trakya Yağlı Birlikler ile beraber; fakat di
ğer bir tahmine göre de 783 bin ton. Ben, 83 bin tonu 
o iki tahminden küçük olanı esas alarak 47 veya 50 
bin ton yağ açığımız olduğunu hesap ettim, eğer bu 
tahmin edilen 83 bin ton fazlalık da yağa dönüşürse 
o takdirde, yani o ikinci tahmin edilen yüksek rakam 
realize edilirse, aşağı yukarı 35 bin ton daha yağ açı
ğı kapanır, 10-15 bin ton civarında bir yağ ithal et
mek suretiyle, daha önceki senelerde 150-160 bin ton 
civarında ithal edilen yağ bu suretfe bu seviyeye düş
müş olacaktır. İnşallah bu iki tahminden iyimser ola
nı gerçekleşir de biz de tabiatıyla ithal miktarımızı 
o seviyeye düşürmüş oluruz. 

Dünya piyasa fiyatı ise, geçen senenin ocak ayın
dan itibaren süratle yükseldi. Ocak ayından evvel to
nu 500 dolar civarında olan sıvı yağ 1 050 - 1 070 
dolara kadar yükseldi, sonra tekrar düştü. Bugün ay-

I çiçeği yağının dünya piyasa fiyatı 760 dolar civarın
dadır. 

Biz bugün ham yağ satış fiyatımız olan 320 lirayı, 
ümit ediyoruz ki, gelecek senenin bu sezonuna kadar 
tutarsak, o takdirde Türkiye'de gerek sıvı yağ ve ge
rekse sıvı yağdan yapılan margarin fiyatları bir dal
galanma göstermeyecektir. Buna azamî surette has
sasiyet göstereceğimizden Yüce Meclisin emin olma
sını istirham edeceğim. Çünkü hakikaten bütün tedbir
ler alınmıştır ve yeni verdiğimiz mubayaa fiyatımız 

I da, malum olduğu üzere, televizyonda da dün bildi-
I rildi, eskiden 95 lira olarak bildirmiştik; fakat şimdi 
I avans fiyatı olarak 110 liradan mubayaa etmekteyiz 
j ve bu fiyat da halihazırda 320 lira olan yağ satış fi-
I yatına faiziyle beraber denk gelmektedir. Bunu da 
I ümit ediyoruz ki muhafaza edeceğiz ve bu suretle de 

bir sene zarfında yağda, bu kadar küçük bir açık ol-
I duğu için fiyat hareketleri tamamen kontrolümüzde 
I olacaktır. Hatta şunu da arz edeyim : Eğer ikinci 
I tahminimiz 783 bin ton olarak realize edilirse, şu an 

15 bin tonun ihalesi yapılmak üzeredir, ayın 11'inde 
I ihale realize edilecektir; demek ki 15 bin tonla önü-
I müzdeki seneyi de kapamamız söz konusu olabilir. 

I Sayın Milletvekilimiz Sabit Batumlu'nun temas et
tiği diğer husus ise, neden geçen dönemde fiyatın 
anormal olarak çok büyük çapta pahalandığı şeklin-

I deki sorularıyla ortaya çıkıyor. Biraz önce arz etti
ğim gibi, tamamen dünya piyasa fiyatının yükselmesi 
neticesinde ithal etmekte olduğumuz yağın bizim ta-

I rafımızdan da yükseltilmesi; normal olarak bir de ba
sınımızın ramazandan evvel yağ darlığı olacağını tah-

I min ederek neşriyatta bulunması herkesin ramazan
dan önce spekülatif olarak yağa hücum etmesine ne
den oldu ve o sırada öyle zannediyorum ki - basın-

I daki rakamlar doğru ise - 1 kilogram yağın peraken
de satışının 650 - 700 liraya yükseldiği söylendi ve bi-
lahara alınan tedbirlerle bugün bu fiyat, perakende 
satış fiyatı - gazetelerde de ilan ediyorlar - 450 lira
ya ve hatta diğer bazı firmalarda 395 lira ila 450 li
raya kadar düşmüş durumdadır. Biz bu fiyatı muha
faza ettiğimiz müddetçe - 320 liralık bir fiyatı - böyle 
bir dalgalanmanın bundan sonra olmayacağını ümit 

I ediyoruz ve sayın milletvekilimizin haklı olarak üze
rinde durduğu bu anormal ve spekülatif olayın birinci 

I olarak ramazan öncesi efkârı umumiyede doğan yağ 
bulamama endişesinden, ikinci olarak da dünya piya
sa fiyatından doğduğunu beyan etmiş oluyorum. 

Sayın milletvekilimizin diğer sorusu içerisinde baş-
I ka bir hususu tespit edemedim, kendilerine Yüce 
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Meclise bu bilgiyi verebilmem için vesile oldukları için 
de teşekkürlerimi arz ederim. 

Sağ olun efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Verilen cevabın bilginize uygun olup 

olmadığı hakkında söz almak ister misiniz Sayın Ba-
tumlu? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Birkaç hususu 
kısaca arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; huzurunuzda Sayın Ticaret 
Bakanımıza vermiş oldukları cevaptan ötürü teşek
kür ederim. Ancak, elimdeki tespit ettiğim donelere 
göre yaklaşık 240 bin ton ayçiçeği alınmıştır; ayçi
çeğinden, yine tespit ettiğim imkânlar içerisinde de 
% 33 nispetinde yağ elde edilmektedir. Bu hale gö
re, bu alınan miktar içerisinden 95 bin ton civarında 
yağ elde edilmiş olmaktadır, 

Şimdi, bu miktarın Türkiye'nin ihtiyacına yetiş
mediği belli olmasına rağmen, aradaki eksiklerin ta
mamlanması parça parça temin edilmiştir. Bir kere 
tespit edilen bu ihtiyacın parça parça getirilmesi, de
vam eden fiyat ve döviz yükselişleri nedeniyle elde 
edilecek olan yağ fiyatlarını yükseltmiş bulunmakta
dır? Bu, bir kere Yağlı Tohumlar konusunda yanlış 
tutum ve davranışlardan kaynaklanmış bulunmakta
dır. 

Yine ayrıca, yılbaşı civarında idi, Yağlı Tohum
lar elindeki ham yağın büyük bir miktarını da özel 
teşebbüse devretmiştir. Asıl benim Sayın Bakanımı
za yöneltmiş olduğum sorunun esasını bu teşkil et
mektedir. Çok ucuza özel teşebbüse devredilen bu 
ham yağdan sonra (Çekirdek değil ham yağ) Sayın 
Bakanımıza verdikleri bu dokümanlar arasında bir 
tek noktada çelişki var. Ben ham yağ üzerinde duru
yorum, Sayın Bakanımıza da çekirdek olarak söy
lenmiş. Halbuki, aslında Yağlı Tohumlar, birliğin 
elinde elde etmiş olduğu ham yağı tüccara devretme
si suretiyle, arada büyük bir farklı fiyat doğmuştur 
ve onu niçin de ramazan öncesi ve yılbaşı civarında 
yağ fiyatlarında birdenbire büyük bir artış meydana 
gelmiştir. 

Asıl olan, Trakya bölgesinde bulunan Yağlı To
humlar Birliği, başta Genel Müdürü olmak üzere, 
Yönetim Kurulunun kesinlikle bu görevden uzaklaş
tırılmak suretiyle, burada gerekli bir Meclis Araştır
masının yapılmasını da bu kürsüden Yüce Meclise 
arz ediyorum. Sayın Bakanımız da buna lütfetsinler, 
müsaade etsinler, yardımcı olsunlar. Yağlı Tohum-
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lar Birliğinin bugün içinde bulunduğu bu keşmekeş-
liği lütfen hep beraber tespit edelim, hep beraber bu 
kürsüden birbirimizi takviye edici fikirlerle millete 
hizmet eden ve etmeyeni de ayırmış olalım. Asıl he
def budur. Ham yağ, ama Sayın Bakanımıza sadece 
ayçiçeği çekirdeği olarak söylenmiştir. Yanlışlığın 
esası buradadır. 

Sayın Genel Müdür ve Sayın Yönetim Kurulu 
mutlaka bu görevden Sayın Bakanımız tarafından 
uzaklaştırılarak, bunların yerine daha yapıcı ve Tür
kiye'nin Salat yağı ve ayçiçek yağı gibi üretimini el
de tutan bu birliğin de en iyi şekilde çalışmasının, 
yurda sağlıklı bir üretim yapmasının teminini Sayın 
Bakanımızdan özellikle rica ediyorum. 

Halen şu anda Yağlı Tohumlar Birliğinin vermiş 
olduğu taban fiyatı 110 lira civarındadır. 95'ten 110'a 
çıktığını Sayın Bakanımız da bu kürsüden izah etti
ler; fakat şu dakikalarda tüccarın üreticiye 135 lira
dan ön bir para vermekte olduğunu da tespit etmiş 
bulunmaktayız. 

O halde, sıkıntı içinde bulunan üreticinin bu du
rumuna nasıl bir çare bulunacaktır? Gübre pahalılan-
maktadır, tohum aynı şekilde, vesaire... O yüzden 
şimdi yine üretici tüccarın elinde bırakılmıştır. Tüc
car dilediği gibi, beş - on kuruş fazla vermek sure
tiyle üreticiyi kendi elinde tutmaktadır. Devlet ola
rak, Yağlı Tohumlar Birliği olarak bu aradaki fark 
nasıl giderilecektir? Yağlı Tohumlar Birliğine bağ
lanmış olan vatandaşların bu zararları nasıl ödene
cektir? O halde, demek ki, yağlı tohumlarda uygu
lanmakta olan politika baştan beri üreticinin aley
hinde devam ettirilmektedir. Aynı zamanda üretici
nin yine toplamış olduğu üründen elde etmiş olduğu 
ham yağı da, bundan evvel olduğu gibi, bundan son
raki dönemlerde de fiyat artışları sırasında yine tüc
cara devredeceği ortadadır. Sayın Bakanımızın, bu 
konunun önüne geçmesi 'için lütfen bu işe el koyma
sını istiyorum ve yine tekrar ediyorum; Yüce Mec
lise yağlı tohumlar üzerinde bir Meclis Araştırması
nı da teklif ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Küçük bir açıklama 
için söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Tabiî efendim buyurun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başjkan, lütfetti
niz teşekkür ederim. 
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Sayın milletvekilim beni mazur görsünler, kendi
leri «Trakya Yağlı Tohumlar Birliği elinde mevcut 
300 bin ton ayçiçeğini 83 liradan özel teşebbüse sat
mış mıdır? diye sordukları için, ayçiçeği üzerinde 
durdum. 

SABÎT BATUMLU (İstanbul) — Ayçiçeği yağı 
olarak, hamyağ olara'k... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Evet efendim; özür di
lerim. Zaten yağın sa'tış fiyatını da biraz önce ben 
arz etmiştim. Biz geldiğimizde 200 liradan en son 
320 liraya kadar satıldı. Satışta tabiî en ufak bir hata 
olmadığını her zaman tahkik etmemiz mümkündür. 
Aynı zamanda da Yüce Meclis böyle karar verirse 
Meclis tahkikatı açılabilir. Bunun için biz bakan ola
rak «Hayır» görüşünde değiliz. Yüce Meclisin tensi
bine sunarız. 

Diğer bir hususu da arz edeyim : «Niçin 150 bin 
ton, 160 bin ton yağ açığımız varken hepsi birden 
alınmadı?» diye sayın milletvekili sordular. Bunun da 
sebebi Yağlı Tohumlar Birliğinin elindeki depolar 
maalesef ancak 42 bin ton yağ alabilecek kapasitede. 
Şimdi 30 bin tonluk daha yeni bir depo imal edilmesi 
yönünde karar aldık ve bildirdik. Bu da yapılırsa o 
zaman demek ki, toplam kapasite 70 bin tona çıkmış 
olacaktır. O zaman bir defada dünya piyasasından 
70 bin ton yağ almak mümkündür ve tabiî ucuzken 
ileri aylara ait bir bağlantı da yapmak mümkündür. 
Tabiatıyla böyle bir şeyi zamanında belki biz düşün-
memişsek, o da bizim kusurumuzdur; onu da ifade 
edeyim. Çünkü biz'de tahmin edemeyebiliriz; ilk defa 
iktidara gelmişiz. Fakat diğer public lager'de birkaç 
sene evvelleri devamlı kontrol ettim, dalgalanma yüz
de 15-20 arasında oluyordu. Bu 15-20» arasındaki 
dalgalanma, bağlayacağımız paranın faizi nazarı iti
bara alınınca, çok cazip olmaktan çıkıyordu. Fakat 
Sovyet Rusya'nın bir anda Hindistan'ın ve Pakistan'ın 
yağ piyasasına geçen sene aniden girmesi, hiç beklen
meyen şekilde 5QQ dolardan yağ piyasasının 1 10O, 
1 0İ5C|, 1 070 dolara yükselmesini doğurdu. O zaman 
bu tahmini yapamadığımız için de belki onda herhal
de mahcup olabiliriz; bu yönde bir şey tevcih edilir
se. Fakat diğer taraftan, biz de tabiî basiretli bir tüc
car gibi hareket etmeye mecburuz. Daha evvelki sene
lerin diyagramını ve konjonktürünü tetkik ettiğimizde 
yüzde 20'den daha fazla bir rakamın olmadığını gör
memiz belki bizim daha evvelden uzun vadeli bir mu
bayaaya girip de para bağlama operasyonunu yapma
mamızı dloğurmuştur. 

Diğer taraftan, yönetim kurulu hususunda sayın 
milletvekilimin endişeleri olduğu belirleniyor. Eğer 
bana özel olarak bilgi lütfederlerse üzerinde hassasi
yetle duracağımdan emin olabilirler. Çünkü her türlü 
kontrol, murakabe imkânları mevcuttur. Zaten Hü
kümet, Parlamentoyla beraber çalışmak durumunda
dır. Her türlü şekilde her meselenin üzerine hassasi
yetle eğileceğimizden emin olabilirsiniz. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Bakanım, 
verdiğiniz bu ikinci bilgiye ayrıca teşekkür ederim. 
Çok mutlu oldum. Ben de gerekli bütün bilgi ve dos
yaları zatıâlinize arz edeceğim; meseleyi beraberce çö
züme götüreceğiz. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Çok teşekkür ederim 
efendim, sağ olun. 

Çek teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakana 
bu konuşma fırsatını İçtüzüğümüzün 701 inci maddesi 
gereğince vermiş bulunuyorum. Bunu Yüksek Heye
tinize arz ederim. 

Biraz evvel sözlü sorular kısmının 3 üncü sırasın
da yer alan, Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacı
gil'in soru önergesinin, bulunmayışı nedeniyle soru
nun düştüğüne işaret etmiştik. Bazı itirazlar oldu. 
Şimdi elimde 28 . 6 . 1984 tarihli Birleşim tutanak
ları var. Orada Sayın Abacıgil'in soru önergesi; ay
nen okuyorum : 

«Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, tarım 
kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre isteklerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Abacıgil?.. «Yok» demişiz ve «Bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. İlgili bakan var.» 

Bu nedenle o Birleşimde bir defaya mahsus erte
leme yapılmış, bu Birleşimde de bulunmayışı nedeniy
le soru düşürülmüştür. Belki ben Genel Kurula düşür
me gerekçesini tam izah edemdim, tereddütler oradan 
doğmuş olabilir; fakat bizim gerdkçemİzlte değil, daha 
evvelki Birleşimde bulunmamış olması nedeniyle soru 
düşmüştür. Sonuç itibariyle işlem doğrudur efen
dim. 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 
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8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

10. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 97 nci maddesi, «Bir 
milletvekilinin birden fazla soru önergesi, gündemde 
başka milletvekillerinin de soru önergesi varsa, aynı 
birleşimde görüşülemez» demektedir. Buna göre 6, 
7, 8, 9 ve 10 uncu sırada yer alan Sayın Sabit Batum
lu'nun soru önergelerini görüşemiyoruz ve erteliyo
ruz. 

11. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişmanın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Bilâl Şiş-
man'ın, Zeytinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki 
kum depolarının başka bir yere nakline ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Bilâl Şişman?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Bu nedenle soru önergesi ertelenmiştir. 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. S.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Muh
teşem Vasıf Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketindeki yolsuzluk iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Muhteşem Vasıf Yücel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibinin bulunmayışı nedeniyle bir defaya 

mahsus olmak üzere soru önergesinin görüşülmesi er
telenmiştir. 

13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abaçıgil'in. 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Davut 
Abacîgil'in, Devlet Demiryolları personelinin yiyecek 
yardımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesine geçfyoruz. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Bakan?., Yok. 
Bu nedenle soru önergesi ertelenmiştir. 
14. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er 

zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

BAŞKAN — Erzincan MjUetvekili Sayın Veysel 
Varol'un, Erzincan İli köylerinin elöktrik sorununa 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Veysel Varol?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu nedenle soru önergesinin görüşülmesi ertelen

miştir. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sa
yısı : 101) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

I1 inci sırada bulunan 101 sıra sayılı, Tapu Ka
dastro Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak-

(1) 101 S. Sayılı Basmayazı 1.9.1984 tarihli 1 inci 
Birleşim Tutanağına eklidir, 

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşülme
sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Ben varım. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı Sayın 
Ali Dizdaroğlu?.. Yok. 

Başkanveklli Sayın Ahmet llhami Kösem?.. Yok. 

Sözcü Sayın Mustafa Uğur Öner?.. Yok. 

Bunlardan biri olmadığı takdirde görüşmeyi er
telemek mecburiyeti hâsıl oluyor. 
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Komisyon Başkanı, başkanvekili veya sözcüden 
birinin olmayışı nedeniyle kanun tasarısının görüşül
mesi ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayı
sı : 89) 

BAŞKAN — Biraz evvel aldığımız karar gere-
ğince Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildi
rimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporunun görü
şülmesine geçiyoruz, 

Komisyon?.. Yok. 
Bu nedenle tasarının görüşülmesi ertelenmiştir. 

3. — Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilme
sine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (1) 

BAŞKAN — 92 sıra sayılı, Çok Dilde Nüfus 
Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin Tas
dikinin Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporlarının gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
N CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Çok kısa bir açık

lama yapabilirler mi Sayın Başkan? Bu, Çok Dilde 
Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin 
aslı nedir, özü nedir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, bu 
kanun tasarısı Cumhuriyet Hükümetince 1976 yılın
da imza edilip, ancak tasdik edilmek üzere uzun bir 
zaman geçtikten sonra Meclise sevk edilen ve üze
rinde görüldüğü gibi, geçen aylarda Komisyonda mü-

(1) 92 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

zakere edilerek kabul edilip muhterem heyete sunu
lan bir anlaşma tasarısıdır. 

Vatandaşlarımızın dış ülkelerde kullanmak ve on
lara kolaylık sağlamak maksadına matuf; bütün va
tandaşlarımızın yabancı ülkelerde istifade edebilecek
leri tek tipte örnek bir belgenin kabul edilmesinden 
ibarettir. Memleketin aleyhinde en küçük bir nokta 
yoktur. Bilakis yabancı ülkelerde çalışan vatandaş
larımız için büyük bir kolaylık getirmektedir. Enter
nasyonal karakterde bir belgeden ibarettir. 

.Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair 
Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.9.1976 tarihinde Viyana'da im
zalanmış olan «Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri 
Verilmesine Dair Sözleşme» nin tasdiki uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?., 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kesin oylamaya geçmeden evvel oyunun rengini 
belirtmek üzere söz almak isteyen .. Yok. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oy
lamanın oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak 
suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın mil
letvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, seçim çev-
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resini ve oyunun x rengini yazıp, imzalamak suretiyle 
oylarım kullanabilirler. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 

4. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münase
betler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) (1) 

BAŞKAN — 93 sıra sayılı, 18 Nisan 1961 Tarihli 
Diplomatik Münasebetler Hakkındaki Viyana Muka
velesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporunun gö
rüşülmesine geçiyoruz, 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkın
daki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 Nisan 1961 tarihinde imzala
narak 24 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren «Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi» ne 
katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

(7) 93 S. Sayılı basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Kanun tasarısının da tümü açık oya tabidir. 
Oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Birindi kanun tasarısı hakkında oyunu kullanma
yan saym milletvekili var mı?.. («Var» sesleri). 

Sayın milletvekilleri, bundan sonra görüşeceğimiz 
üç kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir. Bu hu
susu Yüksek Heyetinize arz ediyor ve oylamanın 
açık olacağım tekrar belirtiyorum efendim. 

Birinci kanun tasarısı hakkında oyunu kullanma
yan sayın milletvekili var mı efendim?.. Yok, 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — 2 nci sırada görüştüğümüz, 18 Ni
san 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Vi
yana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının oylamasına geçiyoruz. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı). 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuri
yeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (1) 

BAŞKAN — 94 sıra sayüı, Türkiye Cumhuriye
ti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Ta
rihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşme
sinin Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşülme
sine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım : Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok, 

I (1) 94 S. Sayılı basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 'inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasın
da 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Gü
venlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihinde imza
lanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesine ek ola
rak 3 Şu'bat 1984 tarihinde imzalanan Ek Sözleşme
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?... Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?... Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Kanun, tasarısının tümü üzerinde söz almak iste-

yen?;. Yok. 
Kanun tasarısının tümü açık oya tabidir. Açık 

oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırıl
mak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci sırada görüştüğümüz kanun tasarısı hak
kında oyunu kullanmamış sayın milletvekili var mı 
efendim? Yok, 

İkinci sırada görüştüğümüz kanun tasarısı hak
kındaki oy verme işlemi nihayete ermiştir; kupalar 
kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı). 

BAŞKAN — Üçüncü sırada görüştüğümüz ka
nun tasarısı hakkında oyların* kullanılması için ku
palar şuralar arasında doliaştınlsın. 

(Oylar toplandı). 

6, — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhu
riyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İs
ler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sa
yısı : 95) (1) 

BAŞKAN — 95 sıra sayılı, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güven
lik Anlaşması ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş-
(tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Ara
sında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın

da Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6.8.1974 tarihli Ek Anlaşma ve 
30.11.1979 tarihli ikinci Ek Anlaşma ile tadil edilen 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti ara
sındaki 12.10.1966 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşma
sının yerine geçmek üzere aktedilen 2.12.1982 tarihli 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî 
Protokol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 

(1) 95 S. Sayılı basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum •: Kabul eden- I 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste- I 

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden- I 

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DIŞÎŞLBRÎ KOMİSYONU BAŞKANI FETHİ 
ÇELİKİBAŞ (Burdur) — Heyeti umumiyesi üzerinde 
lehte tanışabilir, miyıim; 87 nci madde gereğince? 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FETHt 
ÇELÜKlBAıŞ (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem' ar
kadaşlar; kabul buyurduğunuz bu anlaşmalarla ilgili 
kanun tasarıları, bize verilen bilgiye göre halen dı
şarıda çotukları, eşleriyle birlikte 2,5 (milyonu tecavüz 
eden vatandaşlarımızın siosyal güvenliklerinin gelişen 
şartlara göre devamlı otlarak ıslahı maksadını göze
ten anlaşmalardır. 

Komisyonumuzda aldığımız bilgiye göre, bu dış J 
ülkelerde çalışan vatandaşlarıraıızın gerek kendileri
nin, gerekse çocuklarının bilhasisa sosyal ve kültürel 
yönden problemlerini devamlı olarak takip edecek I 
ve onlara hal çaresi getirecek bakanlıklararası bir ku- I 
rulun kurulup, devamlı çalışmasını üpmenniye şayan 
görmüştür. IBuıgüln memleketimizde 60'lı yıllardan iti
baren dışarıya gidenlerin sorunlarıyla baikanlıklarara-
sında bir koordinasyon içerisinde çalışan bir kurul 
yoktur. Halbuki, çeşitli sorunlar çeşitli bakanlıkları il-
gitend'inmektedir. 'Komisyonumuzda uzun müzakereler I 
sonunda, raporumuzda da belirttiğimiz gibi, böyle I 
bir kurulun süratle kurulması, ilerideki sorunların da
ha kolaylıkla halledilmesi imkânını bugünden bahşe-
decelktir. İBunu bilhassa huzurunuzda açıklamak için 
söz aldım. I 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü açık oya tabidir. Oylamanın, oy I 

kupalarının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle ya- I 
pumasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü sırada görüştüğümüz kanun tasarısı için I 
oy kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. I 

Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. I 
(Oyların ayrımı yapıldı) I 

I BAŞKAN — Dördüncü sırada görüştüğümüz ka-
I nun tasarısı hakkında oyların kullanılması için ku

palar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletve-

I kili var mı? Yok. 
Dördüncü sırada görüştüğümüz kanun tasarısı 

I hakkındaki oylama işlemi tamamlanmıştır; kupalar 
kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
3. — Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilme-

J sine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (h/486) (S. Sayısı : 92) 

4.' — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münase
betler Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu Raporu (1/496) (S., Sayısı : 93) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal 
Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı-

j sı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
(1/466) (S. Sayısı : 94) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komsiyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 95) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, oylama sonuç-
I İarını açıklıyorum : 
I Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine 

Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının oylama sonuçları : 

I Kullanılan oy sayısı : 1-76 
Kabul : 172 
Ret : 4 

I Bu sonuç gereğince tasarı kabul edilmiş ve kanun-
I laşmıştır, 

18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münasebetler 
Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 

I Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama sonu
cunu ilan ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 188 
Kabul : 184 
Ret : 4 

I Bu sonuç gereğince tasarı kabul edilmiş ve kanun-
I laşmıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Ara
sında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Gü
venlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 
oylama sonucunu ilan ediyorum : 

Kullanılan oy sayısı 
Kabul 
Ret 
Çekimser 

184 
177 

6 
1 

Buna göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti 

Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısının oylama sonucunu ilan edi
yorum : 

Kullanılan oy sayısı : 176 
Kabul : 173 
Ret : 3 
Bu sonuca göre tasarı kabul edilmiş ve kanunlaş

mıştır, hayırlı olsun efendim. 
Sayın milletvekilleri, bugün için görüşülecek baş

ka bir konu kalmamıştır. Kurban Bayramı tatili ne
deniyle ve alman karar gereğince sözlü sorular ile 
kanun tasarı ve" tekliflerini sırayla görüşmek için 25 
Eylül 1984 Salı günü saat 15,QÛ'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati ; 18.05 

"»• m>m*t 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, orman köylülerinin ekonomik sorunlarına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arı-
kan'in yazılı cevabı (7/138) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbaritoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Memleketimizde her yıl oldukça değerde orman 
ürünü elde edilmektedir. Buna rağmen orman köyle
rimiz ve 10 milyonu bulan köylülerimiz bu ürün ge
lirlerinden yeterince yararlanamamaktadur. 

Orman köylülerimizin geçimleri ise ya sadece or
man ürünü elde edilmesinde kesim-depolama işlerin
de 2-3 ay işçi olarak çalışabilmek, yahut da hayvan
cılık veya az ve verimsiz olan yüksek yerlerdeki ya
maç ve kırsal yerlerde susuz tarım (çoklukla arpa, 
yulaf, mısır) yapmak/tan ibaret olduğu da bilgileriniz-
«dendir. Orman köylüsü ekonomik güçsüzlük içindedir. 

Soru 1. — Bu nedenle ekonomik güçten yoksun 
kalan arman kölüsünün güçlendirilmesi için orman 
ürünlerinin .satışından elde edilen gelirlerden orman 
köylülerinin kalkındırılmasına pay ayrılamaz mı? 

Soru 2. — Bir fonda toplanabilecek bu pay ile 
orman köylülerinin çalışabileceği sanayi veya imalat
haneler kurulmakta yararlanılamaz mı? 

ıSoru 3. — Ayrıca bu fon parası ile orman varlık
larımızın korunması için, bir kısım köylerimizin, Tür-
kiyemizin başka, bölgelerine yerleştirilmesinin planla
narak bu köylerin kurulması inşa masrafında kullanıl
masını uygun bulur musunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMlKO * MK419^14421-rö7!l/24807 

Konu : Yazılı Sora önergesi: 

Türkiye ıBüyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum MilletVekili Hilmi Nalbaritoğlu tarafın

dan verilen ve (cevaplandırılmak üzere 13.7.1984 ta
rih ve Gen. Sek. K. ve K. D. Bşk. 7/138.!S88/05557 
«ayılı yazı ekinde Bakanlığımıza gönderilen yazılı 
soru önergesi incelendi. 

Önergede, orman köylülerinin ekonomik güçten 
yoksun olduğu belirtilerek, bu konudaki güçlükleri
nin giderilmesi için orman ürünlerinin satışından pay 
ayrılarak bir fon oluşturulması ve bu fondan köyüle-
rin çalışabileceği sanayi işlenmeleri veya imalathane
lerin kurulması; orman varlıklarımızın korunabilme
si için bir kısım köyülerimizin başka bölgelere yerleş
tirilmesinin uygun olup olmadığı sorulmaktadır. 

— İ<tö — 
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IBilindiği gibi, 6831 sayılı Orman Kanununun 
Bk 3 üncü maddesine göre kurulmuş bir fon mevcut
tur. Ayrıca 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe giren 
17.10.1983 tari'h ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın'daki Kanun 
gereğince elde edilecek gelirler Orman Kanununa gö
re kurulmuş olan fona gelir kaydedilecek ve orman 
köyleri halkının desteklenmesine ilişkin giderler yine 
bu fondan karşılanacaktır. 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığından elde 
edilen bilgilere göre, 2924 sayılı Kanuna göre yapı
lacak giderlerin fondan karşılanması ile gelirlerin 

'n — 
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fon hesabına aktarılmasına ilişkin usul ve esasları be
lirleyecek yönetmelikler hazırlanmış olup, önümüz
deki günlerde yürürlüğe girecekitir. 

Bu durum karşısında orman köylülerinin kalkın
dırılması, desteklenmesi ve köylerin başka yörelere 
nakli hususunda ayın bir fon teşkiline gerek olmadığı, 
ancak mevcut fona işlerlik kazandırılarak fonun ya
rarlı bir şekilde kullanılmasının daha uygun olacağı 
düşünülmektedir. 

Bifgierine arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

• • 
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Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Haşarısına yerilen oylann sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Tiirker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğiu 
Kâzım ipek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekusîu 
tsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler : 
Kabul Edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

430 
176 
172 

4 
— 
— 

223 
1 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
1. Cenap Ege 
Ertuğrul GÖkgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 

Yılmaz Demir 
*n+TVT/"*< XT BİNGÖL 

M. Ali Doğuşlu 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
Faik Tanmcıoğlu 

* 
BOLU 

Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztek'in 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
tlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENÎZLÎ 
Ayçan Çakıroğulları 
tsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakuı t 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmi Nallbanıtoğlu 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yüdırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz | 

Kâmran Karaman 
M. Murat Sctaeno|lu 

İSPARTA 
Fatma Mihriban Erden 
tbraıbim Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hükmet Bicentürk 
Ali ftıtfan Elgin 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rü£tü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
ötaıer Necati Cengiz 
Hail Orhaın Ergtider 
Mehmet KafkashgU 
Doğarı Kasarofelu 
Altan Kavaık 
R. Ercüment Konukmaı 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 

İZMÎR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemdr Fehlivanoğîu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
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KARS 
Ömer Kuşhan 
Muit öğün 
Halil Soylu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güne* 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Baıtgün 
Salih Gtingörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 

İZMİR 
Ahmet Süter 

Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abduiah Çakırefe 
Mehmet Timur Çmar 
Oürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğhı 

MUĞLA 
Idris Oürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

(Reddedenler) 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

MANİSA 
' Mustafa İzci 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal öademir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
İsa Vardal 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

(Oya Katümayaniar) 

ADANA 

Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Batuman 

Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 

Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 

Mehmet Arif Atalay 
Mehmet DeMceoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yasar 

AMASYA 

İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Surun Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 

Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AH Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halil Nüzhet Goral 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsipcr 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
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BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
(B.) 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Jğrek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Muzaffer Aracu 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Ankan 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Zeki Ya<vuztüı<k <(B) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Alkîbulıt (Bşlk. V.) 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B) 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZtANTEP 
Ahmet Ata Aksu 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungunu 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Mestin Ataman 
Mustafa Kemal Toğay 

İÇEL 
İbraıhim Aydoğan 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Mucip A(taıklı I 
fenren Aykut 
Mehmet VehlbiDinçerler ı(B 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Ömer Ferrüh ttter 
Leyla Yeniay Kösıeoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Tu-ngut Özal (Başibalkan) 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
Vural Ankan (B.) 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 

Isüay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
AbdulhaUm Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Mustafa (Kalemli <!B) 

MALATYA 
Metin Emliroğlu 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
İsmail özdağlar (B.) | 

Mekin Sanoğlu 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdeni 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Ankan 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mahüııut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
(B.) 
Şevki Taştan 
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ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Ounan Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçtker 
Enver özcan 
M'dhmct Zeki Uzun t̂z.) 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduıran 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoflu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 

Mu«a Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

U§AK 

Mümtaz Güler 

VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 

Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (I. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Veysel Atasoy .(IB) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık Üydtk) 

BİNGÖL (1) 
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18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Sanman 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şamnkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

Üye Sayın 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açılk Üyelikler 

(Kabul 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekfin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

400 
1'88 
1184 
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Edenler) 
DENİZLİ 

Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

• ERZİNCAN 
Veyuel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirald 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
M. Murat Söikmenoğlu 

İSPARTA 
F&taıa Mihriban Erden 
İbra/hdlm Fevzi Yaman 

İÇEL 
Hikmet Bicentürk 
Mehmet Kocabaş 
Durmuş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Sabit Baıtumlu 
ölmer Neoaıti Gengiz 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Mehmet Kafkashgü 
Doğan Kasaroğlu 
Alltan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 
Fazıl Osman Yöney 
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İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir PehMvanoğUu 
Süha Tanık 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
KARS 

Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 

Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Talat ZnnKİn 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eklem 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

NÎÖDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Ahrıet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi 'Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

TEKÎRIDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfikı Atasever 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Cemal özdemır 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman Bahadır 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Tafhoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

İZMİR 
Ahmet Süter 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Baturnan 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 

Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

(Reddedenler) 

KASTAMONU I KÜTAHYA 
Sadettin Ağacık | A. Necati Kara'a 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Hasan, Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
iMtöseyin Calhit Aral <flB) 
Ahmet Kemal Aydar 
Surum Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 

Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülkcn 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
AM Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

' (MANİSA 
Mustafa İzci 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İşldmyeli 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsdper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
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BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
(B-) 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal' 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
İsmail Üğdül 

ERZİNCAN 
Yıldırım Aklbufa* (Bşk. V.) 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal 'Büyüklbaş1 (!B.) 
İsmet Oktay 
Münir Sevinç 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Hamit Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musltafa Kemal Toğay 

ÎÇEL 
îbraihıim Aydoğan 
Ali îtean Elgin 
Edip özgenç 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı' 
B, Doğancan Afcyürök 
Yaşar Albayrak 
Mucip Ataklı 
Ilmren Aykut 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferrufa tlter 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Fetnidun Şakir öğünç 
Tülay öney 
Turgut özal i(iBa<şjbakan) 
İbrahim özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B.) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 

İZMİR 
Vural Arıkan (B.) 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Yılmaz Önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhailim Arais (IBşik. 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükugur 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
İsmail Özdağlar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

I MUĞLA 
| Mehmet Umur Akarc» 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİÜRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mabmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
ı̂ B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
A'ımet Karaevli 

V.) 
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TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Mehmet Zelki Uzun (î'z.) 

TRABZON 

Eyüp Af ık 
Mehmet Kara 

Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 

Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

LutfuUah Kayalar (t. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik 
Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen 

oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açik üyelikler 

184 

177 

6 

1 

215 

1 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ledin Barlas 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Bahbey 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım îpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer, 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Neriknan Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
tsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrui Gökgün 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni Islimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat ÖzteMn 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
HilmJi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldı rır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Ti rai i 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
thsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
M. 'Murat Söfcmertoğlu 

İÇEL 
Hikmet 'Bicemtiütfc 
Melhımöt Kocabaş 
Dunmoş Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
Ömer Necati Cengiz 
Halil Orh'aın Ergüder 
Yıfonaz İhsan Hastüıik 
Mehmet Kafkaslıgü 
Doğan Kıajsaroğhi 
Alıtan KaıValk 
R. ÎBncümenlt Kbnuifcman 
Kemal Özer 
Bilal Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özdemir Pdhivanoglu 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Kesıkin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 

MALATYA 
İlhan Dincel 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 
Münir Fuat Yazıcı 

MUĞLA 
îdris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sâkallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Teklim 

SlNOP 
Hilmi Biçer 
Halit (Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Vecihıi Ataklı 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoglu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

İZMİR 
Ahmet Süter. 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

(Reddedenler) 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 

.. KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MAN.U9A 
Mustafa İzci 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

(Çekimser) 

TOKAT 
Cemal özdemir 

— 117 — 



T. B. M, M, B : 2 4 . 9 . 1984 O : 1 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet DeMceoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
tsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin OaMt Aral tfB) 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bavulken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlü 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLÎS 
Raf et Ibrahimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay (ıB) 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alpte-
rnıioçin (B.) 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunliş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENtZLÎ 
Muzaffer Aracu 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şehmuz Bahçeci 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Zeiki Yavuztürk (B.) 

'ERZİNCAN 
Yıildırim Akbulut Bşk. V. 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 
ismet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 

HATAY 
Hamit Melde 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihriban Erden 
Musltafa Kemal Toğaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
İbrahim Aydöğan 
Ali Ihısan Elgin 
Edip özgene 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Alkyürek 
Yaşaır Albaıyralk 
Mucip Ataiklu 
faren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler 
(B.) 
Hayretltıin Elmas 
İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh îlter 
Leyla Yeniay Köis'eoğlu 
Feni'dua* Şakir öğünç 
TüJay Öney 
Turgut özal ıtfBastbalkan) 
ibrahim özdemir 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar (B.) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan (B.) 
Durcan Emirbayer 
'îatnelt Kaya Erdem f(]B) 
Fikret Ertan 
Yılmaz Önen 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
ilhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 
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KAYSERİ 
İbrahim özbıyık" 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
EriolAgaigt 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELt 
AlbdüHhalim Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Kalemli (IB.) 

MALATYA 
Metin Emirıoglu 
Ahmeit tlhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
İsmail Özdağılar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem (B.) 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğle 

MUĞLA 
Mehmet Uımur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
(aydar Özalp 

Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğlu 
'(B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçeli 

TEKÎRIDAÖ 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Alhmet Karaövli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver Özcan 
'Mehmet Zeki Uzun (İz.) 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kunt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfultah Kayalar Ct. A.) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

(Açık Üyelik) 

BİNGÖL : 1 
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'Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına verilen oylarm sonucu 

Kanunlaşmıştır. 
Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelik 

4O0 
176 
173 

3 

223 
1 

(Kabul edenler) 

ADANA 
Ledin Barlas 
A.hmet Şevket Gedik 

ADIYAMAN -
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğiu 
Nerliman Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
H., İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Mustafa Çakaloğlu 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Ertuğrul Gökgün 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni İslıimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
M. Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Fuat öztekıin 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Ayhan Çetin 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
özgür Barutçu 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Özdemir 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmli Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Süleyman Koyuncugil 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
M. Murat Sötomenoğılu 

İÇEL 
Hikmet Biçenitiklk 
Melhımât Kocabaş 
DUMIDUŞ Fikri Sağlar 
Rüştü Kâzım Yüceden 
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İSTANBUL 
Sabit Batumlu 
ömıer Necati Cengiz 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Yılmaz îhsan Hastürfc 
Mehmet Kafkaıshıgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alitan Kavak 
R. Brcümenlt Konufcman 
Kemal özer 
Bilal Şişman 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

IZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Burhan Cahit Gündüz 
Hayrullah Olca 
özjdemdr Pehlrvaıw>ğlu 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

ÎZM1 
Ahmet Süter 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Cengiz Tuncer 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Batgün 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
Ahmet Ekici 
(Mustafa Uğur Ener 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 
Talat Zengin 

(Reddea 

R KAYSJ 
Mehmet Sedat 

MANÎSA 
Abdullah Çakıref e 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 

MUŞ 
Nazmi önder 

NÎÖDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Arif Toprak 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
İhsan Nuri Topkaya 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

C* A % f C T TKf 
SAMSUN 

Hasan Altay 
Mehmet Aydın 
Beratı Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 
Rıza Tekin 

lenler) 

ERİ 
Turan 

•MANİ 
Mustafa İzci 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 

Veoibi Ataklı 

Aziz Bülent öncel 
TOKAT 

Metin Gürdere 
Cemal özdemir 
Talat Sargın 

TRABZON 
Osman 'Bahadır 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
İsa Vardal 

SA 
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ADANA 
Ahmet Akgün Al bayrak 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi Çerçi 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral ı(B.) 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Hüseyin Barlas Doğu 
Göksel Kalaycıoğlu . 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVÎN 
Nevzat Bıyıklı 

(Oya 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
tsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BİTLİS 
Rafet İbrahlmoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Kâzım Oksay (B.) 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Ali Kemal Erdem 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Aîpitem'o-
çin (B.) 
M. Memduh Gökçen 
Kemal İğrek 
Fahir Sabunliş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrül Ünlü 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal1 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Mehmet Besim Göçer 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Aracu 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 
Cevdet Karakurt 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkan Turgut Arıkan 
tsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Naci Taşel 
Zeki Yavuzftürk (B.) 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Bşk. V/ 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfki Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş (B.) 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akâf Kocaman 

HATAY 
Hamit Meleik 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatima M'ihriban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
îbra/hön Pevzî- Yarman 
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İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgenç 

tSTTANBUL. 
Beihiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Alkaroalı 
B, Doğanoan Akyürelk 
Yaşar Albayrak 
Mucip Ataklı 
İmren Aykut 
M. Vehbi Dinçerler (B.) 
İsmail Safa Giray (B.) 
Hüseyin Avni Güler 
Ömer Ferruh İlter 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feıtidun Şakir Öğünç 
Tülay Öney 
Turgut özai {İBaişbaikan) 
İbrahim Özdemir 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tannyar <B) 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan (B.) 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Aziz Kaygısız 



T. B. M. M. B : 2 4 . 9 . 1984 O : 1 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSER t 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Mehmet Üııcr 

KIRKLARELl 
Erol Ağagil 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
Jsmet Ergiil 

KOCAELİ 
Abdulhatim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Sabri Irmak 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 
(B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Mustafa Kalemi (B.) 

MALATYA 
Metin Entiroğlu 
Ahmet îlhami Kösem 
Fahri Şahin! 

MANİSA 
İsmail özldağlar (B.) 
Mekin Sarıoğlu 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mdhmet Necat Eldem >(B.) 
Abdülkerım Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
iVlehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz (B.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Gülami Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşıan Işın 
Mahmut Karabulut 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
Mehmet İMütoerrem Taşcı-
oğlu (B.) 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Batıni Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Enver özcan 
Mehmet Zeki Uzun (İz.) 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin ıKaraduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
UutifulMı Kayalar $. A) 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy (B.) 
Engin Cansızoğlu 
Rıza öner Çakan 
FeVzi Fıralt 
Cahit Karakaş 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Açık ilyjitk) 

BİNGÖL : 1 

123 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NC1 BİRLEŞİM 

4 . 9 . 1984 Sah 

Saat : 1 5 ^ 

i 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK i^LER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECIİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ, SORULAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Holding-Banka bütünleşmesine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) (*) 

2. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, ekonomiyi güçlendirme amacına dayanan dış ge
zilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/154) (*) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişken Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğiu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

6. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af
fedilmeyeceğine iEşkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir*. 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

8. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alman personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

9. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

10. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

11. — istanbul Milletvekili' Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 

13. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

14. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İli köylerinin elektrik sorununa ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Adalet Komisyonu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 
101) (Dağıtma tarihi: 11.7.1984) 

2. — Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Ra-
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pom (1/501) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1984) (GÜNDEME) 

3. — Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dle 13.12.1983 
Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/106, 1/500) 
(S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarâbi : 1.9.1984) 

4. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğiu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 25.6,1984) 

X 5. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1978, 1979,1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 6.7,1984) 

X 6. — Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Ve
rilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 7. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Mü
nasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 
95) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

10. — Muş Milletvekili Atilla Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 1587 
sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fılkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve içişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1984) 

12. — Ankara Milletvekili ismail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

13. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84) (Dağıtma tarihi : 10.7.1984) 

14. — Hıdir Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi : 10.7.1984) 

15. — İsmet Yoğurtçu'nun Özel Affına Dair (Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum
hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/534, 3/462) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
11.7.1984) 

X 16. — Fırat Üniversitesinin 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Ka
nun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/343, 
3/142, 1/344, 3/143; 1/345, 3/420; 1/346, 3/421; 1/347, 
3/422; 1/348, 3/423; 1/349, 3/144) (S. Sayısı : 102) 
(Dağıtma tarihi • 13.7.1984) 

X 17. — Kayseri (Erciyes) Üniversitesinin 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirim
lerinin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
releri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/367, 3/344; 
1/368, 3/345; 1/369, 3/346; 1/370, 3/158) (S. Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihi: 13.7.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



18. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 
Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
Teklifi ve AJdailet; Tarım, Orman ve Köy işleri ko
misyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma 
tarihi .: 1.9.1984) 

19. — Muzaffer öztürk ve Sedat Yıflmazsoy Hak
larındaki ödüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Daıir Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (3/487) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tarihi : 
1.9.1984) 

*«-





Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 92 

Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin 
Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş

leri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 11.5.1984 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 181101-1704 j 03019 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Çok Dilde NMus Kayıt örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasuun Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı», gerekçe ve sözleşme ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1953 yılından beri resmen üye bulunduğumuz Milletlerarası Kişisel Hal Komisyonu, kuruluş amacına uy
gun olarak, üye devletlerin kişisel hal ile ilgili yasalarında imkânların bahşettiği ölçüde uygunluk sağlamak, 
kanunlarındaki boşlukları doldurmak, vatandaşlarının diğer üye devletler ülkelerinde bulundukları sırada kişi
sel hal işlemlerinde kolaylık sağlamak amacı ile seri halinde sözleşmeler hazırlamıştır. Bunlardan birisi de 8 
Eylül 1976 tarihinde Viyana'da imza edilmiş olan «Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine İlişkin Söz
leşme» dir. 

18 maddeden ibaret olan bu sözleşme ile yabancı memleketlerde kullanılmak üzere çok dilde nüfus kayıt 
örnekleri verilmesi esası kabul edilmiştir. Bu suretle hem vatandaşlar ve nemde yetkili makamlar için büyük ko
laylıklar sağlanmış olmaktadır. 

Esasen daha önce bu konu ile ilgili olarak 27 Eylül 1956 tarihinde imza edilmiş ve 2,4.1958 gün ve 7111 
sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan «Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus (Ahvali Şah
siye) Kayıt Hülasası 'Suretleri Hakkındaki Anlaşma» 9 devlet arasında yürürlükte kalmış ve buna göre- düzen
lenmiş bulunan çok dilli formlar başarı ile uygulanmıştır. Bununla beraber bir taraftan bu formların Millet
lerarası aile cüzdanı ile ahengini sağlamak, diğer taraftan yeni üyelerin katılması nedeniyle konu yeniden ele 
alınmış ve 16 numaralı sözleşme kabul edilmiştir. 

Sözleşmenin 1 inci maddesinde belirtildiği gibi yurt dışında çalışan vatandaşlarımız çalıştıkları ülkelerde 
evlenme veya herhangi bir iş için mahallî makamlara vermek üzere nüfus idarelerinden ve konsoloslukları
mızdan çok dilli belgeleri alabileceklerdir. Bu belgelerin kullanılması ile vatandaşlarımız tercüme için herhangi 
bir masraf yapmaktan kurtulacakları gibi zaman kaybetmek durumunda da kalmayacaklardır. 
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Sözleşmenin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri kullanılacak formülün kapsamına ve doldurulma 
şekline, 11 inci maddesi ise ihtirazi kayıtlara, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 inci maddeleri de sözleşmenin tas
dikine, katılmaya, yürürlüğüne ve feshine dair hükümleri kapsamaktadır. 

Sözleşme bugüne kadar Lüksemburg, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz tarafından tasdik edilmiş ve 
30 Temmuz 1983 tarihinden itibaren bu beş ülke arasında yürürlüğe girmiştir. 

Milletlerarası münasebetleri, geliştiği ve nüfus hareketlerinin çok olduğu zamanımızda tek tip çok dilli 
nüfus kayıt örnekleri verilmesini amaçlayan söz konusu, sözleşmenin bir çok yararlar sağlayacağı kuşkusuz 
olduğundan tasdiki için bu yasa tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının 1 inci maddesi sözleşmenin tasdikine, 2 nci maddesi yürürlüğe girmesine, 3 üncü maddesi yürüt
meye dair hükümleri kapsamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/486 
Karar No. : 18 

İçişleri Komisyonu Raporu 

5.6.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzun 31.5.1984 günlü ve 16 ncı birleşiminde İçişleri Bakanlığı 
ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri pyrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekli ile aynen kabul edildi. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

BaMcesür 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 

Bajşkaınvdkiıli 
Nihat Akpak 

SaJkaırya 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Mehmet Kara Osman Doğan 

Trabzon Urfa 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 92) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/486 
Karar No. : 11 

19. 6,1984 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MEÇL'M BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27.4.1984 tarihinde Yüce Meclise sevkedilen «Çok 
Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı», Komisyonumuzun 13.6.1984 tarihli 9 nolu toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin, de iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi bu sözleşme ile yabancı memleketlerde kullanılmak üzere çok 
dilde nüfus kayıt örnekleri verilmesi esası kabul edilmiş olup, hem vatandaşlar hem de yetkili makamlar 
için büyük kolaylıklar sağlanmış bulunmaktadır. 

Sözleşme tek tip ve çok dilde nüfus kayıt örnekleri verilmesini amaçlamaktadır, 
8.9.1976 tarihinde Hükümet tarafından imzalanan andlasmanın aradan 8 yıl geçtikten sonra Meclisimi

zin tasdikine sunulması tenkit konusu edilmiş ve bundan böyle Hükümetçe imzalanan andlaşmaların Meclise 
zamanında sevked'ilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Ayrıca, tasarı gerekçesi şekil, dil ve muhteva bakımından da tenkit konusu edilerek, badema Meclise 
sevkedilen tasarılarda bu .hususlara dikkat edilmesi bilhassa talep edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Rapor Sözcüsü 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Burdur Milletvekili 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul Miffietvekİİ 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri Mıiletvekilü 

Üye 
Hacı Turan Öztürk 

iNöVşeihir Mffietvekliılıi 
<tmzadia Bulunaımajdı) 

Mehmet Timur Çınar 
Manisa Milletvekili 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

'İstanbul Milletvelda 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya MilteCvekti 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas MSifctvefciii 

Üye 
Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon Miletvekii 

Üye 
Kamran İnan 

Bitlis Milletvekili 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 
'Bitlis Milletvekilli 

Üye 
Neriman Elgün 

'Ankara Milfefcvekîli 

Üye 
Ali Rıfkı Aiasever 

Tekirdağ Milletvekili' 
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(HÜKIÜMETİN TBKUM 

Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkmda 
Kanun Tasarısı 

MADDE fi. — 8.9.1976 tarihinde Viyana'da imzalanmış olan «Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Veril
mesine Dair SözleşmeMiin tasdiki uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

«Başbakan 
T; Özal 

Devlet Bakanı 
A\.M% Yılmaz 

Deflet 'Bakanı V, 
K, Oksay 

Millî Savunma Bakanı 
Zt Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vt. Arıkan 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
L Kt Erdem 

Devlet Bakanı 
St NL Türel 

Devlet Bakanı V-
A* Tenekeci 

içişleri Bakanı 
Ah Tanrıyar 

'MM Eiğitim Gençlik ve Sjpor Bak. V. 
• A. M. Yılmaz 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mi Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Ulaştırma Bakanı 
Vt Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H%CtArdL 

27.4.1984 

Devlet Bakanı 
K, Oksay 

Devlet Bakanı 
At Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M._NtEldem 

Dışişleri Bakanı 
V, Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
U St Giray, 

Tarım, Orman ve Köy işleri Bakam 
HıHt Doğan 

Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanı 
C, Büyükbaş 

Kültür ve Turum Bakam 
M* Af * Tasçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 



İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çok Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine Dak* 
Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkmda 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çok Dikle Nüfus Kayıt örnekleri Verilmesine Dair 
Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 
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ÇOK DİLDE NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, özellikle yabancı ülkelerde kullanılmak üzere verilecek çok dilde bazı 
nüfus kayıt örneklerine ilişkin kuralların geliştirilmesi amacı ile aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır. 

Madde 1. . . ' ' 

Doğum, evlenme veya ölüme ait nüfus kayıt örnekleri, ilgili bir tarafın istemesi veya kullanımının bir çe
viriyi gerektirmesi halinde, bu sözleşmenin ekleri olan A, B ve C formüllerine uygun olarak düzenlenir. 

Her Âkit Devlette, bu kayıt örnekleri, ancak nüfus kayıtlarının aslına uygun örneklerini almak hakkına 
sahip kişilere verilir. 

Madde 2. 

Nüfus kayıt örnekleri, kütükteki ilk kayıtlar ile sonradan düşürülen açıklamalar esas alınarak düzenlenir. 

Madde 3. 

Her Âkit Devlet, Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel Kurulu tarafından önceden içeriğinin ka
bul edilmiş olması koşuluyla, bu sözleşmenin ekindeki formülleri, diğer kayıt ve 'açıklamalara ait hane ve işa
retlerle tamamlama yetkisine sahiptir. 

Bununla birlikte, her Âkit Devlet, kimlik numarasının yazılacağı bir hane eklemeye yetkilidir. 

Madde 4, 

Formüllerde yer alacak bütün kayıtlar, latin matbaa harfleri ile yazılır. Bu kayıtlar ayrıca, o kaydın dü
zenlenmesinde ıkullanımış olan dilin harfleri ile de yazılabilir. 

Madde 5. 

Tarihler jo (gün), Mo (ay) ve An (yıl) işaretleri altında 'birbirini izleyen sayılarla yazılır. Gün ve ay iki 
sayıyla, yıl dört sayıyla gösterilir. Ayın ilk dokuz günü ve yılın ilk dokuz ayı, 01 den 09 a kadar olan sa
yılarla gösterilir. 

'Bir kayıt örneğinde yazılan her yer adının arkasına, eğer bu yer örneği veren Devletin ülkesinde değil 
ise, bu yerin bulunduğu Devletin adı da yazılır. 

Kimlik numarası, nüfus kayıt örneğini veren Devletin adından sonra yazılır. 
Cinsiyeti göstermek için sadece şu işaretler kullanılır : F=Kadm, M=dErkek. 
Evlenme, ayrılık, boşanma, evlenmenin iptali, nüfus kaydının sahibi ile karı ve kocasının ölümünü gös

termek için yalnızca şu işaretler kullanıır : 
Mar=evlenme, Sc=ayrılık, Div=fooşanma, A=iptal, D=ıölüm, Dm=köcanın ölümü, Df=karının 

ölümü. Bu işaretleri olay tarihî ve yeri izler. Ayrıca, «Mar» işaretinden sonra eşin soyadı ve adı yazılır. 

Madde 6. 

Nüfus kayıt örneğinin ön yüzündeki değişmez formüller, 5 inci maddede öngörülen tarihlere ilişkin işa
retler hariç, kayıt örneğinin verildiği devletin resmî dili veya dillerinden birisi ve fransızca olmak üzere en az 
2 dilde basılır. 

İşaretlerin anlamı, en az, hu sözleşmenin imzası sırasında Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu üyesi bu
lunan veya 27 Eylül 1956 tarihinde Paris'de imzalanan «Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek 
Nüfus (Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasası Suretleri Hakkında Anlaşma» ile bağlı bulunan devletlerden her bi
rinin resmî dili veya dillerinden birisi ve İngilizce olarak belirtilmelidir. 

Her nüfus kayıt örneğinin arka yüzünde şu hususlar bulunur : 
— Bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen dillerle Sözleşmeye yapılan bir atıf (Sözleşmenin başlığı), 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 
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— Maddenin ikinci fıkrasında gösterilen diller kayıt örneğinin ön yüzünde kullanılmamış ise, değişmez 
formüllerin bu dillerdeki çevirileri» 

— Sözleşmenin 3, 4, 5 ve 7 nci maddelerinin en azından kayıt örneğini veren makamın dilinde yazılmış 
bir özeti. 

Bu Sözleşmeye katılan her Devlet, katılma belgesinin tevdii sırasında, değişmez formüllerin ve işaretlerin an
lamının kendi resmî diline veya dillerinden birine yapılmış çevirilerini isviçre Federal Hükümetine bildire
cektir. 

Bu çeviri İsviçre Federal Hükümeti tarafından Âkit Devletlere ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu 
Genel Sekreterine gönderilir. 

Her Âkit Devlet, bu çeviriyi yetkili organları tarafından verilecek nüfus kayıt örneklerine eklemek yet
kisine sahip olacaktır. 

Madde 7. 
Nüfus kayıt örneğinin doldurulması sırasında hanelerden biri tamamen veya kısmen böş kalırsa, boş kı

sımlar çizgilerle kullanımaz hale getirilir. 

Madde 8. 

Nüfus kayıt örneklerine veriliş tarihi kaydedilir. Ve düzenleyen makamın imza ve mühürü vurulur. Bun
lar, verildikleri Devletin yürürlükte bulunan iç hukuk kuralları gereğince verilmiş örneklerle aynı değerde
dir. 

örnekler, ayrıca bir onayı veya onay yerine geçen bir işlemi gerektirmeksizin bu sözleşme ile bağlı bulu
nan Devletlerin her birinin ülkesinde kabul edilir. 

Madde 9. 

Nüfus kayıt örneklerinin parasız olarak verilmesine ilişkin uluslararası anlaşmalar saklı olmak kaydı ile, 
bu Sözleşme uyarınca verilen örnekler, bunları veren Devletin yürürlükteki iç mevzuatı gereğince düzenle
nen örneklere uygulanan resim ve harçlardan daha fazlasına tabi tutulamaz. 

Madde 10. 

Bu Sözleşme, nüfus kayıtlarının düzenlendiği veya tescil edildiği ülkenin iç mevzuatı gereğince düzenle
necek aslına uygun nüfus kayıt örneklerinin alınmasına engel olmaz. 

Madde 11. 

Her Âkit Devlet, 12 nci maddede öngörülen bildirimin imzalanması yada katılma sırasında, bu sözleş
meyi evlat edinilen çocukların nüfus kayıt örneklerine uygulamama yetkisini saklı tuttuğunu bildirebilir. 

Madde 12., 

Âkit Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde yürürlüğe girmesi için anayasaları uyarınca gerekli iş
lemlerin tamamlandığını İsviçre Federal Hükümetine bildireceklerdir. x 

İsviçre Federal Hükümeti yukarıdaki fıkra gereğince yapılmış her bildirimden Âkit Devletleri ve Ulus
lararası Kişisel Hal Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir,; 

Madde 13. 

Bu Sözleşme, beşinci bildirimin verilir tarihini Meyen 30 uncu günden başlayarak yürürlüğe girecek ve 
bu işlemi tamamlamış olan beş Devlet arasında geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki maddede öngörülen işlemi sonradan tamamlayan her Âkit Devlet için ibu sözleşme, bildirim
lerin verildiği tarihi izleyen otuzuncu (günden başlayarak geçerli olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 92) 
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Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine, deponiter Hükümet, Sözleşmenin metnini, Birleşmiş Milletler 

Yasasının 102 inci maddesi uyarınca tescili ve yayınlanması için, Birleşmiş Milletler Sekreteryasma gönde
recektir^ 

(Madde 14. 
27 Eylül 1956 tarihinde Paris^de imzalanan «Yabancı Memleketlerde Kullanılmak Üzere Verilecek Nüfus 

(Ahvali Şahsiye) Kayıt Hülasa Suretleri Hakkında Anlaşma» Ibu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği Devletler ara
sında uygulamadan kalkar. 

Madde 15. • 
11 inci maddede sözü edilen çekince her zaman tamamen veya kısmen geri alınabilir,; Geri alma İs

viçre Federal Hükümetine bildirilecektir. 
isviçre Federal Hükümeti yukarıdaki fıkra gereğince yapılan her türlü bildirimlerden Âkit Devletleri ve 

Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

Maatfe 16. 
Bu Sözleşme, Akit Devletlerden her birinin anavatan topraklarının tamamında bihakkın uygulanır. 
Her Âkit Devlet imza, bildirim, katılma sırasında veya daha sonra, İsviçre Federal Hükümetine gönde

receği bir ibildirim ile, bu ISözleşme hükümlerinin anavatan dışı topraklannın birinde veya birkaçında veya 
uluslararası sorumluluğunu taşıdığı devlet veya topraklarda uygulanabileceğini 'beyan edebilir. İsviçre Federal 
Hükümeti bu son bildirimden Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel 
Sekreterini haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri, bildirimde belirtilen toprak veya topraklar için, bil
dirimin isviçre Federal Hükümetince alındığı tarihi izleyen altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunmuş olan her Devlet, daha sonra 
her zaman isviçre Federal Hükümetine göndereceği bir bildirim ile, bu Sözleşmenin bildirimde belirtilen Dev
let ya da topraklardan bir veya birkaçında uygulamadan kalkacağını beyan edebilir. 

isviçre Federal Hükümeti, Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel Sek
reterini bu yeni bildirimden haberdar edecektir. 

Sözleşme, bildirimin isviçre Federal Hükümeti tarafından alındığı tarihten başlayarak altmışıncı gün söz 
konusu toprakta uygulamadan kalkacaktır. 

Madde 17* 
Her Devlet bu sözleşmeye yürürlüğe girmesinden sonra katılabilir. Katılma belgesi, isviçre Federal Hü

kümetine tevdi edilecektir, isviçre Federal Hükümeti Âkit Devletlerden her birini ve Uluslararası Kişisel 
Hal Komisyonu Genel Sekreterini katılma belgesinin tevdiinden haberdar edecektir. Sözleşme, katılma bel
gesinin tevdi tarihini izleyen otuzuncu gün, katılan Devlöt için yürürlüğe girecektir. 

İMadde 18. 
Bu Sözleşme bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte her Âkit Devlet, 

isviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı bir bildirim ile, her zaman sözleşmeyi fesh etmek yetkisine 
sahip dlacalk ve İsviçre Federal Hükümeti diğer Sözleşen Devletleri ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu 
Genel Sekreterini bu bildirimden haberdar edecektir. 

Fesih yetkisi, bu sözleşmenin, feshi isteyen Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık 
bir süre geçmedikçe kullanılamaz. 

Fesih, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin isviçre Federal Hükümeti tarafından alındığı 
tarihten başlayarak altı aylık bir sürenin geçmesinden sonra hüküm ifade eder2 

Yukarıdaki hükümlerin tanıtı olmak üzere, usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulu
nan temsilciler bu sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi edilmek üzere 8 Eylül 1976 tarihinde Viyana'da tek nüsha ola
rak düzenlenmiş olup, aslında uygunluğu onaylanmış birer örneği diplomatik yoldan Âkit Devletlerden her 
birine ve Uluslararası Kişisel Hal Komisyonu Genel (Sekreterliğine gönderilecektir. 
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* TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 93 

18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Münasebetler Hakkında Vi
yana Mukavelesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14 . 6 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1544/03742 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.6.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Diplomatik Münasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

« 

KANUN GEREKÇESİ 

A) GENEL 
«Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi» diplomatik ilişkiler alanında uzun süredir uygulanan 

teamülî hukuk kurallarının tedvini ve 'bazı hususlarda tedricen geliştirilmesi amacıyla Birleşmiş (Milletler çer
çevesinde hazırlanmıştır. Sözleşmeye halihazırda 138 ülke taraf bulunmaktadır. 

Diplomatik ilişkiler alanında evrensel bir kabul gören Sözleşme, bu alanda uygulanması gereken kuralları 
içermekte ve hükümlerine taraf olmayan ülkelerce de riayet edilmektedir. 

Sözleşme hükümleri ülkemizce de esasen uygulanmakta ve gerektiğinde Sözleşmeye taraf olan veya ol
mayan ülkelere karşı ileri sürülebümektediir. Sözleşmenin Diplomatların ve Diplomatik temsilciliklerin korun
masına ilişkin hükümleri ülkemiz açısından özellikle önem taşımaktadır. Sözleşmeye katılınması, fiilî uygu
lamanın hukukî bir şekle ve esasa bağlanması bakımından yararlı bulunmaktadır. 

B) SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 
Sözleşmenin 1 inci maddesinde misyon şefi ve misyon üyelerinin tanımları yapılmaktadır. 
Sözleşmenin 2 nci maddesinde, devletler arasında diplomatik ilişki kurulmasının karşılıklı rıza ile olacağı 

belirtilmektedir. 
3 üncü maddede diplomatik misyonun genel olarak görevleri sayılmaktadır. 
Sözleşmenin 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde misyon şefi atanmasına ilişkin kurallar belirtilmektedir. 7 ve 8 

inci maddelerde ise misyonun diplomatik kadrosunun üyelerinin tayinine dair esaslar sayılmaktadır. 
9 uncu maddede misyon şefli veya diplomatik misyon kadrosunun herhangi bir üyesinin kabul eden Dev 

let tarafından istenmeyen kişi olarak ilan edilebileceği belirtilmektedir.! 
10 uncu maddede misyon üyelerinin tayin, geliş ve ayrılışlarının kabul eden Devlete bildirilmesine ilişkin 

hususlar açıklanmaktadır. 
Sözleşmenin 11 inci maddesinde kabul eden Devletin hangi hallerde misyon kadrosunun genişliğini sınır

layabileceği belirtilmektedir, 
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12 nci maddede kabul eden Devletin rızası olmaksızın misyonun kurulduğu mahallerden başka yerde bü

rolar kuramayacağı ifade edilmektedir. 
Sözleşmenin 13 üncü maddesinde misyon şeflerinin göreve başlama sıralarının nasıl tespit edileceği belirtil

mektedir. 
14 üncü maddede misyon şeflerinin üç sınıfa ayrıldıkları belirtilmekte, 15 inci maddede ise misyon şef

lerinin tayin edileceği sınıfın Devletler arasında mutabakatla tespit edileceği hükmü getirilmektedir. 
Sözleşmenin 16 ncı maddesinde misyon şeflerinin kendi sınıflarında görevlerine başlayış tarihlerine göre 

öncelik taşıyacakları belirtilmekte, 17 ve 18 inci maddelerde ise buna ilişkin diğer hususlar saptanmaktadır. 

19 uncu maddede misyon şefinin görevini yürütmek üzere geçici maslahatgüzar atanmasına ilişkin kural
lar belirtilmektedir. 

20 nci maddede gönderen Devlet bayrağı ve armasının nerelerde kullanılabileceği açıklanmaktadır. 
21 inci maddede kabul eden Devletin misyona, misyon binaları bulunması konusunda yardım edeceği ve 

kolaylık göstereceği ifade edilmektedir. 
Sözleşmenin 22 nci maddesinde misyon binalarının dokunulmazlığa sahip oldukları belirtildikten sonra 

ka'bul eden Devletin bunlara yönelik zarar verici eylemleri önleme hususunda özel bir görevi olduğu kayde
dilmektedir. 23 üncü maddede ise misyon binalarının bütün vergi ve ıresimlerden bağışık oldukları belirtil
mektedir. 

24 üncü maddede misyonun arşiv ve evrakının her halükarda dokunulmazlığı haiz bulunduğu belirtilmek
tedir. 

25 inci maddede, kabul eden Devletin, misyon görevlerinin yürütülmesi için her türlü kolaylığı sağlaya
cağı hükmü yer almaktadır. 

Sözleşmenin 26 ncı maddesinde misyon üyelerine esas itibariyle sağlanması öngörülen hareket ve seya
hat serbestisinin ne şekilde sınırlandırılabileceği hususu düzenlenmektedir. 

2J7 nci maddede misyonun haberleşmesine ilişkin kurallar belirtilmektedir* 
28 inci maddede resmî görev sırasında misyon tarafından tahsil olunan harç ve ücre'tlerin vergiden bağı

şık olduğu belirtilmektedir. 
Sözleşmenin 29 uncu maddesinde diplomatik ajanın kişisel dokunulmazlığı bulunduğu ve kabul eden Dev

letin her türlü saldırıyı önlemek üzere uygun tedbirleri alması gerektiği kaydedilmektedir. 

30 uncu maddeye göre ise diplomatik ajanın özel ikametgâhı, evrakı ve haberleşmesi de dokunulmazlık
tan yararlanacaktır. 

31 inci maddede diplomatik ajanın gönderen Devletin cezaî yargısından bağışık olduğu belirtilerek hangi 
şartlarda medenî ve idarî yargıdan bağışık olduğu sayılmaktadır. 

32 nci maddede gönderen Devletin, diplomatik ajanın yargı bağışıklığını kaldırabileceği hükmü getiril
mektedir. 

33 üncü maddede diplomatik ajanın, kabul eden Devlette yürürlükte bulunan sosyal güvenlik hükümlerin
den bağışık olduğu belirtilmektedir. 

34 üncü maddede diplomatik ajanın hangi hallerde vergi ve resimlerden bağışık olacağı sayılmaktadır. 35 
inci maddeye göre ise diplomatik ajan kabul eden Devletteki kamu hizmetlerinden, askerî yükümlülüklerden 
vs. bağışık tutulacaktır. 

36 ncı maddede kabul eden Devletin misyon ve üyelerine ait hangi malların girişine müsaade edeceği ve 
vergilerden bağışık tutacağı belirtilmektedir. 

37 nci maddede diplomatik ajanın ailesi ve diğer çalışanların yararlanacağı bağışıklıklar sayılmaktadır. 
38 inci mddede ise kabul eden Devletin vatandaşı olan misyon üyelerinin yararlanabileceği bağışıklıklar belir
tilmektedir. 

39 uncu maddede bağışıklıkların hangi sürelerde uygulanacağı kaydedilmektedir. 
40. maddede diplomatik ajanın görevine başlamak veya geri dönmek üzere üçüncü bir Devlet ülkesinden 

geçmesi sırasında kişisel dokunulmazlığı haiz olacağı belirtilmekte, misyonun diğer üyelerinin ve ailelerinin 
geçişinin üçüncü Devletlerce engellenmeyeceği ifade edilmektedir. 
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Sözleşmenin 41. maddesinde ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan herkesin kabul eden Devlet yasalarına 
uymak zorunda olduğu belirtilmekte, misyonun kabul eden Devletle bütün resmî işlerinin Dışişleri Bakanlığı 
veya mutabık kalınacak başka Bakanlık aracılığı ile yürütüleceği ifade edilmektedir. 

42. maddede diplomatik ajanın kabul eden Devlette kişisel kazanç amacıyla herhangi bir meslekî ve ti
carî faaliyette bulunamayacağı belirtilmektedir. 

43. maddede diplomatik ajanın görevinin hangi hallerde sona ereceği sayılmaktadır. 
44. maddede, silahlı çatışma gibi hallerde dahi kabul eden Devletin, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan 

şahısların ülkesini terketmesi için kolaylık sağlayacağı belirtilmekte, 45. maddede ise iki Devlet arasında dip
lomatik ilişki kesildiği zaman kabul eden ve gönderen Devlete düşen yükümlülükler ve haklar sayılmaktadır. 

Sözleşmenin 46. maddesinde gönderen Devletin, kabul eden Devletin rızası ile ve bu Devlet dahilinde 
temsil edilmeyen bir üçüncü-Devletin ve vatandaşlarının menfaatlerinin korunmasını geçici olarak üstlenebile
ceği belirtilmektedir. 

Sözleşmenin 48 ila 53. maddesinde Sözleşmenin imzalanması, onaylanması, yürürlüğe girmesine ilişkin 
hükümler yer almaktadır. ' 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/496 21 . 6 . 1984 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . 6 . 1984 tarihinde Yüce Meclise sevkedilen 
«Diplomatik Münasebetler Hakkında Viyana Mukavelesi'ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı», Komisyonumuzun 20 . 6 . 1984 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılmasıyla gö
rüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği üzere 18 Nisan 1961 tarihinde imzalanarak 24 Nisan 1964 tarihinde 
yürürlüğe giren «Diplomatik Münasebetler Hakkında Viyana Mukavelesi»ne 138 ülke taraf bulunmakta olup 
Sözleşme, Diplomasi alanında uyulması gereken hususları ihtiva etmektedir. 

Sözleşmeye bugüne kadar katılmamamızın nedeni münasebette bulunduğumuz ülkelerle diplomatik ilişki
lerimizin teamulî hukuk kurallarıyla yürütülmesi ve bugüne kadar ihtiyaç duyulmamasıdır. Zaman içinde 
mevzuat tadili ve gelişmeler Mukavelenin tarafımızca tasdikini zarurî kılmıştır. 

53 Maddeden ibaret olan Sözleşme Birleşmiş Milletler Yasasının Devletlerin egemen eşitliği göz önünde 
bulundurularak diplomatik misyonların görevlerinin etkin şekilde yapılmasını sağlamak gayesiyle hazırlanmış
tır. Açıkça düzenlenmeyen meselelerde eskiden olduğu gibi teamulî hukuk kuralları ve mütekabiliyet esasları 
geçerli olacaktır. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerek temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarıyı prensip olarak kabul ettikten sonra madde
lerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının başlığında ve 1 inci madde içinde yer alan «Diplomatik Münasebetler» ve «Viyana Mukavelesi» 
ibareleri Kanun Tasarısı ve gerekçesine ilişik sözleşme metninde yazıldığı gibi «Diplomatik ilişkiler» ve «Vi
yana Sözleşmesi» olarak düzeltilmiş ve böylece Anayasa diline de uygunluk sağlanmıştır. 

Sözleşmenin 11 inci maddesi : «Misyon Kadrosu hakkında Özel anlaşma bulunmadığı takdirde, kabul 
eden Devlet kendisinin içinde bulunduğu durum ve koşullan ve söz konusu misyonun ihtiyaçtan göz önün
de bulundurarak misyonun kadrosunun kendince makul ve normal sayılan hadler dahilinde tutulmasını talep 
edebilir,» hükmünü ihtiva etmektedir. Ülkemizin menfaatleri, yabancı misyonların personel sayısının makul 
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ve normal sayılan düzeyin üstüne çıkması halinde Komisyonumuz Dışişleri Bakanlığından Sözleşmenin 11 in
ci maddesini göz önünde tutarak gereğini yapmasını temenni etmektedir. 

Tasarımn yürürlük ve yürütmeyle ilgili olan 2 nci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Oğan Soysal 

Ankara 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

Üye 
Neriman Eigin 

Ankara 

Üye 

Başkanvekili 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Bursa 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Hacı Turan öztürk 

Nevşehir 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
İsa Var dal 
Zonguldak 

Kâtip 
Hasan Adnan Tutkun 

Amasya 

üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

18 Nisan 1961 fTarihli Diplomatik Münasebetler 
Hakkında Viyana Mukavelesine Katılmamızın Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 Nisan 1961 tarihinde imzala
narak 24 Nisan 1964 tarihinde. yürürlüğe giren «Dip
lomatik Münasebetler Hakkında Viyana Mukavele
sine katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkın
daki Viyana Mukavelesine Katılmamızın Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.*— 18 Nisan 1961 tarihinde imzala
narak 24 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren «Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine ka
tılmamız uygun bulunmuştur. 

'MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
T, özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. Ki Erdem 

Devlet Bakanı 
Sı N t Türel 

Devlet (Bakanı Y. 
/. özdaglçar 

İçişleri Bakanı 
At Tanrıyar 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakam 
M. Vt Dinçerler 

Ulaştırma Bakam 
V._ Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C, Aral 

Devlet Bakanı 
K._ Oksay 

Devlet Bakanı 
At Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Mt N, Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V, HaUfoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
î. St Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanı 
Ht H, Doğan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 
C. Büyükbaş 

13.6.1984 

Devlet Bakam 
At M._ Yılmaz 

Devlet Bakam 
lt özdağtar 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vt Arıfan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M,. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.. Y. 
M. Aydın 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M t M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 93) 



— 6 — 

DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ 

Bu sözleşmeye taraf olan Devletler 
Eski zamanlardan beri bütün ülkelere mensup insanların diplomasi görevlilerinin statüsünü tanıdıkla

rını hatırlıyarak, 
Birleşmiş Milletler Yasasının Devletlerin egemen eşitliği, uluslararası barış ve güvenliğin korunması ve . 

uluslar arasında dostane ilişkilerin geliştirilmesi hakkındaki amaç ve ilkelerini göz önünde bulundurarak, 
Diplomatik ilişkiler, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar hakkında uluslararası bir Sözleşmenin, ulusların farklı 

anayasal ve sosyal sistemlerine bakılmaksızın aralarında dostane ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağına ina
narak, 

Bu gibi ayrıcalıkların ve bağışıklıkların amacının fertleri yararlandırmak olmayıp, Devletleri temsil eden 
diplomatik misyonların görevlerinin etkin şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu müdrik bulunarak, 

Bu Sözleşme hükümlerince açıkça düzenlenmeyen meselelerde teamülî hukuk kurallarına uygulanması
na devam olunacağını teyid ederek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

MADDE L 
Bu Sözleşme bakımından, aşağıdaki deyimler, karşılarında yer alan anlamları haiz olacaklardır : 
a) «'Misyon şefi» gönderen Devlet tarafından bu sıfatla hareket etmek üzere görevlendirilen şahıstır; 
b) «Misyon üyeleri», misyon şefi ve misyon kadrosuna mensup üyelerdir; 
c) «Misyon kadrosunun üyeleri», misyonun diplomatik kadrosunun, idarî ve teknik kadrosunun ve hiz

met kadrosunun üyeleridir; 
d) «Diplomatik kadronun üyeleri», misyon kadrosunun diplomatik rütbe taşıyan, üyeleridir; 
e) «Diplomatik ajan», misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir üyesidir; 
f) «İdarî ve teknik kadronun üyeleri», misyon kadrosunun misyonun idarî ve teknik hizmetinde çalışan 

üyeleridir; 
g) «Hizmet kadrosu üyeleri», misyon kadrosunun misyonun iç hizmetinde bulunan üyeleridir; 
h) «özel hizmetçi», misyonun hır üyesinin ev hizmetinde bulunan ve gönderen Devlet hizmetinde çalış

mayan bir şahıstır; 
i) «Misyon binaları», misyon şefinin ikametgâhı dahil olmak üzere ve mülkiyete bakılmaksızın, mis

yonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölümleri ile 'bunlarla irtibatlı arazidir. 

MADDE 2. 
Devletler arasında diplomatik ilişkiler ve daimî diplomatik misyonlar kurulması karşılıklı rıza ile olur. 

MADDE 3. 
1. Bir diplomatik misyonun görevleri, diğerleri meyamnda, şunları da kapsar : 
a) Gönderen Devleti kabul eden Devlette temsil etmek; 
b) Kabul eden Devlette, uluslararası hukukun müsaade ettiği sınırlar içinde gönderen Devletin ve vatan

daşlarının çıkarlarını korumak; 
c) Kabul eden Devlet Hükümeti ile müzakereler yapmak; 
d) Bütün yasal imkânlarla kabul eden Devletin durumunu ve gelişmelerini tespit etmek ve bunlar 

hakkında gönderen Devlet Hükümetine bilgi vermek; 
e) Gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasında dostane ilişkileri ilerletmek ve ekonomik, kültürel 

ve bilimsel ilişkilerini geliştirmek. 
2. Bu Sözleşmedeki hiçbir (hüküm konsolosluk görevlerinin bir diplomatik misyon tarafından yürü

tülmesini önleyecek şekilde yorumlanamaz. 
IMADDE 4. 
1. Gönderen Devlet kabul eden Devletten bu Devlete misyon şefi olarak göndermek istediği şahıs için-

agrement almak zorunluğundadır. 
2. Kabul eden Devlet, agrement'in reddi halinde gönderen Devlete sebep göstermek zorunluğunda de

ğildir. 
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SMAİDDE 5, 
1. Gönderen Devlet, ilgili kabul eden Devletlere gerekli ihbarda bulunduktan sonra yerine göre bir 

misyon şefini veya diplomatik kadronun herhangi bir üyesini, kabul eden Devletlerden herhangi biri tara
fından açıkça itirazda bulunulmadıkça birden fazla Devlet nezdinde akredite edebilir. 

2. Gönderen Devlet bir misyon şefini, bir veya daha fazla sayıda başka Devlete akredite ettiği takdir' 
de, misyon şefinin sürekli oturmadığı- Devletlerin herbirinde bir geçici Maslahatgüzarın (Charge d'Affaires 
ad interim) yönettiği bir diplomatik misyon kurabilirr 

3. Bir misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesi, herhangi bir uluslararası 
kuruluş, nezdinde gönderen Devletin temsilciliğini yapabilir. 

MADDE 6. 
Kabul eden Devletçe itiraz edilmedikçe iki veya daha fazla sayıda Devlet, aynı şahsı, diğer bir Devlet 

nezdinde misyon şefi olarak akredite edebilirler. 

MADDE 7. 
5, 8, 9 ve 11 inci madde hükümleri saklı kalmak şar'tiyle, gönderen Devlet, misyon kadrosunun üyelerini 

serbestçe tayin eder. Kara, deniz veya hava ataşelerinin tayininde, kabul eden Devlet, bunların adlarının, 
onayı alınmak üzere önceden bildirilmesini isteyebilir. 

İMADDE 8.; 
1. Misyonun diplomatik kadro üyeleri prensip itibariyle gönderen Devletin vatandaşı olmalıdır. 
2. 'Misyonun diplomatik kadro üyeleri, kabul eden Devletin her zaman geri alrnabiiecek rızası olmadık

ça,, bu Devletin vatandaşları arasından tayin edilemez. 
3. Kabul eden Devlet, gönderen Devletin vatandaşı olmayan üçüncü bir Devletin vatandaşları için de 

aynrhakkı saklı tutabilir. 

MADDE 9i 
1. Kabul eden Devlet, herhangi bir zaman ve kararının gerekçesini açıklamak zorunluluğunda olmak

sızın, gönderen Devlete misyon şefinin veya misyon Diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesinin istenme
yen şahıs (persona non grata) olduğunu veya misyon kadrosunun herhangi bir başka üyesinin kabule şayan 
olmadığını bildirebilir. Bu takdirde, gönderen Devlet, duruma göre, İlgili şahsı geri çağırır veya misyondaki 
görevine son verir. Bir şahıs kabul eden Devletin ülkesine gelmeden önce de istenmeyen veya kabule şayan 
olmayan şahıs olarak ilân edilebilir. 

2. Gönderen Devlet bu maddenin 1 inci fıkrasında kayıtlı yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddeder 
veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, kabul eden Devlet ilgili şahsı misyonun bir üyesi olarak ta
nımayı reddedebilir. 

MADDE 10. 
1. Kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına, veya mutabık kalınacak başka Bakanlığa, aşağıdaki hu

suslar bildirilecektir: 
a) Misyon üyelerinin tayini, gelişleri ve kesin ayrılışları veya misyondaki görevlerinin sona ermesi; 
b) Misyonun bir üyesinin ailesine mensup olan bir şahsın , gelişi ve kesin ayrılışı ile uygun bulundu

ğunda, bir şahsın misyonun bir üyesinin ailesine dahil olması veya bu durumdan çıkması; 
c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şahıslar tarafından istihdam olunan özel hizmetçilerin gelişi ve 

kesin ayrılışları ile gerektiğinde, bunların sözkonusu şahısların hizmetinden ayrılmaları vakıası; 
d) Kabul eden Devlette ikamet eden şahısların misyon üyeleri olarak veya ayrıcalık ve bağışıklık tanı

nan özel hizmetçiler olarak istihdam edilmeleri ve bu görevlerine son verilmesi. 
2. Mümkün olan hallerde, geliş ve kesin ayrılışlar önceden de 'bildirilecektir. 

(M ADİDE 11. 
1. Misyonun kadrosu hakkında özel anlaşma bulunmadığı takdirde, kabul eden Devlet-kendisinin için

de bulunduğu durum ve koşullan ve sözkonusu misyonun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak misyo
nun kadrosunun kendince makul ve normal sayılan hadler dahilinde tutulmasını talep edebilir. 
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2. Aynı şekilde, kabul eden Devlet, benzer sınırlar içinde ve ayırım gözetmeksizin belirli bir sınıfa 
mensup memurları kabul etmeyi reddedebilir. 

MADDE 12̂  
Gönderen Devlet, kabul eden Devletin önceden açık rızası olmadan, misyonun kurulduğu mahallerden 

başka yerlerde misyonun bir kısmını teşkil eden bürolar kuramaz. 

MADDE 13, 
1. Misyon şefi, kabul eden Devlette carî olan ve yeknesak bir tarzda uygulanacak usule göre, ya iti

matnamesini takdim ettiği zaman veya gelişini bildirdiği ve itimatnamesinin aslına uygun bir örneği kabul 
eden Devletin Dışişleri Bakanlığına veya mutabık kalınacak başka bir Başkanlığa tevdi olunduğu zaman, 
kabul eden Devletteki görevine başlamış sayılır. 

2. İtimatnamelerin veya bunların gerçek suretlerinin takdim sırası, misyon şefinin geliş tarihi ve saatine 
göre tayin olunur. 

MADİDE 14. 
1. Misyon şefleri aşağıda gösterilen üç sınıfa ayrılır : 
a) Devlet Başkanları nezdinde akredite edilen^ Büyükelçiler veya Nonslar ile muadili rütbedeki diğer 

misyon şefleri; 
b) Devlet Başkanları nezdinde akredite edilen Murahhaslar, Elçiler ve Enternonslar; 
c) Dışişleri Bakanları nezdinde akredite edilen Maslahatgüzarlar; 
2. öncelik sırası ve nezaket kuralları dışında, misyon şefleri arasında sınıfları dolayısıyla bir fark göze

tilmeyecektir. 

MADDE 15. 
Misyon şeflerinin tayin edileceği sınıf, Devletler arasında varılan mutabakatla tespit olunur. 

ıMADDE 16. 
1. Misyon şefleri, kendi sınıfları dahilinde 13 üncü madde uyarınca görevlerine başlayış tarih ve saati

ne göre öncelik taşırlar. 
2. Bir misyon şefinin itimatnamesinde sınıfını değiştirmeksizin yapılan tadiller önceliğini etkilemez. 
3. 'Bu- madde, kabul eden Devletin Papalık Temsilcisinin önceliği hakkındaki herhangi bir uygulama

sını etkilemez. 

(MADDE 17. 
Misyonun diplomatik kadrosu üyelerinin önceliği, misyon şefi tarafından Dışişleri Bakanlığına veya mu

tabık kalınacak başka bir Bakanlığa bildirilir. 

MAIDDE 18. 
Misyon şeflerinin kabulü konusunda her Devletin uygulayacağı usûl, her sınıf için yeknesak olacaktır. 

MADDE 1 9 / 
1. 'Misyon şefinin görevi münhal olduğu, veya misyon şefi görevlerini yerine getiremediği takdirde, 

bir geçici Maslahatgüzar (Charge d'Affaires ad interim) geçici olarak misyon şefi görevlerini yapacaktır. 
Geçici Maslahatgüzarın adı, ya misyon şefi tarafından, veya bunun mümkün olmaması halinde gönderen Dev
letin Dışişleri Bakanlığı tarafından, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına veya mutabık kalınacak baş
ka bir Bakanlığa bildirilir. 

2. 'Kabul eden Devlette Misyonun diplomatik kadrosunun hiç bir üyesi bulunmadığı takdirde, kabul eden 
Devletin rızası ile, idarî ve teknik (kadronun bir üyesi, gönderen Devlet tarafından misyonun güncel idarî 
işlerini yürütmek üzere tayin edilebilir. 

MADDE 20. 
Misyon ve şefi, gönderen Devletin bayrağını ve armasını, misyon şefinin ikametgahı da dahil olmak üze

re misyonun binalarında ve misyon şefinin nakil vasıtalarında kullanmak hakkını haizdirler. 
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MADDE 21. 
1. Kabul eden Devlet, kanunlarına uygun olarak, kendi ülkesinde gönderen Devletin misyonu için ge

reken binaların edinilmesini kolaylaştıracak veya gönderen Devletin başka suretle yer bulmasına yardımcı 
olacaktır. 

2. Aynı şekilde, kabul eden Devlet, gerekiyorsa üyelerine uygun yer bulmaları için misyonlara yardım 
edecektir. 

MADDE 22, 
1. Misyon binaları dokunulmazdırlar. Kabul eden Devlet yetkilileri misyon şefinin rızası olmadıkça bu 

binalara giremezler. 
2. Kabul eden Devlet, misyon binalarını herhangi bir tecavüz veya zarara karşı korumak ve misyonun 

huzurunun herhangi bir şekilde bozulması veya itibarının kırılmasını önlemek üzere her türlü tedbiri almak 
özel göreviyle yükümlüdür. 

3. Misyon binaları ile içindeki eşyalar ve diğer mallar ve misyonun nakil vasıtaları arama, el koyma, 
haciz veya icradan bağışıktırlar. 

MADDE 23. 
1. Gönderen Devlet ve misyon şefi, yerine getirilen belirli hizmetlerin bedeli olan ödemelerin dışında, 

ister malik, ister kiracı olsunlar misyon binaları bakımından bütün millî, bölgesel veya beledî vergi ve re
simlerden bağışıktırlar. 

2. Bu maddede bahis konusu vergiden bağışıklık, gönderen 'Devlet veya misyon şefi ile akit yapan şa
hısların kabul eden Devletin kanununa göre ödemeleri gereken vergi ve resimlere uyulanmaz. 

MADDE 24. 
Misyonun arşivleri ve evrakı herzaman ve nerede bulunursa bulunsun dokunulmazlığı haizdir. 

MADDE 25, 
Kabul eden Devlet, misyon görevlerinin yürütülmesi için her türlü kolaylığı sağlayacaktır. 

MADDE 26. 
Millî güvenlik nedenleriyle girişi yasaklanan veya düzenlemeye bağlanan bölgeler hakkındaki mevzuat 

hükümleri saklı kalmak şartiyle, kabul eden Devlet, ülkesinde misyonun bütün üyelerine hareket ve seya
hat serbestliği sağlayacaktır. 

(MADDE 27. 
1. Kabul eden Devlet, misyonun her türlü resmî amaç için serbestçe haberleşmesine izin verecek ve 

bunu koruyacaktır. Gönderen Devletin hükümeti ve nerede bulunursa bulunsun, diğer misyonları ve kon
soloslukları ile haberleşme esnasında misyon, diplomatik kuriyeler ve kodlu veya şifreli mesajlar dahil ol
mak üzere, uygun bütün haberleşme vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber, misyon, telsiz vericisini an
cak kabul eden Devletin rızası ile kurabilir ve kullanabilir. 

24 Misyonun resmî yazışması dokunulmazlığı haizdir. Resmî yazışma, misyona ve görevlerine ait her 
türlü yazışma demektir. 

3. Diplomatik çanta açılamaz veya alıkonulamaz. 
4. Diplomatik çantayı teşkil eden paketlerin bu niteliğini gösterir harici işaretler taşıması gerekir ve 

bunlar ancak diplomatik evrakı veya resmî maksatlar için kullanılan maddeleri ihtiva edebilirler. 
5. Statüsünü ve diplomatik çantayı teşkil eden paketlerin sayısını belirten bir resmî belge taşıyacak 

olan diplomatik kurye, görevlerinin ifasında kabul eden Devlet tarafından korunacaktır. Diplomatik kur
ye şahsî dokunulmazlıktan yararlanır ve hiçbir şekilde tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz., 

6.ı Gönderen Devlet veya misyon «ad hoc» (özel) diplomatik kuryeler tayin edebilir. Bu takdirde, bu 
maddenin 5 inci fıkrasının hükümleri, aynı fıkrada öngörülen bağışıklıklar ad hoc kuryenin uhdesindeki 
diplomatik çantayı alıcısına teslim ettikten sonra sona ermek kaydıyla yine uygulanacaktır. 
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7, ©ir diplomatik çanta, müsaade olunan bir giriş (limanına linecek bir ticari uçağın kaptanının uhde
sine verilebilir. Kaptana çantayı teşkil eden paketlerin «ayısını Ibelirten resmî bir belge verilmekle Iberaiber 
kendisi diplomatik kurye sayılmaz. Misyon, üyelerinden 'birini uçağın kaptanından diplomatik çantayı doğ
rudan doğruya ve serbestçe almak için gönderebilir. 

MADDE 28. 
Resmî görevlerinin ifası sırasında misyon tarafından tahsil olunan harç ve ücretler, her türlü vergi ve re

simden bağışıktırlar. 
* 

MADDE 29. 
Diplomatik ajanın şahsî dokunulmazlığı vardır. (Hiçjbir şekilde tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz. 

Kabul eden Devlet diplomatik ajana gereken saygıyı gösterecek ve şahsına, özgürlüğüne ve onuruna yöne
lik herhangi bir saldırıyı önlemek için uygun tüm önlemleri alacaktır, 

MADDE 30, 
l.ı Bir diplomatik ajanın özel konutu misyonun binaları gibi aynı dokunulmazlık ve korunmadan yarar

lanacaktır. 
2. Diplomatik ajanın evrakı, haberleşmesi ve 31 inci maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, malları, aynı şekilde dokunulmazlıktan yararlanacaktır,, 

MADDE 31. 
1, Diplomatik ajan, kabul eden Devletin cezai yargısından bağışıktır. Diplomatik ajan, aşağıdaki hu

suslar dışında, kabul ©den Devletin medenî ve idarî yargısından da bağışıktır: 
a) Misyonun maksatları için gönderen Devlet adına malik olunmayan ve kalbul ©den Devletin ülkesinde 

'bulunan özel taşınmazlar ile ilgili bir ayni hak davası; 

b) Diplomatik ajanın gönderen Devlet adına değil de bir özel kişi olarak vasiyeti tenfiz memuru, mira
sın idarecisi, kanunî mirasçı veya vasiyet olunan sıfatile ilgilendiği mirasa ilişkin bir dava; 

e) Diplomatik ajanın kabul eden Devlet dahilinde resmî görevleri dışında yaptığı herhangi bir meslekî 
veya ticarî faaliyet ile ilgili /bir dava. 

2. Diplomatik ajanın, tanıklık yapmak zorunluluğu yoktur. 

3v IBu maddenin 1 inci fıkrasının ı(a), (ıb), ve (c) 'bentlerinde sayılan haller dışında ıbir diplomatik ajan 
hakkında hiçbir icra işlemi yapılamaz ve yapıldığı takdirde dahi şahsının veya konutunun dokunulmazlığı 
ihlâl edilemez., 

4. Kalbul eden Devletin yargısından bağışıklık diplomatik ajanı, gönderen Devletin yargısından bağışık 
kılmaz. 

MADDE 32, 
L Diplomatik ajanların ve 37 nci madde gereğince bağışıklıktan yararlanan şahısların yargı bağışıklığı 

gönderen Devlet tarafından kaldırılabilir, 
2. Bağışıklığın kaldırılması daima açıkça yapılmalıdır, 

3. Bir piplomatifc ajan veya 37 nci madde gereğince yargı bağışıklığından yararlanan bir şahıs tarafın
dan yargı yoluna başvurulması, onun 'esas dava ile doğrudan doğruya ilgili herhangi bir karşı dava bakı
mından yargı bağışıklığını ileri sürmesine engel olur. 

4-, Medenî veya İdarî davalar bakımından yargı bağışıklığının kaldırılması hükmün icrası bakımından da 
bağışıklığın kaldırılmış olmasını tazammun etmez. Hükmün icras bakımından ayrıca bir bağışıklığın kaldırıl
ması kararı gerekir. 

MADDE 33. 
1. Bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, bir' diplomatik ajan, gönderen Devlete 

yapılan hizmetler bakımından kalbul eden Devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hükümlerinden bağışık
tır. 
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2. (Bu maddenin '1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, aşağıdaki şartlarla 'bir diplomatik ajanın münha
sır hizmetinde bulunan özel hizmetçilere de uygulanır: 

a) Kabul eden Devletin vatandaşı olmamaları veya kabul eden Devlette daimi ikametgâhları bulunma
ması ve 

lb) Gönderen Devlette veya ibir üçüncü Devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hükümlerinden yarar
lanır olmaları., 

3. İBu maddenin 2 noi fıkrasında öngörülen bağışıklıktan yararlanmayan şahısları istihdam, eden bir 
diplomatik ajan, kalbul eden Devletteki sosyal güvenlik hükümlerinin işverene yüklediği vecibelere riayet 
edecektir, 

4. Bu maddenin sl ve 2 nci fıkrasında öngörülen bağışıklık, kabul eden Devletin müsaadesi şartiyle, ıbu 
Devletin Sosyal güvenlik sMemine kendiliğinden katılmaya engel değildir, 

5. Bu madde hükümleri, sosyal 'güvenlik hakkında daha önce aktediJmiş iki - taraflı veya çok - taraflı 
andlaşmaları etkilemez ve gelecekte ıbu gibi andlaşmaların aktedilmesine engel teşkil etmez. 

MADDE 34, 
İBir diplomatik ajan, aşağıda sayılanlar dışında, şahsî veya aynî, millî, bölgesel veya beledî her türlü vergi 

ve resimen bağışıktır: 
a) Normal olarak mal veya hizmetlerin fiyatların a dahil edilen nev'iden vasıtalı vergiler; 
lb) Misyonun maksatları için gönderen Devlet malik olunmayan, kalbul eden Devletin ülkesinde bulunan 

özel »taşınmazlar üzerindeki vergi ve resimler; 

c) 39 uncu Maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, kabul eden Devlet tarafından tahak
kuk ettirilen emlâk, veraset veya intikal vergileri; 

d) Kaynağı kaibul eden Devlette bulunan özel gelirden alınan vergi ve resimler, ve kaibul eden Devlet 
dahilindeki ticarî teşebbüslere yapılan yatırımlardan alınan sermaye vergileri; 

e) Yapılan muayyen hizmetlere karşılık tahakkuk ettirilen ücretler; 
f) 23 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, taşınmaz mülkiyetine ilişkin, kayıt, mahkeme veya 

zaıbıt harçları ile ipotek harcı ve damga resmi. 

MADDE 35. 
Kabul eden Devlet, diplomatik ajanları, bütün şahsî hizmetlerden, her ne şekilde olursa ölsün her türlü 

kamu hizmetlerinden ve el koyma, katkıda bulunma, ve konaklama yeri sağlama gibi askerî yükümlülük
lerden bağışık tutacaktır, 

MADDE 36. 
İv Kabul eden Devlet, kanun ve nizamlarına uygun olarak, aşağıdaki (maddelerin girişine izin verir ve 

depolama, taşıma ve benzeri hizmetlere ait ücretler dışında, bunlara bütün gümrük vergileri, resimleri ve il
gili ücretlerden bağışıklık tanır: 

a) Misyonun resmî kullanımına ait maddeler; • 

b) Yerleşmesinde kullanılacak maddeler dahil olmak üzere, bir diplomatik'*aTanın veya beraberinde otu
ran aile üyelerinin şahsî kullanımına ait eşya. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçen bağışıklıklar kapsamına girmeyen veya ithali ya da ihracı 
kaibul eden Devlet mevzuatınca yasaklanmış olan veya kalbul eden Devletin karantina mevzuatına tabi olan 
eşya ihtiva ettiğinin farzolunmasmı gerektiren ciddî sebepler bulunmadıkça, bir diplomatik ajanın şahsî ba
gajı aranamaz. Sayılan hallerde arama, ancak diplomatik ajanın veya yetkili temsilcisinin huzurunda yapılır. 

MADDE 37. 
1. Bir diplomatik ajanın beraberinde oturan aile üyeleri, kaibul eden Devletin vatandaşı değillerse, 29 

Ma 36 ncı maddelerde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 
2. Misyonun idarî ve teknik kadrosunun üyeleri, beraberlerinde oturan aile üyeleri ile birlikte, kabul 

eden Devletin vatandaşı olmamak veya daimî surette orada mukim bulunmamak şartıyla, 29 ila 35 inci 
maddelerde belirtilen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar; ancak 31 inci maddenin 1 inci fıkrasında 
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öngörülen, kabul eden Devletin medenî ve idarî yargısından bağışıklık, görevin ifası dışında yapılan 'fiilleri 
kapsamaz, Bu kişiler, keza, ilk yerleşmeleri sırasında ithal olunan eşyaları için 36 ncı maddenin 1 inci fıkra
sında belirtilen ayrıcalıklardan da yararlanırlar. 

3. Misyonun, kabul eden Devletin vatandaşı olmayan veya daimi surette orada mukim bulunmayan hiz
met kadrosunun üyeleri; görevlerinin ifası sırasında yapılan filler bakımından bağışıklıktan, işleri dolayısıy
la aldıkları ücretlere ilişkin vergi ve resim bağışıklığından ve 33 üncü maddede belirtilen bağışıklıktan yarar
lanırlar. 

4. Misyon üyelerinin özel 'hizmetçileri, kabul eden Devletin vatandaşı veya daimi surette orada mukim 
değillerse, işleri dolayısiyle aldıkları ücretlere ilişkin vergi ve resim bağışıklığından yararlanırlar. Diğer ba
kımlardan, ayrıcalık ve bağışıklıklardan ancak kabul eden Devletin tanıdığı ölçüde yararlanırlar, (Bununla 
beraber, kabul eden Devlet, bu gibi şahıslar üzerindeki yargı yetkisini misyonun görevlerinin ifasına gereksiz 
şekilde müdahalede bulunmayacak tarzda kullanmalıdır. 

MADDE 38, 
1, Kabul eden Devlet tarafından ek ayrıcalık ve bağışıklıklar tanınmadığı takdirde, bu Devletin vatan

daşı olan veya orada daimî surette mukim bulunan bir diplomatik ajan, sadece görevlerinin İfası esnasında 
yapılan resmî işlemler bakımından yargı bağışıklığından ve dokunulmazlıktan yararlanır. 

2. Kabul eden Devletin vatandaşı olan veya daimî surette orada mukim bulunan Misyonun kadrosunun 
diğer üyeleri ve özel hizmetçiler, ayrıcalık ve bağışıklıklardan ancak kabul eden Devlet tarafından tanınan 
ölçüde yararlanırlar. (Bununla beraber, kabul eden Devlet bu gibi şahıslar üzerindeki yargı yetkisini mis
yonun görevlerinin ifasına gereksiz şekilde müdahalede bulunmayacak tarzda kullanmalıdır. 

MADDE 39, 
1. Ayrıcalık ve (bağışıklıklar tanınan her şahıs, görevine başlamak üzere kabul eden Devletin ülkesine 

girdiği andan, veya esasen">bu Devletin ülkesinde bulunuyorsa, tayininin Dışişleri Bakanlığına veya mutabık 
kalınacak başka Bakanlığa bildirildiği andan itibaren bunlardan yararlanır. 

2. Ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bir şalısın görevi sona erdiği takdirde, bu ayrıcalıklar ve 
bağışıklıklar normal olarak ülkeyi terkettiği anda, veya terketmek için kendisine tanınan makul sürenin biti
minde sona erer, bununla beraber silahlı çatışma halinde dahi bu ana kadar devam eder. Bununla beraber, 
böyle bir şahıs tarafından misyonun bir üyesi olarak yapılmış fiiller bakımından bağışıklıkların uygulanma
sına devam olunur. 

3. Misyonun bir üyesinin ölümü halinde, ailesi üyeleri memleketi terkedebilmeleri için gerekli makul 
bir sürenin bitimine kadar sahip oldukları ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam ederler. 

4. (Misyonun kabul dden Devletin vatandaşı olmayan veya daimî surette orada mukim bulunmayan bir 
üyesinin, veya onun evine mensup ailesinin bir üyesinin ölümü halinde, kabul eden Devlet, müteveffanın, 
memleket içinde iktisap edilmiş ve ölüm anında ihracı yasak bulunan mallar dışındaki taşınır mallarının ül
ke dışına çıkartılmasına izin verir. Kabul eden Devlet dahilindeki mevcudiyeti, münihasıran müteveffanın 
orada misyonun bir üyesi ̂ olarak veya misyonun bir üyesinin ailesinin mensubu olarak bulunmasına bağlı 
bulunan taşınır mallardan emlak, veraset ve intikal vergileri alınmaz. 

MADDE 40. 
1, Bir diplomatik ajan, görevine başlamak veya görevi başına dönmek üzere, veya kendi ülkesine dö

nerken, pasaport vizesi gereken hallerde kendisine vize vermiş bulunan bir üçüncü Devletin ülkesinden geçti
ği veya bu ülke dahilinde bulunduğu takdirde, üçüncü Devlet kendisine geçişini veya dönüşünü sağlamak 
için dokunulmazlık ve gerekli diğer bağışıklıkları tanıyacaktır. Diplomatik ajana refakat eden, veya kendisi
ne katılmak veya memleketlerine dönmek için ayrı seyahat eden, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan 
ailesi üyelerine de aynı uygulama .yapılır. ' 

'2. !Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilenlere benzer hallerde, üçüncü Devletler, bir misyonun idarî 
ve teknik veya hizmet kadrosu üyelerinin ve bu kişilerin aile mensuplarının ülkelerinden geçişlerini engelle
mezler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 93) 
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3.: Üçüncü Devletler, kodlu veya şifreli haberler dafhil olmak üzere, transit geçiş halindeki resmî yazış
ma ve diğer resmî haberleşmelere kabul eden Devlet tarafından tanınan aynı serbesti ve himayeyi tanırlar. 
Bu devletler, pasaport vizesi gereken hallerde vize almış bulunan diplomatik kuryelere ve transit geçen diplo
matik çantalara kabul eden Devletin tanımakla yükümlü bulunduğu dokunulmazlık ve himayenin aynını ta
nırlar, 

4, lüçünoü Devletlerin bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları gereğince üstlendikleri yükümlülükler, aynı 
zamanda, üçüncü Devletin ülkesindeki mevcudiyetleri mücbir sebebe dayanan bu fıkralarda belirtilen şahıs
lar ile resmî haberleşmeler ve diplomatik çantalara dauygulanır. 

MADDE 41. 
1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamla! ına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına 

halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devle
tin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir. 

& Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan 
bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka (Bakanlık ile veya 
aracılığıyla yürütülür. 

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk 
kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak 
bir tarzda kullanılmaz. 

MADDE 42. 
Diplomatik ajan, kabul eden Devlette şahsî kazanç maksadıyla herhangi 'bir meslekî veya ticarî faaliyette 

bulunamaz. 

MADDE 43, 
(Bir diplomatik ajanın görevi, diğer haller dışında, aşağıdaki şekillerde »on bulur: 
a) Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlete diploma/tik ajanın görevinin son bulduğunun 

bildirilmesi ile;. 

b) 9 uncu maddenin 2 nci fıkrası gereğince, kabul eden Devletin gönderen Devlete diplomatik ajanı 
misyonun bir üyesi lolarak .tanımayı reddettiğini bildirmesi ile. 

MADDE 44, 
Kabul eden Devlet, silahlı çatışma hâlinde dahi, kendi vatandaşı olmamaları şartiyle ayrıcalıklar ve ba

ğışıklıklardan yararlanan şahıslara ve tabiiyetlerine bakılmaksızın bu gibi şaihısların aileleri üyelerine en kısa 
zamanda ülkesini terkedebilmeleri için kolaylıklar tanır. Kabul eden devlet, özellikle gerektiği takdirde ken
dilerini ve mallarını taşımak için gerekli nakil vasıtalarını sağlamak zorundadır. 

MADDE 45, 
İki Devlet arasında diplomatik ilişkiler kesildiği veya bir misyon sürekli veya geçici olarak geri çekildiği 

takdirde; 
a) Kabul eden Devlet, silahlı çatışma halinde dahi, mallan ve arşivleri ile birlikte misyonun binalarına 

saygı gösterir ve bunları korur; 
b) Gönderen Devlet, mallan ve arşivleri ile birlikte misyonun binalarının nezaretini, kabul eden Devle

tin rıza gösterdiği bir üçüncü Devletin uhdesine tevdi edebilir. 

c) Gönderen Devlet kendisinin ve vatandaşlarının menfaatlerinin korunmasını, kabul eden Devletin rıza 
gösterdiği bir üçüncü Devletin uhdesine tevdi edebilir. 

MADDE 46. 
Gönderen Devlet, kabul eden Devletin peşin rızası ile ve bu Devlet dahilinde temsil edilmeyen bir üçüncü 

Devletin talebi üzerine üçüncü Devletin ve vatandaşlarının menfaatlerinin geçici olarak korunmasını yükle
nebilir. 
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MADDE 47. 
1. Kabul eden Devlet, bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında (Devletler arasında ayrım gözet

mez. 
2. Ancak, aşağıdaki hallerde ayırım yapılmış sayılmaz: 
a) Kalbul eden Devlet, bu sözleşme hükümlerinin herhangi birini, 'bu hükmün gönderen Devlet dahilin

deki kendi misyonuna kısıtlamalı uygulanması sebebiyle kısıtlamalı olarak uyguladığı takdirde; 

b) Devletler 'birbirlerine teamül veya anlaşma yoluyla Ibu sözleşme hükümlerinin gerektirdiğinden daha 
müsait muamele /bahşettikleri takdirde. 

MADDE 48. • 
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler veya ihtisas teşekküllerinden herhangi (biri veya Uluslararası Adalet Di

vanı Statüsüne taraf olan bütün Devletler ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Sözleşmeye taraf olmaya 
davet olunan ıbaşka herhangi bir Devlete aşağıda belirtilen şekilde imzaya açık olacaktır: 

31 Ekim 1961'e kadar Avusturya Federal Dışişleri Bakanlığında, ve 'bundan sonra, 31 Mart 1962'ye ka
dar Newyork'ta Birleşmiş Milletler Merkezinde. 

MADDE 49. 
Bu Sözleşme onaylamaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunur. 

(MADDE 50. 
Bu Sözleşme, 48 inci maddede sözü edilen dört kategoriden birine mensup herhangi bir Devletin katılma

sına açık kalacaktır. (Katılma Belgeleri iBirleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

MADDE 51. 
I., Bu Sözleşme yirmiikinci onaylama veya katılma (belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi 

olunduğu tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girer. 
% Yirmikinci onaylama veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi onaylayan veya katılan 

her Devlet bakımından Sözleşme, onay veya katılma belgesinin tevdii tarihinden sonraki otuzuncu gün yü
rürlüğe girer. 

MAIDIDE 52. 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 48 inci maddede belirtilen dört kategoriden herhangi birine mensup 

Devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir: . t 

a) 48, 49 ve 50 nei maddeler gereğince bu Sözleşmeye konan imzaları, onaylama veya katılma belgeleri
nin tevdi olunmasını; 

b) 51 inci maldde gereğince, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihi. 

MADDE 53. - . 
Bu Sözleşmenin, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve ispanyolca metinlerinin aynı derecede doğru ve ge

çerli olan asıMarı, Birleşmiş Milletler Genel Sökreterine tevdi olunur ve bunların tasdikli örnekleri adı geçen 
tarafından 48 inci maddede belirtilen dört kategoriden herhangi birine mensup bütün Devletlere gönderilir. 

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, aşağıda imzası bulunan ve Hükümetlerince tam yetkili kı
lınmış Temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

IBin dokuzyüz altmışbir 'yılının Nisan ayının onsekizinci günü VIYANA'da tanzim olunmuştur. 
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Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 94 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 
1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesine 
Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/466) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 14'". 3 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-
1696/01861 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza wn Bakanlar Kurutunca 8.3.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti 0e Fransa Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylanması mn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile ge
rekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Fransa'da çalışan 150.000 dolayında vatandaşımız İle gerek Fransa'da, gerekse ülkemizde ikamet eden aile 
fertlerinin sosyal güvenlik haklarını teminat altına almak, vatandaşlarımızın hak ve vecibelerini tespit etmek 
amacıyla 20 Ocak 1972 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal 
Güvenlik konusunda Genel Sözleşme 16.5.1973 tarih ve 1729 sayılı Kanunla uygun görülerek yürürlüğe ko
nulmuştur, 

Geçen uygulama dönemi içinde, gerek ülkemizde, gerekse Fransa'da sosyal güvenlik konusunda ve mev
zuatlarda meydana gelen gelişmeler ışığında ve bu Sözleşme kapsamında bulunan vatandaşlarımıza yeni 
sosyal güvenlik hakları sağlamak üzere Eylül 1978 ayında Paris'te yapılan müzakereler sonucunda üzerinde 
mutabakat sağlanan Ek Sözleşme 3 Şubat 1984 tarihinde iki ülke yetkililerince Paris'te imzalanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti - Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin, 
yürürlüğe konulabilmesi için, Anayasamızın 90 inci maddesi gereği olarak bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanun Tasarısının î inci maddesi, 3 Şubat 1984 tarihinde Paris'te imzalanan Türkiye Cum
huriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dairdir. , 

Söz konusu Ek Sözleşme ile, Fransa ile akdedilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasından orta
ya çıkan aksamalar giderilmiş, Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin kapsamı genişletilerek TC Emekli Sandığı, 
Bağ - Kur mevzuatı da dahil edilerek, bu ülkede çalışan vatandaşlarımızın 5434 ve 1479 sayılı kanunlara 
tabi hizmetlerinin, birleştirilerek değerlendirilmesine imkân sağlanmıştır, 

öte yandan işçilerimizin Türkiye'de izinli bulundukları sırada SSK sağlık teslislerinden ücret ödemeden 
sağlık yardımı yapılması hükme bağlanmıştır. 
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Ayrıca Sözleşmenin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile, işçilerimizin hastalık ve analık sigortala
rından faydalanma hakkının doğması ile ilgili, sigortalılık sürelerine ait her iki ülkede geçen sigortalılık sü
relerinin birleştirilmesi için, Fransa Sosyal Sigorta mevzuatına paralel olarak, önceki çalışılan ülkedeki si
gortalılık süresinin sonu ile, yeni ülkedeki sigortalılık süresinin başı arasındaki bir aylık zaman faktörü, altı 
aya çıkarılarak bir aylık sürede işe yerleşemeyen işçilerimizin hastalık, analık sigortasından f aydalanamama 
durumu ortadan kaldırılmıştır.. • 

Diğer taraftan Sözleşmenin 22 - 26 ncı maddelerinde yapılan değişiklik ile, Fransa'da çalışan vatandaşla
rımızın sosyal güvenlik hakları ile ilgili olarak yaşlılık ve ölüm sigorta kollarında iki ülkede geçen hizmet 
sürelerinin birleştirilerek aylık bağlanması hususuna açıklık getirilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 5.6. 1984 
Esas No. : 1/466 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Yüksek Başkanlıkça 26.3.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 17.5.1984 tarihli 19 un
cu Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları temsilcilerinin de katılma
sıyla Anayasamızın 90 inci maddesi de göz önünde bulundurularak görüşülüp incelendi, 

Fransa'da çalışıp da 20 Ocak 1972 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin kapsamına giren ve halen 
Fransa'da çalışmakta olan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerine lehte yeni düzenlemeler getiren Ek Söz
leşmenin onaylanmasının yerinde olacağına karar veren Komisyonumuz tasarının tümünü ve maddelerini 
kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adama 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
Mehmet Sedat Turan 

Kayseri 

BaşfcanveMli 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
Osman Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak 

Kâtip 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Nevzat Bıyıklı 

Artvin 

Üye 
Bilal Şişman 

istanbul 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
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Difteri Korafayono Raperu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu • 19 . 6 . 1984 

Esas No. : 1/466 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8.3.1984 tarihinde Yüce Meclise sevkedüen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik 
Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzun 13.6.1984 tarihli 9 No.'lu toplantısında ikili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere 
olundu, 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere, 1972 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında Sosyal Güvenlik konusunda genel bir sözleşme yapılmış olup, 1729 sayılı Kanunla uygun görülerek 
yürürlüğe konulmuştur. Aradan geçen 11 sene içerisinde her iki ülkenin Sosyal Güvenlik konusunda ve mev
zuatında meydana gelen gelişmeler ışığında Fransa'da çalışan sayıları yaklaşık 150.000 civarında bulunan iş
çilerimize yeni Sosyal Güvenlik hakları sağlamak üzere Anasözleşmeye ek olarak 3 Şubat 4984 tarihinde 
Paris'te iki ülke yetkililerince on maddeden ibaret olan bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Böylece uygulamadan 
meydana gelen aksaklıklar düzeltilmiş, Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin kapsamı genişletilerek 5434 ve 1479 
sayılı TC Emekli Sandığı ve Bağ • Kur mevzuatı da Sözleşmeye dahil edilmiştir. 

Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu tesislerinden işçüerimizin ücret ödemeden istifadeleri, hastalık ve ana
lık sigortalarından faydalanmaları gibi hususlar Sözleşme kapsamına alınmıştır, 

Tasarı maddeleri Hükümetçe belirtilen şekliyle aynen kabul edilmiştirt 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam ve Rapor Sözcüsü 
Prof. Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
Hacı Tunan özttttfc 

Nevşehir 
(İmzada bulunamadı) 

Başkaınvekiî 
Mehmet Timur Çınar 

Manisa 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

istanbul 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya 

Üye 
Prof. Dr. Yılmaz Ahuğ 

Sivas 

Üye 
Dr. Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

Trabzon 

Üye 
Kâmran İnan 

BMİs 

Faik Tarımcıoğlu 
B&t&s 

Üye 
Neriman Elgin 

Ankara 

Üye 
Ali Rtfkı Atasever 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik 
Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylanmasının CFygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1'. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihinde imzala
nan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesine ek olarak 3 Şubat 1984 tarihinde imzalanan Ek Sözleşmenin onaylan
ması uygun bulunmuştur,. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
IV Özal 

Devlet Bakam - Başbakan Yardımcısı 
1. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Vt Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
Kt Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam V. 
K. Oksay 

Devlet Bakam 
Kt Oksay 

Devlet Bakanı 
A.. Tenekeci 

Adalet Bakam 
M, M Eldem 

Dışişleri Bakam V. 
A. M. Yılmaz 

Bayındırlık ve İskân Balanı 
L S._ Giray 

Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakam 
H,H, Doğan 

Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanı 
C._ Büyükbaş 

8 . 3 . 1984 

Devlet Bakam 
A, M, Yılmaz 

Devlet Bakanı V. 
A* K. Alptemoçin 

Millî Savunma Bakam 
Z& Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakam 
Vt. Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
M._ Aydını 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
M. Kalemli -

Kültür ve Turizm Bakam 
M, Mt Tasçıoğlu 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİÖI METİN 

Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Ara
sında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Gü
venlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METtN 

Türkiye Cumhuriyeti İte Fransa Cumhuriyeti Ara
sında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan Sosyal Gü
venlik Genel Sözleşmesine Ek Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

Tasarının 3 üncü maddesi aynen MADDE 3. — 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 94) 



— 6 — . 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ ARASINDA 20 OCAK 1972 TARİHİNDE 
İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK GENEL SÖZLEŞMESİNE EK SÖZLEŞME 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve 

Fransa Oırnhuriyeti Hükümeti, 

İlki devletten birinin diğer devlette halen çalışmakta olan veya evvelce çalışmış olan işçilerinin haklarını, 
özelikle her iki devletin sosyal güvenlik mevzuatlarında yer alan yeni hükümlerle Sözleşme arasında uyum 
sağlamak suretiyle, en iyi şekilde güvence altına almayı arzu ederek, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kal
mışlardır: 

MADDE 1 

Sözleşmenin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş tirilmiştir: 
«Madde 3. — Bu Sözleşme hükümlerinin uygulana cağı sahalar şunlardır: 
— Fransa bakımından: Fransa Cumhuriyetinin Avrupadaki illeri ve denizaşırı Meri. 

{Gerisi değişmemiştir) 

MADDE 2 

Sözleşmenin 4 üncü maddesinin 1 inci paragrafının I/d bendinde belirtilen aile yardımlarına ilişkin Fransız 
mevzuatının analık tahsisatı ile ilgili istisnası kaldırılmıştır. ıBu sonuncu hüküm bundan böyle aşağıdaki şekil
de olacaktır: 

«d/ Aile yardımlarına ilişkin mevzuat». 

. MADDE 3 

Sözleşmenin 10 uncu maddesinin ikinci bendindeki «bir aydan fazla bir sjüre» ibaresi yerine bundan böyle 
«altı aydan fazla bir süre» 'ibaresi getirilmiştir. 

MADDE 4 

Sözleşmenin 17 ncİ maddesi kaldırılmış ve aşağıdaki şekilde ıdeğişitirilmigtir: 
«Madde 17. — 
1. — İki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmış olan 

bir kimse, hastalık ve analık sigortaları sağlık (tedavi) yardımlarına halk kazanır ve hak kazandırır. 
Anılan yardımlar, aylık alan kimseye ve bu kimsenin aile bireylerine, bu kimsenin İkamet etmekte olduğu 

âkit tarafın kurumu tarafından, yalnız bu ülke mevzuatına göre aylık bağlanmış gibi, sağlanır. 
Söz konusu yardımların masrafları da bu sonuncu kuruma aittir. 
2. — Fransa'dan ve Türkiyelden ayrı ayrı bağlanmış iki yaşlılık aylığı almakta olan kimse, hastalık ve 

analık sigortaları sağlık (tedavi) yardımlanndan kendisi ve aile bireyleri için, ikamet etmekte olduğu devlet 
mevzuatının gerektirdiği koşullar dahilinde ve yükümlülüğü bu devletin kurumuna ait olrnalk üzere, yararlanır. 

3. — Âkit taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre bir yaşlılık aylığı veya bir maJliüllük aylığı veya 
bir iş kazası geliri almakta olan kimse, diğer devletin ülkesinde ikamet ettiğinde, hastalık ve analık sigorta
ları sağlık (tedavi) yardımlarına hak kazanır ve hak kazandırır. 

Anılan yardımlar, aylık alan veya gelir alan kimseye ve bu kimsenin ale bireylerine, bu kimsenin ülkesin
de ikamet etmekte olduğu devletin kurumunca aylık veya gelir bu sonuncu devlet mevzuatına göre bağlanmış 
gibi sağlanır. 

Anılan yardımlara halk kazanılıp kazanıilimadığı, aylık veya geliri ödeyen kurumca uygulanan mevzua'ta göre 
belirlenir. 
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Yardımların kapsamı, süresi ve sağlanma şekli, aylık veya geliri almakta olan kimsenin ikâmet etmekte oldu
ğu ülke mevzuatına ıgöre belirlenir. Söz konusu yardımların masrafları aylık veya geliri ödeyen tarafın sosyal 
güvenlik kurumuna aittir. Bu. 'kurum, ayhk veya gelir alan kimsenin ikamet ettiği memleketin kurumuna, 
yardım masraflarının dörtte üçünü, götürü bir tutar üzerinden ve idarî Anlaşmamda tespit edilmiş usullerle 
öder.» 

MADDE 5 

Sözleşmenin 22 - 27 mel maddeleri kaldırılmış ve aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 22.— 
Fransız veya Türk ücretli işçi çalışma süresinde, birbirini izleyen zamanlarda veya münavebe ile, âkit taraf

ların herbirinde bu memleketlerin yaşlılık sigortası hak kındaki bir veya birden fazla mevzuatına tabi olmuşsa, 
yardımlardan aşağıdaki koşullar 'dahilinde yararlanır: 

I) İlgili' kimsenin yardımlara hak kazanmak için bu devletlerden her birinin mevzuatının gerektirdiği ko
şulları yerine getirmesi halinde, her âkit tarafın yetkili kurumu, yardım miktarını, uyguladığı mevzuat gere
ğince geçmiş sigortalılık sürelerini nazara alarak belirler. 

II) İlgili kimsenin ulusal mevzuatlardan biri veya diğerinin gerektirdiği sigortalılık süresi koşulunu yeri
ne getirmemesi halinde, bu kimsenin anılan mevzuatları uygulayan kurumlardan talep edebileceği yardımlar, 
aşağıdaki kurallara göre bağlanır: 

A — Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi 

Her iki âkit tarafın mevzuatına göre geçmiş sigortalı İrk süreleri ve sigortalılık sürelerine muadil olarak tanın
mış süreler, aynı zamana rasitlamamak kaydıyla, yardım haikkının belirlenmesinde, bu hakkın devamında veya 
yenMen kazanilmasınlda birleştirilir. 

fi — Yardımın bağlanması 
1. Her memleketin yetkili kurumu, yukarıda belirtildiği şekilde birleştirilen süreleri nazara alarak, kendi 

mevzuatına göre, ilgili kimsenin yardıma hak kazanmak için bu mevzuatın gerektirdiği 'koşulları yerine ge
tirip getirmediğini belirler. 

2. Yardım hakkı doğuyorsa, her memleketin yetkili kurumu, bu maddenin (A) paragrafında belirtilen ku
rallara göre birleştirilen sigortaMik süreleriyle bu süre lere muadil olarak tanınan sürelerin tamamı yalnız kendi 
mevzuatına göre geçseydi sigortalının hak kazanacağı yardım ne olacak idiyse bu yardımı nazarî olarak tespit 

eder. 

3. Her memlekettin yetkili kurumu tarafından ilgili kimseye fiilen ödenmesi gereken yardam -yukarıdaki 
bentte öngörülen yardım miktarı, kurumun kendi mevzuatına göre geçmiş sigortalılık süreleriyle muadili sü
relerin toplamına her İki memlekette geçen sürelerin toplamına oranı tutarında azaltılmak suretiyle- belir
lenir. 

III) Her iki memleketten birinin mevzuatına göre, yalnız bu mevzuat gereğince geçen süreler nazara alındı
ğında yardım hakkı dloğuıyorsa, o devletin yetkili kurumu, yardımın miktarını, Ibu maddenin I inci paragrafın
da belirtildiği şekilde tespit öder. 

Diğer tarafın yetkili kurumu, kendisine ait olan yardımı, II nci paragrafta öngörülen koşullara göre bağlar. 

Madde 23.— 
22 (II) maddesinin uygulanmasında, sigortalılık sürelerine muadil olarak tanınan süreler, her iki akit tarafın 

memleketinde o memleketçe o şekilde kabul edilen sürelerdir. 
ıBir memleketin mevzuatına göre bir sigortalılık süresine muadil olarak tanınan süre diğer memlekette 

geçen bir sigortalılık süresi ile aynı zamana rastlıyorsa, bu 'sonuncu memleketin kurumunca yalnız sigortalılık 
süresi nazara alınır. 
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Aynı surenin hem Fransız mevzuatına hem de Türk mevzuatına göre bir sigortalılık süresine muadil sayıl
ması halinde, anılan süre, ilgili kimsenin bu süreden önce son defa ülkesinde zorunlu olarak sigortalı olduğu 
memleketin kurumunca nazara alınır. 

Maddi- 24. — 
1. 22 (II) maddesinin uyıgulanmasınıda, iki memleketten birinin mevzuatı !bazı menfaatlerden yararlanmasını 

sigortalılık sürelerinin sigortalılıkla ilgili özel 'bir rejime veya özel hükümlere talbi bir meslekte veya işte geçmiş 
olması koşuluna bağlıyorsa, bu menfaatlerden yararlanmak için, yalnız, diğer memleketin özel rejimine veya 
özel hükümlerine tabi olarak geçirilen süreler nazara alınır. 

2. iki memleketten birinin mevzuatında söz konusu meslek veya iş için özel bir rejim veya özel hükümler 
yoksa dahi anılan meslekte geçirilen sigortalılık süreleri genel rejim yardımlarından yararlanmada nazara 
alınır. 

Madde 25. —. 
1. Bir âkit tarafın mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin toplamı bir yıldan az ise, bu memleketin 

kurumu, yardım hakkının mevzuatına göre yalnız bu süreler gereğince doğması hali hariç, söz konusu sü
reler için yardım sağlamakla yükümlü değildir. Hakkın yalnız bu süreler için doğması halinde yardım yalnızca 
bu sürelere göre kesin olarak bağlanır. 

2. Bununla birlikte, bu süreler, diğer âkit tarafın mevzuatına göre, süre birleştirilmesi suretiyle yardım 
hakkının doğup doğmadığının! belirlenmesinde nazara alınabilir. 

Madde 26. — 
1. ilgili kimse her iki âkit tarafın yaşlılık sigortası mevzuatının gerektirdiği koşulları belirli bir zamanda 

yerine getirmiyorsa veya her iki taraf mevzuatının gerektirdiği koşulları yerine getiriyor, fakat âkit taraflar
dan birinin mevzuatına göre, yardım haklarının ertelenmesi konusunda sağlanan olanağı kullanmış bulunuyorsa: 

— Anılan kimse iki memleketten birinin mevzuatının gerektirdiği koşulların tamamını yerine getirdiği 
takdirde bu mevzuat gereğince ödenmesi gereken yaşlılık yardımları, diğer memleket mevzuatına göre geçen 
sigortalılık sürelerine başvurulmaksızın, 22 (1) maddesindeki koşullar dahilinde hesaplanır. 

— Anılan kimse mevzuatlardan birinin gerektirdiği koşulları sigortalılık süresi 'koşulu hariç yerine getiriyor
sa, yaşlılık yardımı, bu takdirde, diğer memleket mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerine başvurularak, 
22 (II) maddesindeki koşullar dahilinde hesaplanır. 

2. Diğer âkit taraf mevzuatımn gerektirdiği koşullar yerine getirilmişse veya sigortalı, âkit taraflardan 
birinin mevzuatına göre erbeletmiş olduğu yardımların bağlanmasını talep ediyorsa, yardımlar birinci âkit 
taraf mevzuatına göre evvelce sağlanan hakların yeniden tespitine gerek kalma'ksızın, 22 nci madde hükümleri 
uyarınca bağlanır. \ 

Madde 27 
1. Bu kısım hükümleri hak sahibi eş ve çocuklara kıyas yoluyla uygulanır. 
2. Hak sahipleri aylığının bağlanmasına bak kazandıran ölümün işçiye yaşlılık sigortasından aylık bağ

lanmasından önce meydana gelmesi halinde, hak sahiplerine ödenecek yardımlar 22 nci madde hükümlerine 
göre bağlanır. 

MADDE 6 

Sözleşmeye aşağıdaki şekilde bir 30 bis maddesi ilave edilmiştir. 
«Madde 30 bis. 5 (1 ve 2) maddesi hükümlerinin istisnası olarak, bu sözleşmenin uygulandığı mevzuatla

ra göre Fransa'da geçen sigortalılık süreleri, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı mevzuatına ve 
zanaatsal, ticarî, sınaî ve serbest mesleklere Türkiye'de uygulanan sosyal sigortalar mevzuatına göre -bu mev
zuatlarda öngörülen malullük, yaşlılık ve hak salhipleri yardımlarına hak kazandırmak üzere- geçen sürelerle 
birleştirilebilir.:» 
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MADDE 7 

Sözleşmenin 31 inci maddesi aşağıdaki hükümlerle tamamlanmıştır: 
«Madde 31. — Aile yardımlarının sağlanmasına, işçinin sözleşmenin 11, 12 ve 35 inci maddelerde öngörülen 

durumlardan birinde bulunması halinde, -devam edilir.» 
MADDE 8 

37 nci maddenin son bendi kaldırılmış ve aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«ıMadde 37. — 35 ve 36 ncı maddeler hükümleri 1 Temmuz 1973 tarihinden sonra Fransa'da tarım mes

leğinde bir iş kazasına uğrayan ve ikâmetgâhlarını Tür kiye'ye nakleden kimselere uygulanır. 
Ancak, Fransa'da tarım iş kazası 1 Temmuz 1973 tarihinden önce meydana gelmişse, para ve sağlık yardım

ları sorumlu işveren veya onun yerine kaim olan sigorta kuruluşu tarafından sağlanır.» 
MADDE 9 

Genel Sözleşmenin bu ek sözleşmede belirtilen yeni hükümlerinin uygulanma şekilleri, 16 Mayıs 1973 tarihli 
Genel idarî Anlaşmayı değiştiren ve tamamlayan bir Ek idarî Anlaşma ile, ihtiyaca göre, belirlenir. 

MADDE 10 

Âkit taraflardan herbiri, bu Ek Sözleşmenin yürür lüğe girmesi için gerekli anayasal işlemlerin tamamlandı
ğını, diğerine bildirecektir. 

Bu Ek Sözleşme, ancak bildirilerden sonuncusunun tarihini izleyen ayın birinci gününden itibaren geçerli 
olacaktır. 

Paris'te 3 Şubat 1984 tarihinde iki nüsha, olarak ve her iki nüsha aynı derecede geçerli olmak üzere dü
zenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Adına 
Adnan BULAK Jean-Paul ANGLES 

Türkiye Cumhuriyetinin Paris Büyükelçisi Elçi, Yurt Dışındaki Fransızlar ve 
Fransa'daki Yabancılar Müdürü 

**• mm* »ı 
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Dönem : 17 Toplantı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 95 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sos
yal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 

İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/461) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7.3.1984 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı rK.K.T.D. 18/101-1444/01674 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlaman ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.2.1984 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti île Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihai 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkmda Kanun Tasarısı», gerekçe ve anlaşma ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

. . * Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12.10.1966 tarihinde imza
lanıp 1.10.1969 tarihinden beri yürürlükte bulunan ve 6.8.1974, 30.11.1979 tarihli Ek Anlaşmalarla tadil edi
len Sosyal Güvenlik Anlaşmasının, gelişen hukukî durumlar ve tarafların mevzuatlanndaki değişiklikler de 
dikkate alınarak günümüz şartlarıyla uyum sağlamak ve yukarıda bahsolunan Anlaşmaların yerine geçmek üze
re yeni bir Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalamışlardır. 

Bu Anlaşma ile, her iki devletin Sosyal Güvenlik alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesi ve her iki devlet 
vatandaşlarının, tarafların mevzuatlarının uygulanmasında eşit işleme tabi tutulmaları, kazanılmış ve kazanıla
cak haklarının korunması amaçlanmıştır. 

MADDE 1. — Kanunun 1 inci maddesi Anlaşmanın onaylanmasına dairdir. 
2 Aralık 1982 tarihinde Viyana'da imzalanan Anlaşmanın ihtiva ettiği hükümler aşağıda kendi madde 

numaraları ile izah edilmiştir. 
Madde 1. —Anlaşmanın birinci maddesinde anlaşmada yer alan tanımların tarifi yapılmıştır. 
Madde 2. — Bu maddede de tarafların Anlaşmanın kapsamına dahil olan mevzuatı belirtilmiştir. 
Maddenin 1 inci fıkrasının 1 inci bölümünde Türkiye bakımından kapsama alınan mevzuat belirtilirken 

T.C. Emekli Sandığı dışında kalan Sosyal Güvenlik Mevzuatı özellikle ismen sayılmamış, a, b, c ve d bentlerin
de gösterilen sigorta kollanın içeren bütün mevzuat kapsama alınmıştır. 

Maddenin 2 nci fıkrasıyla İ inci fıkrada sayılan mevzuatı tamamlayan diğer metinlerinde sözleşme kap
samında mütalaa edileceği üçüncü fıkrada tarafların üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalardan doğan mevzuatın bu 
anlaşma kapsamında mütalaa edilemeyeceği ifade edilmektedir. * 
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Diğer taraftan anlaşmanın bir parçasını oluşturan ve anlaşma, ile aynı tarihte imzalanmış bulunan Nihaî 
Protokolün 1 inci maddesinin a ve b fıkralarıyla anlaşmanın 2 nci maddesine istisnalar getirilmiştir. Buna göre 
noterlik sigortası hakkındaki Avusturya mevzuatı anlaşma kapsamı dışında tutulmuş ve 2 nci maddenin 3 üncü 
fıkrası ile ilgili olarak Avusturya ve Türkiye tarafından aynı zamanda imzalanmış olan ve sigorta sorumlu
luğu yü'klenilmesine ilişkin hükümler içeren anlaşmalardan doğan mevzuatın bu anlaşma çerçevesinde nazara 
alınacağı şeklinde bir istisna getirilmiştir. 

Madde 3. — Anlaşmadan kimlerin faydalanacağını belirleyen bu maddede, anlaşmanın, akit devletlerin va
tandaşları ile geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertleri ve geride kalan hak sahipleri, âkit taraflardan biri
nin ülkesinde oturan mültecilerin hukukî durumları hakkındaki 28.7.1951 tarihli anlaşma ile buna ilişkin 
31.1.1967 tarihli protokolda belirtilen mülteciler ve bir âkit taraf ülkesinde oturan vatansızların hukukî durum
ları hakkındaki 28.9.1954 tarihli anlaşmada belirtilen vatansızlar için de geçerli olacağı hükmünü içermektedir. 

Madde 4. — Bu maddede de üçüncü maddede belirtilen kimselerin hak ve yükümlülükler bakımından eşit 
muameleye tabi tutulacakları öngörülmüştür. Nihaî prc*okolde bu madde içinde istisnalar getirilmiştir. 

Madde 5. — Maddede, bir âkit taraf mevzuatına göre hak kazanılan aylık, gelir ve diğer para yardımları
nın hak sahibinin diğer âkit taraf ülkesinde ikâmet etmesi halinde de ödeneceği hükme bağlanmış ancak, 
üçüncü ülkelerde ikâmet eden aylık-gelir alanların aylığının ödenmesinde tarafların iç mevzuatlarına göre ha
reket etmeleri serbest bırakılmıştır. Ayrıca, Nihaî Protokolün 3 üncü maddesinde Avusturya aylıklarına Dev
letçe yapılan ayarlama zammının diğer ülkede ikâme edenlere verilemeyeceğine dair bir istisna getirilmiştir. 

Madde 6. — 'Bu maddede 7 nci ve 8 inci maddelerdeki istisnalar dışında çalışanlar hakkında uygulanacak 
mevzuata ilişkin olarak işin yapıldığı ülke mevzuatının geçerli olacağı, ikâmet yeri veya iş merkezi diğer âkit 
taraf ülkesinde bulunan işçiler hakkında da aynı kuralın uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 7. — Âkit taraflardan birinin ülkesinde oturan işçilerin, işveren tarafından bir işin yapılması için 
diğer âkit taraf ülkesine gönderilmeleri halinde diğer âkit taraf ülkesinde çalıştıkları 24 ay müddetle hakların
da iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatının uygulanacağı, 

Bir hava nakliyat firmasının işçileri bir işin ifası dolayısıyla işveren tarafından diğer âkit taraf ülkesine 
•gönderildikleri takdirde bu kimseler hakkında iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatının geçerli olacağı, 

Bir geminin mürettebatının ve gemide geçici olarak çalışmayan diğer personel hakkında da gemide bayrağı 
taşınan devletin mevzuatının uygulanacağı, 

belirtilmiştir. 
Madde 8. — Bu madde gereğince Diplomat, konsolos, elçiliklerin idare ve teknik personelleri, elçiliklerin 

resmî hizmet personelleri, elçiliklerin özel hizmet personelleri hakkında bu anlaşma hükümleri yerine Diploma
tik ve Konsolosluk ilişkilerini düzenleyen Viyana Anlaşmalarının uygulanacağı Nihaî Protokolde de Ticarî De
legelerle bunların mesai arkadaşlarının da madde kapsamında düşünüleceği açıklanmıştır. 

Madde 9. — Maddede, işverenin veya işçinin talebi üzerine 6 ila 8 inci maddelerde belirtilen kimseler hak
kında, mevzuatı uygulanacak olan taraf yetkili makamının müsadesinin alınması, karşı makamın da bunu ka-
bul etmesi şartı ile ilk âkit taraf mevzuatının uygulanmasının mümkün olacağı belirtilmektedir. 

Madde 10. — Bu madde her iki devlet ülkesinde geçen ve aynı zamana rastlamayan sigortalı olarak geçen 
çalışma sürelerinin; yardım hakkının kazanılmasında, idamesi ve ihyasında nazara alınacağını hükme bağla
maktadır. 

Madde 11. — Bu maddede âkit taraflardan birinin işçisinin çalışmak üzere diğer âkit taraf ülkesine git
mesinde bu işçinin ve aile fertlerinin hemen meydana çıkacak sigorta vakalarında hangi hallerde hangi tara
fın mevzuatından yararlanacağı derpiş edilmiştir. 

Madde 12. — Bu madde âkit taraflardan birinin ülkesinde sigortalı olan bir kimsenin geçici olarak diğer 
âkit taraf ülkesinde bulunduğu sırada da sağlık yardımlarından faydalanacağını, âkit taraflardan birinin sigorta 
mercii hesabına yardıma müstehak olan bir kimsenin ikametgâhını diğer âkit taraf ülkesine naklettiği veya 
ikâmet ettiği âkit taraf ülkesine döndüğü takdirde yardım hakkını muhafaza edeceği, ikâmet edilen ülkeye 
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dönülmeden veya ikametgâhını naklinden önce yetkili merciden müsaade alınmasının gerekeceği, müsaadenin 
sadece sağlık durumu sebebiyle reddedilebileceği ve bu kimselere sağlık yardımlarının ikâmet mahallindeki 
mercii tarafından ve bu merciin mevzuatı çerçevesinde sağlanacağı, para yardımlarının ise yetkili merciin mev
zuatına göre yapılacağı; yukarıda belirtilen kimselere -acil durumlar hariç- protezlerin ve önemli yekûn tutan 
iyileştirme vasıtaları ile ehemmiyetli sağlık yardımları yapılması gerektiği takdirde yetkili merciiden müsaade 
alınacağı; 

Sayılan hususların aile fertleri hakkında da geçerli olduğu belirtilmektedir. 
Bu maddenin 1. fıkrası ile ilgili olarak Nihaî Protokolün 5. maddesinde, Avusturya'da yardım görecekler 

v için özel durumlara işaret edilmektedir. 

Madde 13. — Bu maddede, bir âkit taraf mevzuatına göre sigortalı olan bir kimsenin diğer âkit taraf ül
kesinde ikâmet eden aile fertlerinin de sağlık yardımlarından yararlanacakları, ancak yardımların ikâmet edi
len ülke mevzuatına göre sağlanacağı, şayet aile fertleri ikametgâhlarını yetkili merciin bulunduğu ülkeye nakle
derlerse bu defa yardımların o mevzuata göre ifa edileceği; bu hükmün sigortalının aile fertlerinin aynı hasta
lık ve analık vakası sebebiyle ikametgâhın naklinden önce oturdukları taraf ülkesinde yardım almış olmaları 
halinde dahi uygulanacağı öngörülmüştür. -

Bununla beraber âkit taraflardan birinin mevzuatında yardımlar için azamî bir süre söz konusu ise aynı 
hastalık veya analık vakası için diğer âkit taraftan aynı vaka için yardım yapılmış olan sürelerin yetkili mercii 
tarafından nazara alınacağı ve her iki âkit taraf mevzuatına göre sigortalı olan kimselerin aynı zamanda 
aile ferdi olan bir kimseye, yalnız ikamet ettiği ülkedeki merciin mevzuatına göre yardım yapılacağı ifade 
edilmiştir. 

Madde 14. — Madde, her iki âkit taraf mevzuatına göre emekli aylığı bağlanan ıkimselere ülkesinde 
ikamet ettikleri taraf mevzuatına göre sağlık yardımı yapılacağını;, . 

Aylık bir âkit tarafça bağlanmış ise yardımlarda bulunma yükümlülüğünün aylığı bağlayan tarafa ait 
olacağını, 

Aylık tahsis talebinde bulunanlar için de aynı hükmün geçerli olduğunu göstermektedir. 

Madde 15. — Madde, anlaşma hükümlerine göre sağlık yardımlarına müstehak olan kimselere Avustur
ya'da ve Türkiye'de yardımların hangi merciler tarafından yapılacağını belirtmektedir. 

Madde 16. — Bu madde, Anlaşmanın iligili maddeleri uyarınca yardımcı Sosyal Sigorta merciinin, yetkili 
mercii nam ve hesabına yapmış olduğu sağlık yardımı masraflarının yetkili merci tarafından yardımcı mer
cie idare masrafları hariç olmak üzere ödeneceğini, ancak bu hükmün her iki taraftan aylık olan kimse
lerin, aylık ödemekle yükümlü mercilerden birinin ülkesinde geçici olarak bulunmaları halinde geçerli ol
madığı öngörülmüştür. Ayrıca maddede yetkili makamların işlerin idarî yönden sadeleştirilmesi için masraf 
hesaplaşmalarını belirli yöntemlerde (kararlaştırabilecekleri belirtilmektedir. Bu maddenin. 1 inci fıkrasının 
2 nci cümlesinde belirtilen aylık sahiplerine Avusturya'da sağlık yardımı masraflarının nasıl finanse edildiğine 
dair bir açıklama Nihai protokolün 6 ncı maddesinde yer almıştır. Buna göre aylık sahiplerinin aylığından 
aylığı ödeyen merci hastalık sigortası primi kesecektin 

Madde 17. — Âıkit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan veya aylığa hak kazanmış bulu
nan bir kimsenin veyahut aile ferdinin diğer âkit taraf ülkesinde ölümü hainde, ölümü ilk âkit taraf ülke
sinde vuku bulmuş sayılacağı, 

Cenaze parasının, yardıma müstehak kimse diğer âkit taraf ülkesinde ikamet etse dahi yetkili mercii ta
rafından ödeneceği, bu maddede hükme bağlanmaktadır. 

Madde 18.—Maddeye göre, uzun vadeli sigorta kollarından yararlanmada her iki âkit taraf ülkesinde si
gortalı olaralk geçen çalışma süreleri, aynı zamana rastlamamak şartı ile yardım hakkının kazanılması ve de
vamı bakımından birleştirilecektir. Madde, Nihaî protokolün 7 nci maddesiyle tarafların kendi ülkelerinde 
geçen süreleri mevzuatları çerçevesinde değerlendirebilecekleri; Türk mevzuatına göre 30 prim ödeme günü
nün Avusturya mevzuatında bir sigortalılık ayı olarak kabul edileceği şeklinde tamamlanmıştır. . 
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Madde 19. — Bu madde ile her iki âkit taraf ülkesinde sigortalı çalışmaları bulunan bir kimse veya hak 
sahiplerinin aylık .talhsis talebinde bulunmaları halinde aylığın ne şekilde hesaplanacağı düzenlenmiş ve Âkit 
Taraflardan birinde toplam 12 aya ulaşmayan ve o mevzuata göre yardım hakkı doğurmayan sigortalılık 
sürelerinin sadece diğer âkit taraf mevzuatına göre geçmiş süreler gibi o taraf merciince nazara alınacağı 
açıklanmıştır. Maddeye göre, sürelerin nasıl değerlendirileceği Nihai Protokolün 8 inci maddesinde açık
lanmıştır. 

Madde 20. — Bu maddede yukarıdaki 18 ve 19 uncu maddeler hükümlerinin Avusturya mercileri tara
fından ne şekilde uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 21. — Maddenin 3 üncü fıkrasında «a», «b» ve «c» bentleri Türk işçilerinin lehine olmak üzere 
getirilmiş yeni hükümlerdir; 

«a» bendi hükmüne göre, Türkiye'de geçen hizmet sürelerinin tamamı, Avusturya tarafından dikkate alı
nacak, 

«h» bendi çerçevesinde de Türkiye'den aylık - gelir alınan süreler, Avusturya'dan aylık bağlanırken he
saba dahil edilebilir süreler olarak kabul edilecektir, «c» bendi ise, Avusturya mevzuatı gereği aylık bağlan
masında son üç yılın 12 ayında mutlaka prim ödenmiş olması şartının tespitinde Türkiye'de geçen sürelerin 
nazara alınmayacağını, Avusturya'da geçen sürelere bakılacağını hükme bağlamıştır. 

Madde 22. — Yardımlara, 18 inci madde uygulanmaksızın âkit taraflardan yalnız 'birinin mevzuatına 
göre hak kazanılması halinde, bu âkit taraf yetkili mercM, hakkın diğer âkit taraf mevzuatına göre mevcut 
olmadığı sürece, sadece kendi mevzuatına istinaden nazara alınacak sigortalılık sürelerine ve kendi mevzuatı
na göre söz konusu olan yardımları yapacak, 

Yukarıdaki ifade hükmüne göre tespit edilen yardım, yardım hakkının diğer taraf mevzuatına göre mey
dana gelmesi halinde 19 uncu madde nazara alınarak yeniden tespit edilecektir. Böylece bu âkit taraf, mev
zuatına göre yardımın başladığı gün itibariyle yeni tespit işlemi yapacak, hukukî geçerlik kazanmış olan ön
ceki kararlar yeni tespit işlemini engellemeyecektir. 

Madde 23. — Bu madde, 18 inci madde hükmü uygulanmaksızın bir âkit taraf mevzuatına göre yardı
ma hak kazanan bir kimseye yapılacak yardımın 19 uncu maddenin (c) bendine göre hesaplanan yardım
ların toplamından yüksek olması halinde, o tarafın, yardımların toplamı ile sadece kendi mevzuatına göre 
müstehak olunan yardım tutarı arasındaki fark kadar artırmak suretiyle kısmî aylık olarak ödeyeceği hük
münü ihtiva etmektedir. 

Madde 24."— Bu maddede, iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile sağlık yardımlarına bir âkit taraf 
mevzuatına göre hak kazanan bir kimseye diğer âkit taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde yardımların 
Avusturya'da ve Türkiye'de 12 nci maddenin 4 üncü fıkrası da uygulanmak suretiyle hanıgi merciler tara
fından yapılacağı, söz konusu yardımlar için yapılan masrafların 16 ncı maddeye göre tazmin edileceği be
lirtilmektedir. 

Madde 25. — Maddede meslek hastalığı ile ilgili masraflara her iki âkit tarafın iştirakinin söz konusu 
olduğu durumlarda yardımların sadece ülkesinde son defa çalışılan ve mahiyeti itibariyle meslek hastalığına 
neden olabilecek bir işin yapıldığı âkit taraf mevzuatına göre yapılacağı açıklanmıştır. 

Madde 26. — Bu madde, âkit taraflardan birinin ülkesinde çalışan bir işçinin, çalıştığı taraf mevzuatına 
göre, diğer âkit tarafta oturan çocukları için de aile yardım talep hakkına sahip olduğunu, 

Söz konusu işçiler hakkında özellikle çalıştıkları âkit ülkede oturuyorlarmış gibi işlem yapılacağını be
lirtmektedir. 

Madde 27. — Madde, Avusturya'da çalışan işçilerimizin devamlı olarak Türkiye'de ikâmet ©den çocuk
ları için Avusturya mevzuatında öngörülen aile yardımı tutarının her çocuk için ayda 682 şilin olarak tespit 
edildiğini; Avusturya'da bir çocuk için aile yardımının artırıldığı ve azaltıldığı yüzde oranında işçilerimizin 
çocukları için de aile yardımının bu oranda azaltılıp çoğaltılacağını; 

Aile yardımına ilişkin yaş zammının nazara alınmayacağını öngörmektedir. 
26. ve 27. maddelerin istisnaları ve izahı Nihaî Protokolün 10. maddesinde gösterilmiştir^ 
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Madde 28. — Bu madde bir âkit taraf mevzuatının aile yardımı talep etme hakkı bakımından belirli bek
leme süresini öngörmesi halinde diğer âkit ülkede geçen aynı mahiyetteki sürelerin nazara alınacağını; 

Bir âkit tarafın hastalık ve issizlik sigortası mevzuatına göre para yardımlarından yararlanan işçiler 
hakkında aile yardımı talep hakiki yönüyle işçiler para yardımı hususunda mevzuatı uygulanan âkit taraf ül
kesinde çalışıyorlarmış gibi, işlem yapılacağını belirtmektedir. 

Madde '29. — Bu maddeye göre, bir kimsenin bir çocuk için bir ay içerisinde ve her iki taraf mevzuatına 
ıgöre aile yardımına hak kazanması' halinde bu aya ait yardımlar sadece yardımların yapılacağı ayın başında 
mevzuata uygulanan âkit tarafça yapılacaktır. ^ 

Madde 30. — Bu maddede bir çocuk için her iki âkit taraf mevzuatına göre her iki ülkede aile yar
dımı yapılmasına ilişkin şartların var olması halinde, bu çocuğa ait aile yardımının çocuğun ülkesinde ikâ
met ettiği taraf mevzuatına göre ödeneceği hükmü getirilmektedir. • 

Madde 31. — Bu maddede; bundan önceki maddelerde bahis konusu olan çocukların uygulama alanında
ki mevzuat çerçevesinde aiile yardımı almaya hak kazanmış olan kimseler olduğu ifade edilmektedir. 

Madde 32. — Bu maddede : 
1. O İki âkit tarafın yetkili makamları bu anlaşmayı uygulayabilmek için gerekli önlemleri alır ve bu Ön

lemleri bir anlaşma haline getirirler, önlemler ile ilgili olan bu anlaşma Sosyal Güvenlik Anlaşmasının yürür
lüğe girmesinden önce imzalanmış olsa dahi ancak Sosyal Güvenlik Anlaşması ile birlikte yürürlüğe gire
ceği, 

2i Yetkili makamların mevzuatlarında meydana gelen değişikliklerden birbirlerine bilgi verecekleri, 
3. Anlaşmayı uygulamakla görevli mercilerin ise, mevzuatlarının ve bu anlaşmanın uygulanmasında bir

birlerine karşılıklı idarî yardımda bulunacakları ve bu yardımlar için taraflarca masraf talep edilmeyeceği 
ancak her iki tarafın yetkili makamlarının belirli masrafların ödenmesini kararlaştıralbilecekleri, 

4. Anlaşmanın uygulanmasında her iki tarafın mercileri ve makamları birbirleri ile ve ilgili kimseler veya 
bunların vekil kıldıkları kimselerle direkt olarak temas edebilecekleri,, 

5. Âkit taraflardan birinin mercileri, makamları veya mahkemelerinin kendilerine verilen dilekçeleri ve 
diğer yazıları öteki âkit tarafın dili ile yazılmış olması nedeni ile iade edemeyecekleri, 

6. ÂSkit taraflardan birinin mevzuatının uygulanmasında gerekli görülen ve diğer âkît taraf ülkesinde 
ikâmet eden kimseleri ilgilendiren hekim muayene masraflarının yetkili merci talebi üzerine ve masraflar bu 
tarafça karşılanmak kaydı ile ikâmet mahallî mercii tarafından yaptırılacağı, 

Hükümleri getirilmiştir3 

Madde 33. — Madde, anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilgili merciler arasında süratli teması 
temin bakımından tarafların yetkili makamlarının irtibat bürolan kuracaklarına dairdir. 

Madde 34. — Maddede; bir âkit taraf mevzuatında öngörülen ve bu taraf mevzuatının uygulanmasında 
İbrazı istenen yazı ve belgelerin harçlardan muaf tutulması gibi hususlar, bu anlaşmanın veya diğer âkit 
taraf mevzuatının uygulanmasında da ibrazı zorunlu aynı mahiyetteki yazı ve belgeleri için de geçerli ola
cağı, 

Keza Anlaşmanın uygulanması için ibrazı istenen her türlü belge ve yazıların tasdikine gerek bulunma^ 
dığı belirtilmektedir. 

Madde 35. — Bu maddede, Anlaşmanın veya bir Akit taraf mevzuatının uygulanmasında, taraflardan bi
rinin makamına, bir merciine veya başka bir yetkili (kuruluşuna verilecek olan dilekçe, beyanname ve iti
raz yazılarının, diğer tarafça da kabul edileceği, 

Bir âkit taraf mevzuatına göre bir yardım hakkında verilen dilekçenin, bu anlaşma dikkate alınarak, diğer 
âkit taraf mevzuatına göre sözkonusu olan aynı mahiyetteki bir yardıma ilişkin dilekçe olarak kabul edilece
ği; ancak bu hususun, talep sahibinin, taraflardan birinin mevzuatına göre kazandığı yaşlılık aylığının tespi
tinin ileri 'bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde geçerli olmayacağını, 
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Bir âkit taraf mevzuatının uygulanmasında, bu âkit tarafın bir makamına, merciine veya başka bir yetkili 
kuruluşuna belirli bir süre içerisinde verilecek olan dilekçe, beyanname veya itiraz yazılarının aynı süre içe
risinde diğer âkit tarafın benzeri mercilerine de verilebileceği, 

Yukarıdaki paragraflarda sözü edilen hallerde müracaatta bulunulan merciin, bahsi geçen dilekçeleri, be
yannameleri itiraz yazılarını diğer âkit tarafın ilgili merciine göndereceği öngörülmüştür. 

Madde 36. — Bir âkit taraf mercilerinin diğer âkit taraf ülkesinde bulunan haksah'ibi kimselere yapacak
ları ödemelerin hâk kazandığı ülke parası ile yapılacağı, ödemelerin diğer âkit taraf ülkesinde bulunan merci
lere yapılacak olması halinde; ödemenin alacaklı merciin parası ile yapılacağı, 

Tarafların, bu anlaşmanın: uygulanması sırasında birbirlerine ödeyecekleri meblağların havalesi sırasında 
cari olan kıiru dikkate alacakları belirtilmektedir. 

Madde 37. — Bir âkit taraf merciine borçlanılan primlerin, ilgili kimsenin diğer âkit taraf ülkesinde 
bulunması halinde bu ülkedeki bir mercie olan prim borçlarının tahsili için geçerli idarî usullere göre tahsil 
edileceğini, 

Haksız yere iktisap edilen ve ikinci madde gereği uygulanacak mevzuat bakımından iade edilmesi gere
ken aile yardımlarına ilişkin borçluluk belgelerinde kayıtlı meblağların Türkiye'de icra yoluyla ödenmesi kabil 
olan prim borçlarının tahsili hususunda geçerli idarî usullere göre geri alınacaktır. 

Madde 38. — Maddeye göre; Akit taraflardan birinin avans ödeyen merciinin diğer âkit taraf merciinin 
kendi mevzuatına göre yaptığı veya yapacağı yardımın aynı zaman bölümüne rastlayan fark meblağını diğer 
âkit taraf merciinin talebi üzerine ve onun hesabına mahfuz tutacağı, buna karşılık diğer âkit taraf ülke
sindeki bir merci daha sonra aynı mahiyette yardımda bulunacağı süre için önceden gerekenden fazla olarak 
bir ödeme yapmış ise kişinin hakkını aşan meblağın yukarıdaki ilk cümle anlamında avans olarak kabul 
edileceği, 

Ayrıca bir âkit taraf ülkesindeki hak sahibine, para yardımlarının ödeneceği bir zaman bölümü içerisinde 
ayrıca geçici para ödemeleri de yapılmış ise yükümlü mercii, talepte bulunması halinde ilgili mercii nam ve 
hesabına olarak, aynı zaman bölümüne rastlayan ve ödenmiş olan veya birikmiş olup da ödenecek olan meblağ
lardan fazladan ödenen yardımın tutarını kesecektir. 

Madde 39, — Bir âkit taraf mevzuatına göre yardım hakkı bulunan bir kimsenin diğer âkit taraf ülkesinde 
vükubulan bir sigorta vakası nedeni ile zarara uğraması sözkonusu ise ve bu taraf mevzuatına göre bir üçüncü 
şahsa karşı zararın tazminini talep etme hakkı varsa, tazminat talep hakkının ilk âkit taraf merciine geçe
ceği, 

Zarara sebep olan vak'a dolayısı ile her iki taraf merciinin tazminat talep hakkı doğarsa, üçüncü şahısların, 
taraflara ödemeleri gereken borçlarını bu taraflardan birine ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getir
miş sayılacakları ve bu durumda her iki tarafın mercilerinin tahsilatı yaptıkları yardımlarla orantılı olarak 
paylaşacakları açıklanmıştır. 

Madde 40. — Bu maddede, âkit taraflar yetkili makamlarının bu anlaşmanın yorumu ve uygulanmasında 
çıkacak itilafları müzakereler yolu ile çözümleyeceklerini; anlaşmazlığın bu yolla halli 6 ay içinde mümkün -
olamazsa, taraflardan birinin veya her ikisinin teklifi ile ve her iki tarafın mutabakatı ile anlaşmazlığın bir ha
kem heyetine götürüleceği, 

Söz konusu heyetin kararlarının kesin ve taraflar için bağlayıcı nitelikte olduğu anlatılmaktadır. 

Madde 41. — Madde, bu anlaşmanın yürürlük tarihinden önce meydana gelen sigorta vakalarına ilişkin 
yardımların da yapılacağını, keza anlaşmanın yürürlük tarihinden önce geçen sigortalılık süreleri ile, tarafların 
mevzuatlarında süresi içinde yapılan müracaatlarda bazı yardımların geriye dönük olarak yapılması öngörülme
miş ise anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önceki süreler 'için bir ödemenin yapılmasının söz konusu olamaya-i 
cağı açıklanmıştır. 

Madde 42. — Bu madde de, politik dinî veya ırkî nedenler ile hak kaybına uğramış bir kimsenin Avus
turya mevzuatına göre müstehak olduğu haklarının bu anlaşma ile haleldar olmayacağı belirtilmiştir. 
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Madde 43. — Anlaşmanın onaylanacağı ve onay belgelerinin teati edüeceği, anlaşmanın nasıl yürürlüğe 
gireceği, yürürlükte kalacağı ve ne şekilde feshedilebileceği ve fesih halinde anlaşmanın, kazanılmış haklara 
ilişkin hükümlerinin ilgili kimsenin dış ülkede ikameti halinde dahi geçerli olacağı bu maddeyle, öngörülmüş
tür. 

Madde 44. — 2 Aralık 1982 tarihli bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile ülkemizle Avusturya arasında 
evvelce imzalanmış 12.10.1966 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması ile bu anlaşmaya Ele 6.8.1974 tarihli birinci 
ve 30.11.1979 tarihli ikinci Ek Anlaşmaların yürürlükten kalkacağı, 

Bu Anlaşmanın evvelki anlaşmalara şamil olarak yürürlük tarihinden önce kazanılmış hakları kaldırmaya
cağı, 

Bu espiri içerisinde her iki âkit taraf yetkililerinin anlaşmayı imzaladıklarına işaret edilmiştir. 
Anlaşmanın bir nolu ekini teşkil eden nihai protokolda da her iki âkit tarafın yetkililerinin anlaşma 

maddeleriyle belirtilen hükümlerin uygulanmasındaki tarafların mevzuatları dikkate alınarak istisnalar veya de
ğişik durumlara işaret edilmekte olup, protokolda yer alan hususlarda da mutabakata vardıkları beyan edil
miştir. 

Yukarıda hükümleri tahlil edilmiş olan anlaşmanın tarafımızdan tasdikine engel bir husus görülmemekte
dir. 

MADDE 2. — Kanunun yürürlük tarihini tespit etmektedir. 
MADDE 3. — Bu Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/461 

Karar No. : 5 
5 t6 ? 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MÎECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 26.3.1984 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Avus
turya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Protokol'ün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 17.5.1984 tarihli 19 uncu Birleşiminde Dışişleri 
Balkanhğı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmasıyla Anayasamızın 90 inci 
maddesi de göz önünde bulundurularak görüşülüp ilcelendi. 

Gerekçesi uygun bulunduktan sonra tümü müzalkere edÜip maddelerine geçilerek tasarının mad
deleri ve tümü Komisyonumuzca aynen kabul ediürüştirâ 

Havalesi gereğince (Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Mustafa Balcılar 

Ftdk'Şgfr»'"' 

Üye 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 
Üye | 

Mehmet Özalp 
Aydın 
Üye 

Mehmet Sedat Turan 
Kayseri 

BaşkanvekiM 
Burhan Kara 

Giresun 
Üye 

Arsan Savaş Arpaetoğlu 
Amasya 

Üye 
Ertuğrul GÖkgün 

Aydın 
Üye 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 
Üye 

Nevzat Bıyıklı 
Artvin 
Üye 

Bilal Şişman 
İstanbul 

Üye 
Rıza öner Çakan 

Zonguldak 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

26 . 6 . 1984 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎSI BASKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüce Meclise 27.2.1984 tarihinde sevk edilen 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması, ve Eki Nihaî Pro-
tokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 13.6.1984 tarihli 
9 No. lu toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği üzere bu sosyal güvenlik andiaşması ile Türkiye ile Avusturya ara
sında Sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve her iki devlet vatandaşlarının, tarafların mevzuat
larının uygulanmasında eşit işleme tabi tutulmaları, kazanılmış ve kazanılacak hakların korunması amaç
lanmıştır. 

44 maddeden oluşan «Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhur'iyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaş
ması ve Eki Nihaî Protokol ile, Âkit devletlerin vatandaşları ile geçindirmekle yükümlü oldukları aile fertleri 
ve geride bıraktıkları hak sahipleri için olduğu gibi, mülteciler ve vatansızlar için de geçeri olacağı hükmü 
getirilmektedir. Bir Âkit taraf mevzuatına göre kazanılan aylık, gelir ve diğer para yardımlarının hak sa
hibinin diğer. Âkit taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de ödenmesi hükme bağlanmıştır. 

Komisyonumuz, dış ülkelerde çalışan, eş ve çocukları ile sayıları 2,5 milyonu bulan işçilerimizin sosyal 
ve kültürel sorunlarına çözüm getirmek üzere Bakanlıklararası bir kurulun teşekkül edip biran önce çalış
malara başlamasını temenniye şayan görmüştür^ 

Ayrıca orada doğup büyüyüp yetişen yeni nesilin Türkiye ve Türklerle olan irtibatının sıcak tutulabil
mesi için gerekli önlemlerin alınması uygun görülmüştür. 

Komisyonumuz tasarının tümünü kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiş ve neticede ta
sarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Rapor Sözcüsü 
Prof. Fethi Çelikbas 
Burdur Milletvekili 

Üye 
Sabit Batumlu 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri Milletvekili 

Mehmet Timur Çınar 
Manisa Milletvekili 

Üye 
L. Yeniay Köseoğlu 
istanbul Milletvekili 

Üye 
Nihat Harmancı 

Konya Milletvekili 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis Milletvekili 

Üye 
Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis Milletvekili 

Üye 
Nermin Elgin 

Ankara Milletvekili 
İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKUtFt 

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal GUvenlik Anlaşması ve Eki Nihat Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6.8.1974 tarihli Ek Anlaşma ve 30.11.1979 tarihli ikinci Ek Anlaşma ile tadil edilen Türkiye 
Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki 12.104 966 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşmasının yerine 
geçmek üzere aktedilen 2.12.1982 tarihli «Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal 
Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Protokobün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T._ Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K._ Erdem 

Devlet Balkanı 
S. K Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
Vt Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H, C, Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
Af. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
/. 5. Giray 

Tarım Orman ve Köy îşteri Bakanı V. 
K. Oksay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

27 . 2 . 1984 

Devlet Bakanı 
A.. M. Yılmaz 

Devlet Balkanı V. 
A. K. Alptemoçin 

Milî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Ankan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
M. Aydm 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Af. Kalemli ' 

Kültür ve Turizm Bakamı 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

. Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Ara
sında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Pro-
tokol'un Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen Uca'bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen fcaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştik 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KIABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Ara
sında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki Nihaî Pro
tokoldün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maküdesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci (maddesi aynen 
kafbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

AVUSTURYA CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDA 
ANLAŞMİA 

Türkiye Cumhuriyeti 
üe 

y 
Avusturya Cumhuriyeti 

Her iki devletin sosyal güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirmek ve hukuk alanındaki gelişme ile uyum 
sağlamak arzusu ile ve her iki Âkit Devlet vatandaşlarının, sosyal güvenlik hakkındaki iç mevzuatın uygu
lanmasında eş değerde tutulmaları keza kazanılmış ve kazanılacak hakların korunması ilkesinden hareket 
ederek, 6 Ağustos 1974 tarihli Ek Anlaşma ve 30 Kasım 1979 tarihli İkinci Ek Anlaşma ile tadil edilen 12 
Ekim 1966 tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşmasının yerine geçmek üzere, aşağıdaki Anlaşma üzerinde muta
bakata varmışlardır : -. 

BÖLÜM 1 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 

(1) Bu Anlaşmanın uygulanmasında; 
1. «Türkiye» 

Türkiye Cumhuriyetini, 
«Avusturya» 
Avusturya Cumhuriyetini; 

2. «Mevzuat» 
2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen sosyal güvenlik kollarıyla ilgili olarak bir Akit Taraf ül
kesinde veya bu ülkenin bir kısmında yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmelikler ile hukukî kıy
meti haiz diğer genel emir ve talimatı; 

3. «Yetkili Makam» 
Türkiye bakımından, 2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen mevzuattan uygulayacak olan Ba
kanları; 
Avusturya bakımından, Sosyal İşler Bakanını, aile yardımları ile ilgili konular bakımından, Federal 
Maliye Bakanını; 

4. «Mercii» 
2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen mevzuatı veya bu mevzuatın bir kısmını uygulamakla 
görevli kuruluş veya makamı; 

5. «Yetkili Mercii» 
Sigortalının yardım isteğinde bulunduğu sırada bağlı olduğu mercii veya en son sigortalı olduğu 
Âkit Taraf ülkesinde bulunsaydı hangi mercie bağlı olacak idiyse o mercii; 

6. «Aile Ferdi» 
Nam ve hesabına yardımların yapılacak olduğu merciin merkezinin -bulunduğu Âkit Taraf mevzu
atına göre, bir aile ferdini; 
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7. «Sigortalılık Süreleri» 
Her iki Âkit Devlet mevzuatının kabul ettiği prim ödeme ve muadil süreleri; 

8. «Para yardımı» «Aylık» veya «Gelir» 
Bir para yardımını, bir aylığı veya kendisini oluşturan bütün kısımları dahil, bir geliri, her türlü 
zamları, intibak farklarını, her türlü ilâveleri ve keza sermaye olarak yapılan 'toptan ödemeleri ve 
prim iadesi olarak yapılan ödemeleri; 

9. «Aile Yardımları» 
Avusturya mevzuatına göre aile yardımını ve Türk mevzuatına göre olan aynı mahiyetteki yardım
ları; ifade eder. 

(2) Bu Anlaşmadaki diğer deyimler, •ilgili mevzuatta hangi anlamda kullanılmış ise o anlamı ifade eder. 

'Madde 2 

(1) Bu Anlaşma hükümleri aşağıda yazılı mevzuat hakkında uygulanır. 

1. Türkiye bakımından, 
a) Hastalık Sigortası; 
b) Analık Sigortası; 
c) îş kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası; 
d) Malulük, Yaşlılık ve ölüm Sigortası; 
e) Devlet Memur ve Hizmetlilerinin Emekli Sandığı; 

2. Avusturya bakımından, 
a) Hastalık Sigortası; 
b) Kaza Sigortası; 
c) Emekli Sigortası; 
d) Aile Yardımı; 

(2) Bu Anlaşma, 1 inci fıkrada belirtilen mevzuatı birleştiren, değiştiren veya tamamlayan tüm mevzuat hak
kında uygulanır. 

(3) Üçüncü devletlerle yapılan anlaşmalardan doğan mevzuat, bu Anlaşmanın uygulanmasında nazara alın
maz. 

Madde 3 

(1) Bu Anlaşma, Âkit Devletlerin vatandaşları ile bunların aile fertleri ve geride kalan hak sahipleri için ge
çerlidir. 

(2) Bu Anlaşma, ayrıca 

a) Bir Âkit Taraf ülkesinde oturan, Mültecilerin Hukukî durumları hakkındaki 28 Temmuz 1951 tarihli 
Anlaşma ile buna ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli protokolde belirtilen mülteciler ile 

b) Bir Âkit Taraf ülkesinde oturan vatansızların Hukukî Durumları hakkındaki 28 Eylül 1954 tarihli 
Anlaşmada belirtilen vatansızlar için de geçerlidir. 

'Madde 4 

Bir Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasında, bu taraf vatandaşları, 
a) Diğer Âkit Taraf vatandaşları ile, 
b) Bir Âkit Taraf ülkesinde oturan, mültecilerin hukukî durumları hakkındaki 28 Temmuz 1951 ta

rihli anlaşma ve buna ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol'de belirtilen mültecilerle; 
c) Bir Âkit Taraf ülkesinde oturan, Vatansızların Hukukî Durumları hakkındaki 28 Eylül 1954 tarihli 

Anlaşmada belirtilen vatansızlar ile eş değer kabul edilirler. 
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Madde 5 

(1) Bir Âkit Tarafın mevzuatına göre müstehak olunan aylık, gelir ve diğer para yardımları, şayet bu An
laşmada aksine bir hüküm yoksa, haksahibinin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de 
ödenir. 

(2) Bir Âkit Taraf Merciinin diğer Âkit Taraf devletinin üçüncü bir devletin ülkesinde ikamet eden vatan
daşlarına olan aylık, gelir ve diğer para yardımları, sanki bunlar ilk Âkit Taraf devletinin üçüncü bir 
devlet ülkesinde ikamet eden vatandaşları imiş-gibi, aynı 'koşullar ve aynı miktarlarda yapılır. 

BÖLÜM II 

UYGULANACAK MEVZUAT 

Madde 6 

7 ve 8 inci maddelerde aksine bir hüküm yoksa, kazanç getiren işte çalışanlar için, işin yapıldığı ülke 
mevzuatı geçerlidir. Bu husus, ikamet yeri veya işvereninin merkezi diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan iş
çiler için de geçerlidir. 

Madde 7 

(1) Bir Âkit Taraf ülkesinde oturan işçiler, kendilerini ilk Âkit Taraf ülkesinde çalıştıran bir işveren tarafın
dan diğer Âkit Taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, bunlar hakkında, diğer Âkit Taraf ülkesinde ça
lıştıkları 24 üncü takvim ayının sona ermesine kadar, sanki bunlar hâlâ bu taraf ülkesinde çalışıyorlar
mış, gibi ilk Âkit Taraf mevzuatı uygulanır. 

(2) Merkezî bir Âkit Taraf ülkesinde bulunan bir hava nakliyat firmasının işçileri, bu firmanın ülkesinden di
ğer Âkit Taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, bunlar hakkında, sanki bunlar hâlâ bu taraf ülkesin
de çalışıyorlarmış gibi, ilk Âkit Taraf mevzuatı geçerliliğini korur. 

(3) Bir geminin mürettebatı ile bir gemide sadece geçici olarak çalışmayan diğer personel hakkında, gemi
de bayrağı taşınan Âkit Taraf devletinin mevzuatı uygulanır. 

Madde 8 

Diplomat ve konsoloslar ile diplomat ve konsoloslar tarafından yönetilen temsilciliklerin idare ve teknik 
personeli ve keza bu temsilciliklerin resmî hizmet personeli ve konsoloslar tarafından yönetilen temsilcilik
lerin diplomatları, konsolosları ve üyelerinin münhasıran ev hizmetlerinde çalıştırılan hizmetlileri hakkında, 
Diplomatik İlişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması ile Konsolosluk İlişkileri hakkındaki Viyana Anlaşması 
hükümleri uygulanır. 

'Madde 9 

6 ila 8 inci maddelere göre mevzuatı uygulanacak olan Âkit Taraf yetkili makamı, işçi ile işverenin müş-
teref başvurusu veya kazanç sağlayan işlerde çalışan diğer kimselerin talebi üzerine, ilgili kimselerin diğer 
Âkit Taraf mevzuatına tabi olmaları halinde, bu taraf mevzuatından bağışık tutulmasına izin verebilir. Bu 
hususta karar verilirken, yapılan işin mahiyeti ve 'koşulları göz önünde bulundurulur. Karar alınmadan ön
ce, diğer Âkit Taraf yetkili makamına, düşüncesini bildirme fırsatı verilir, işçi bu 'taraf ülkesinde çalışmıyor 
ise, sanki bu taraf ülkesinde çalışıyormuş gibi işlemgörür. 
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BÖLÜM III 

ÖZEL HÜKÜMLER 

KISIM 1 

Hastalık, Analık ve ölüm (cenaze parası) 

Madde 10 

Bir kimsenin, her iki Âkit Taraf ülkesinde sigortalı olarak çalışmış olması halinde, bu süreler, aynı zama
na rastlamamış olması koşulu ile, yardım hakkının kazanılması, idamesi ve ihyası bakımından birleştirilir. 

Madde '11 

(1) Bir işçi, diğer Âkit Taraf ülkesine gittiği takdirde,kendisi ve bu taraf ülkesinde bulunan yardıma müsta
hak aile fertleri için aşağıdaki koşullarla, diğer Âkit Taraf mevzuatında öngörülen yardımları talep et
me hakkına sahiptir : 

a) Bu Âkit Taraf ülkesine son defa yaptığı seyahat sırasında çalışabilir durumda olması gereklidir; 
b) Bu ülkeye yaptığı son defaki sayatinden sonra mecburî sigortalı bulunması gereklidir; 
c) 10 uncu maddede öngörülen sigortalılık sürelerinin birl'eştirimıesinde, bu Âkit Taıraf mevzuatında be

lirtilen (koşulları yerine getirmiş bulunması gereklidir. 
(2) îşçinin 1 inci fıkrada belirtilen hallerde, (a), <!b) ve <c) .'bentlerindeki koşulları yerine getirmemesi 

ve sigorta vakasının, ikamet yerini değiştirmeden önce, son defa sügortaüı bulunduğu Âkit Tarafın mevzua
tında öngörülen zaman içerisinde meydana gelmesi hafade, işçi, bu Akut Taraf mevzuaitına göre yardım talep 
etme hakkına sahiptir. 12 ncf maddenin 3 ila 6 nci fıkra hükümleri aynen uygulanır. 

IMadde 12 

(1) Âkit Taraflardan birinin merciinde sigortalı olan bir kim!se, geçici olarak diğer Âkit Taraf ülkesinde 
bulurtduğu sırada, sağlık durumunun, hastanedeki bakım dahil, derhal hekim tarafından tedavi edilmesini 
gerektirdiği takdirde, gerekli yardımı görür. 

(2) Bir Âkit Tarafın bir merdinin nam ve hesabına yardıma müstehak bufaıan bir kimse, ikamet ettiği 
Âkit Taraf ülkesine döndüğü veya ikametgâhını diğer Â'kiıt Taraf ülkesine naklettiği takdirde, yardım hakkını 
muhafaza eder. îkamet edilen ülkeye dönülmeden veya ikametgâhın naklinden önce yetJkili merciin muvafaka
tinin alınması gereklidir. Muvafakat sadece, sağlık durumu nedeni ile reddedilebilir. Muvafakat, gerekli ko
şulların mevcudiyeti halinde ve ilgilinin elinde olmayan nedenlerle daha önce alamamış olması durumunda, 
sonradan da verilebilir. Analık hali nedeni ile olan yardımlar için, muvafakat, Sigorta vakanın meydana gel
mesinden önce verilebilir. 

(3) 1 ve 2 inci fıkralarda belirtilen hallerde, sağlık yardımları, ikamet mahallindeki mercii tarafından, 
bu taraf mevzuatına göre yapılır. 

(4) 1 ve 2 nci fıkralarda belirtilen hallerde, protezlerin, büyük çaptaki yardımcı maddelerin ve diğer 
Önemli sağlık yardımlarının yapılması, yetkili merciin buna ilişkin muvafalkatta bulunmasına bağlıdır; bu 
husus, acil haller için geçerli değildir. Acil durum, yardım yapılmasının, ilgili kimsenin yaşam veya sağlığının 
ciddî surette tehlikeye sokulmadan ertelenemeyecek olması halinde, söz konusudur. 

(5) 1 ve 2 nci fıkralarda belirtilen hallerde, para yardımları, yetkili merciin uyguladığı mevzuata göre 
yapılır. Bu yardımlar, yetkili merciin talebi üzerine, diğer Âkit Tarafın bir mercii tarafından ödenebilir. 

(6) 1 ila 5 inci fıkra hükümleri aile fertleri hakkında da uygulanır. 

IMadde 13 

(1) Âkit Taraflardan birinin merciine bağlı bir sigortalımın diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmekte 
bulunan aile fertleri, sigortalı diğer taraf Merciine bağlı iımiş gibi, sağlık yardımlarından faydalanırlar. Yar
dım, bu taraf merciin uyguladığı mevzuata göre sağlanır. 
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(2) Sigortalının aile fertleri ikametgâhlarını yetkili merdin bulunduğu Âkit Taraf ülkesinle naklettikleri tak

dirde, yardımlar bu taraf mevzuatına göre sağlanır. Bu hüküm, sigortalının aile fertlerinin, aynı hastalık 
veya analık vakası sebebiyle, ikametgahlarının değişmelinden önce oturmakta oldukları Âkit Taraf ülkesindeki 
merciiden yardım almış olmaları halinde de uygulanır. Âkit Taraflardan birinin mevzuatında yardımlar için 
azamî bir sürenin öngörülmüş olması halinde, aynı hastalık veya analık vakası için Âkit Taraf mevzuuatma gö
re yardım yapılmış olan süreler yetkili mercii tarafından nazara alınır. 

(3) İki Âkit Taraf mevzuatına göre aile ferdi olan bir kimse, yalnız ikamet ettiği ülkedeki yetkili merciin 
uyguladığı mevzuata göre sağlanan yardımlardan faydalanır. 

Madde 14 

(1) Âkit tarafların emekli sigortasından kendilerine aylık bağlanmış bulunan aylık sahipleri hakkında, 
bunların, ülkesinde ikamet ettikleri Âkit Tarafın, aylık sahiplerinin hastalık sigortasına ilişkin mevzuatı uy
gulanır. Sadece diğer Âkit Taraf mevzuatına göre bir aylığın bağlanmasında, bu aylık, ilk Âkit Taraf mev
zuatına göre bağlanmış bulunan aylık olarak geçerlidir. 

i(2) 1 inci fıkra hükmü, aylık tahsis talebinde bulunanlar için de geçerlidir, 

Madde 15 

11 ile 14 üncü maddelere göre söz konusu olan sağlık yardımları, 

Türkiye'de, 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, 
Avusturya'da ise, 
İlgili kimsenin bulunduğu ya da ikamet ettiği yer için yetkili olan, işçi ve hizmetlilerin Bölge Hastalık 

San'dığı tarafından, yapılır. 

Madde 16 

(1) Yetkili mercii, ikamet mahallindeki sosyal sigorta merciinin, 11 inci maddenin 2 nci fıkrası, 12 nci 
maddenin, 1, 2 ve 6 nci fıkraları, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrası; ve keza 15 inci maddenin 1 inci fıkra
sının ikinci cümlesine göre yaptığı masrafları, idarî masraflar hariç, bu merciie tazmin eder; ancak, bu hüküm 
aylık ödemekle yükümlü olan merciin bulunduğu ülkede geçici olarak bulunulması halinde, geçerli değildir. 

(2) Yetkili makamlar, işlerin idarî yönden sadeleştirilmesi bakımından, bütün vakalarda veya belirli vaka 
gruplarında, masrafların münferit hesaplaşmalar yerine, götürü meblağlar üzerinden tazmin edilmesi hususunu 
kararlaştırabilirler. 

Madde 17, 

(1) Âkit taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan veya aylık almaya halk kazanmış bulunan bir 
kimsenin veyahut aile ferdinin diğer Âkit Taraf ülkesinde ölümü halinde, ölüm ilk Âkit Taraf ülkesinde vuku-
bulmuş sayılır. 

(2) Cenaze parası, yardıma müstehak olan kimsenin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmekte olması 
halinde dahi, yetkili mercii tarafından ödenir. 
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KISIM 2 

Yaşlılık, Malullük ve Ölüm 
(aylıkları) 

Madde 18 

Bir kimse, her iki Âkit Taraf ülkesinde sigortalı olarak çalışmış ise, bu süreler, aynı zamana rastlamamış 
olmak koşulu ile, yardım hakkının kazanılması, idame ettirilmesi veya ihyası bakımından birleştirilir. 

Madde 19 

(!) Her iki Âkit Taraf ülkesinde sigortalı olarak çalışmış olan bir kimse veya geride kalanları bir yar
dım isteminde bulundukları takdirde, yetkili mercii, yardımı, aşağıdaki biçimde tespit öder: 

a) yetkili sigorta mercii, kendi mevzuatına göre, ilgili kimsenin, sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi 
suretiyle yardım 'talep etme hakkına sahip olup olmadığını tespit eder;: 

b) Bir yardım talep ötme hakkının mevcut olması halinde, yetkili mercii, ilk olarak, her iki Âkit Taraf 
mevzuatına göre geçen bütün sigortalılık sürelerinin münhasıran kendi mevzuatına göre geçmiş olması du
rumunda müstehak olunacak olan nazarî yardım meblâğını hesaplar. Şayet yardım meblâğı sigortalıilık süre
sine bağlı değil ise, bu meblağ nazarî meblağdır; 

c) Yetkili merciî, bilâhare, borçlanılan kısmî yardımı, (b) bendindeki esasa göre hesaplanan meblâğı 
nazara alarak, kendi mevzuatına göre nazara alınacak olan sigortalılık süreleri ile her iki Âkit Taraf mevzua
tına göre geçen tüm sigortalılık süreleri ara'sındaki süre oranına göre (hesaplar. 

(2) (Bir Akit Tarafın mevzuatına göre, yardım için nazara alınacak olan sigortalılık sürelerinin toplam 
olarak 12 aya ulaşmaması ve bu taraf mevzuatına göre, bu sürelere istinaden hiçbir yardım hakkının mev
cut bulunmaması halinde, bu taraf mevzuatına göre hiçbir yardım yapılmaz; bu (takdirde, diğer Âkit Tarafın 
sosyali sigorta mercii, bildirilen bu süreleri, yardım hakkının kazanılması, İdamesi ve ihyası bakımından 
ve keza yardımın miktarı yönünden, sanki kendi mevzuatına göre geçmiş süreler gibi, nazara alır. 

Madde 20 

Avusturya yetkili mercileri, 18 ve 19 uncu maddeleri aşağıdaki esaslara göre uygularlar: 
1'. Yetkili mercii tarafından yapılacak tespit işleminde sadece Avusturya sigortalılılk süreleri nazara 

alınacaktır. 

2. 18 ve 19 uncu madde hükümleri, yardım talep koşullan ve Avusturya ma'den işçilerinin emekli sigor
tasından madencilere ödenen para yardımı için geçerli değildir. 

3. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının uygulanmasında aşağıdaki hususlar geçerlidir: 

a) Türk sigortalılık süreleri, Avusturya'nın hesaba dahil edilebilirrik hakkındaki mevzuatı uygulanmak
sızın, nazara alınacaktır, 

b) Sigortalının, Türk mevzuatına göre, yaşlılık veya malullük sigortasından aylık tahsis talebinde bulun
ma Hakkına sahip olduğu süreler de nötiral süreler olarak geçerlidir. 

c) Aylığın hesaplanmasında nazara alınacak olan esaslar münhasıran Avusturya sigortalılılk sürelerin
den oluşur, 

d) IMunzalm sigorta primleri, maden işçilerine yardım zammı, muhtaçlık yardımı ve ayarlama zammı ay
lığın hesabında nazara alınmaz, 

4. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının b ve e bentlerinin uygulanmasında, birbiriyle çakışan sigortalılık 
süreleri, gerçek miktarları ile nazara alınacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 



— 18 — 

5. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının c bendinin uygulanmasında, her iki Âkit Taraf mevzuatına göre 
geçen sigortalılık süreleri toplamının Avusturya mevzuatına göre, aylıktaki artış meblâğının tayini için tespit 
edilen azam» miktarı aşması halinde, borçlanılan kısmî yardım, Avusturya mevzuatına göre nazara alınacak 
olan sigortalılık süreleri ile yukarda bindirilen azamî sigortalılık ayı arasındaki süre farkı oranında olmak 
üzere hesaplanacaktın 

6. Muhtaçlık yardımının tayininde, '19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının b ve c bendi bükümleri geçerli
dir; 23 üncü madde aynen uygulanır. 

7. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının c bendine göre hesaplanan meblâğ, icalbında, munzam sigorta 
primleri için öngörülen artış meblağları, maden işçilerine yapılan yardım zammı, muhtaçlık tyardımı v e a y . 
lıkta yapılan ayarlama zammı kadar artırılır. 

'8. Avusturya mevzuatına göre, maden işçilerinin emekli sigortasından yarldıımların yapılması hususu, 
Avusturya mevzuatı anlamındaki madencilik faaliyetlerinin daha ziyade belirli işletmelerde geçmiş olmasına 
bağlı kılınması halinde, Türkiye'de geçen sigortalılık sürelerinden, sadece, aynı mahiyetteki 'işletmelerde, 
aynı mahiyetteki işlerin yapıldığı süreler nazara alınacaktır. 

9. Avusturya emekli sigortasından yapılan özel ödemeler, Avusturya kısmî yardımı miktarında yapı
lır; 23 üncü madde aynen uygulanır. 

Madde 21 

Yetkili Türk mercileri, 18 ve '19 uncu maddeleri, aşağıdaki esaslara göre uygularlar: 
1» Yetkili mercii, sigortalı şahsın Türkiye'de son defa prim ödediği Kurum veya sandıktır. 
2. İBir kimsenin Türkiye'deki ısigortalılılığından önce Avusturya emekli sigortası mevzuatına tabi bu

lunmuş olması halinde, Türk mevzuatının uygulanmasınida, Avusturya'daki sigortalılığın başlangıcı, sigorta
ya ilk giriş olarak kabul edilir. 

3. 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının uygulanmasında, aylığın hesabında nazara alınacak esasların tes
pitinde münhasıran Tür'k mevzuatına göre geçen sigortalılılk süreleri ile aylığın bağlanmasına esas tutulacak 
kazançlar nazara alınacaktır. 

4w 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının b ve c bentlerinin uygulanmasında, biribiriyle çakışan sigortalılık 
süreleri gerçek miktarları üzerinden nazara alınacaktır. 

5. Türk mevzuatına göre, yardım hakkının tespiti hususunun, sigortalılık sürelerinin maden ocaklarında 
yer altında ve münavebeli vardiya işlerinde geçmiş olması koşuluna bağlı tutulması halinde, Avusturya si
gortalılık sürelerinden sadece, 'benzeri işlerde geçen sigortalılık süreleri esas tutulur. 

6. Türk mevzuatına göre yapılacak olan özel ödemeler, 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının b ve c bent
lerine göre (hesaplanır. 

Madde 22 

{1) Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, 18 inci madde uygulanmaksızın da yardım talep hakkının 
mevcut olması halinde, bu Âkit Tarafın yetkili mercii, aynî yardım hakkının diğer Âkit Taraf mevzuatına göre 
mevcut olmadığı sürece, sadece kendi uyguladığı mevzuata istinaden nazara alınacak olan sigortalılık süre
lerine göre söz konusu olan yardımları yapacaktır. 

(2) 1 inöi fıkra'hükmüne göre tespit edilen yardım, aynî yardım hakkının diğer Âkit Taraf mevzuatına gö
re meydana gelmesi halinde, 19 uncu maddeye göre yeniden tespit edilecektir. Yeni tespit işlemi, bu Âkit 
Taraf mevzuatına göre yardımın başladığı gün itibariyle, yapılacaktır. Hukuken geçerlilik kazanmış bulunan 
daha önceki kararlar, yeni tespit işlemine engel değildir. 

Madde 23 

Bir kimsenin, bir Âkit Tarafın mevzuatına göre, 18 inci madde uygulanmaksızın /da, yardım hakkına sa
hip bulunması ve bu yardımın, 19 uncu maddenin 1 inci fıkrasının c bendine göre hesaplanan yardımların 
toplamından yüksek olması halinde, bu Âkit Tarafın sosyal sigorta mercii, bu şekilde hesaplanan yardımını, 
yardımflann toplamı ile sadece kendi mevzuatına göre müstahak olunan yardım tutarı arasındaki fark kadar 
artırmak suretiyle kısmî aylık olarak öder. 
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KISIM 3 
'îşkazaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 24 

Cl) Bir işkazası veya bir meslek hastalığı nsM.eni ile bir Âkit Tarafın mevzuatına göre sağlık yardımlarına 
hak kazanan bir kimseye, hu yardımlar, diğer Âkit Taraf ülkesindeki ikametinde, ikamet mahallindeki mercii 
ıtarafından, yetkili merciin nam ve hesabına olmak üzere, kendi uyguladığı mevzuata göre, yapılır. Bu konuda 
112 nci maddenin 4 üncü fıkrası aynen uygulanır. 

(2) 1 inci fıkrada öngörülen sağlık yardımları Türkiye'de 
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, Avustury^'d m ise 
ilgili kimsenin ikamet ettiği yerdeki, işçi ve hizmetlilerin yetkili Bölge Hastalık Sandığı tarafından yapılır. 
1(3) 1 inci fıkraya göre meydana gelen masrafların tazmini konusunda 16 ncı madde hükmü uygulanır. 
Bir meslek hastalığının toir iki Âkit Taraf mevzuatınana göre tazmin edilecek olması halinde, yardımlar, sa

dece, ülkesinde son defa çalışılan ve mahiyeti itûbariyla böyle bir meslek hastalığına neden olabilecek bir işin 
yapıldığı Âkit Taraf mevzuatına göre yapılacaktır. 

Madde 25 

Bir meslek hastalığının her iki Âkit Taraf mevzuatına göre tazmin edilecek olması halinde, yardımlar, 
sadece, ülkesinde son defa çalışılan ve mahiyeti itibarıyla böyle bir meslek hastalığına neden olabilecek bir 
işin yapıldığı Âkit Taraf mevzuatına göre yapılacaktır. 

KISIM 4 
Aile Yaridimlan 

Madde 26 

(1) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde işçi olarak çalışan toir kimse, tou Âkit Taraf mevzuatına göre, di
ğer Âkit Taraf ülkesinde oturan çocukları için de aile yardımı talep etme hakkına sahiptir. 

(2) Aile yardımı talep etme hakkına sahip olan işçiler hakkında, sanki münhasıran işin yapıldığı Âkit 
Taraf ülkesinde oturuyorlarmış gibi, işlem yapılır. 

Madde 27 

Avusturya mevzuatına göre, sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden çocuklar için öngörülen aile yardımı
nın tutarı her çocuk için ayda 682 Şilin'dir. Bu meblâğ, toir çocuk için öngörülen aile yardımının Avusturya'da 
1 Ocak 1982 tarihinden sonra artırıldığı veya azaltıldığı yüzde oranı nispetinde artırılır veya azaltılır; Aile 
yardımına ilişkin yaş zammı nazara alınmaz, 

Madde 28 

(1) Bir Âkit Taraf mevzuatının, aile yardımı talep etme hakkının kazanılması için belirli bekleme sürele
rini öngörmekte olması halinde, diğer Âkit Taraf ülkesinde geçen aynı mahiyetteki süreler nazara alınır, 

(2) Bir Âkit Tarafın Hastalık veya işsizlik Sigortasına ilişkin mevzuatına göre para yardımlarından ya
rarlanan işçiler hakkında, aile yardımı Italep hakkı bakımından, sanki bu işçiler, para yardımı hususunda 
mevzuatı uygulanan Âkit Taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, işlem yapılır. 

Madde 29 

Bir kimsenin, bir takvim ayı içerisinde, bu Anlaşma nazara alınarak, bir çocuk için, yardım talep etme 
koşullarını, Âkit Taraflardan birinin ve diğerinin mevzuatına göre, ardı ardına yerine getirmesi halinde, bu 
aya ait aile yardımları, sadece, yardımların yapılacağı ayın başında mevzuatı uygulanan Âkit Tarafça yapılır. 

Madde 30 

Her iki Âkit Taraf mevzuatına göre, bu Anlaşma hükümleri nazara alınmak suretiyle, bir çocuk için, her 
iki Âkit Taraf ülkesinde aile yardımı yapılmasına ilişkin koşulların mevcudiyeti halinde, bu çocuğa ait aile yar
dımı, münhasıran, çocuğun ülkesinde ikamet etmekte olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre ödenir. 
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Madde 31 

Bu kısımda sözkonusu edilen çocuklar, uygulanacak mevzuata göre kendileri için aile yardımı yapılması 
öngörülen kimselerdir. 

©ÖLÜM IV 
Çeşitli Hükümler 

Madde 32 

1) Yetkili makamlar, bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli önlemleri Ibir Anlaşma çerçevesi dahilin
de düzenlerler. )Bu Anlaşma, işlbu Sosyal Güvenlik Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce imza edilebilir, 
ancak en erken, bu ISosyal Güvenlik Anlaşması ile birlikte yürürlüğe girer. 

(2) (Yetkili makamlar, birbirlerine 
a) Bu Anlaşmanın uygulanması için alınan tüm önlemler; 
ıb) |Bu Anlaşma ile ilgili olarak kendi mevzuatlarında vükubulan tüm değişiklikler hakkında bilgi verirler. 
1(3) Her iki Âkit Taraf mercileri, 2 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirlenen mevzuatların ve keza bu 

Arılaşmanın uygulanmasında, birbirlerine karşı, sanki kendi mevzuatlarını uyguluyormuşcasına, yardımda 
'bulunurlar. Bu yardımlar için taraflarca herhangi bir masraf talep edilmez. Ancak, her iki Âkit Taraf yetkili 
makamları, belirli masrafların tazmin edilmesini kararlaştırabilirler. 

, (4) Âkit tarafların mercileri ile makamları, bu Anlaşmanın uygulanması amacı ile, birbirleri ile ve ke
za ilgili kimseler veya bunların görevli kıldıkları kimselerle doğrudan temas edebilirler. 

(5) Bir Âkit Tarafın mercileri, makamları ve mahkemeleri, kendilerine verilen dilekçe ve ısair yazıları, 
diğer Âkit Tarafın resmî dili ile yazılmış olmalarından ötürü iade edemezler. 

(6) Bir Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasında gerekli görülen ve diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden 
kimseleri ilgilendiren hekim muayeneleri, yetkili merciin talebi üzerine ve masrafları bu mercie ait olmak 
üzere, ikamet mahallindeki mercii tarafından yaptırılır. 

Madde 33 

Yetkili makamlar, bu Anlaşmanın uygulanmasında kolaylığın sağlanması ve özellikle her [iki Âkit Tarafın 
ilgili mercileri arasında kolaylıkla ve süraftli olarak temas tesis edilebilmesi amacı ile İrtibat (Büroları kura
bilirler. 

Madde 34 

(ÎB) Bir Âkit Tarafın mevzuatında öngörülen ve bu Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasında ibraz edilecek 
olan yazı ve belgelerin vergi, damga resmî, mahkeme veya kayıt ücretlerinden bağışık tutulması veya bun
larda indirim yapılması gibi hususlar, bu Anlaşmanın veya diğer Âkit Taraf -mevzuatının uygulanmasında 
ibraz edilecek olan aynı mahiyetteki yazı ve belgeler için de geçerlidir. 

(2) (Bu Anlaşmanın uygulanmasında ibraz edilecek olan her türlü belge ve yazıların tasdikine gerek yok
tur. 

Madde 35 

(1) Bu Anlaşmanın veya bir Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasında, bir Âkit Tarafın makamına, bir 
merciine veya başka bir yetkili Kuruluşuna verilecek olan dilekçeler, beyannameler veya itiraz yazıları, di
ğer Âkit Tarafın bir (makamına, bir merciine veya başka bir yetkili kuruluşuna verilmiş dilekçeler, beyanname
ler veya itiraz yazıları olarak kabul edilir. 

(2) Bir Âkit Taraf mevzuatına göre verilen, yardım hakkındaki bir dilekçe, bu Anlaşma nazara alınmak 
suretiyle, diğer Âkit Taraf mevzuatına göre söz konusu olan aynı mahiyetteki bir yardıma ilişkin dilekçe olarak 
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da geçerlidir; bu husus, dilekçe .sahibinin, bir Âkit Taraf mevzuatına göre kazanılan yaşlılık aylığının tespitinin 
ileri bir tarihe ertelenmesini talep etimesi 'halinde, geçerli değildir, 

{3) Bir Âkit Taıraf mevzuatının uygulanmasında, bu Âkit Tarafın bir makamına, bir merciine veya başka 
bir yetkili İKuruluşuna belirli bir süre içerisinde verilecek olan dilekçeler, beyannameler, veya itiraz yazıları, 
aynı süre içerisinde, diğer Âkit Tarafın benzeri mercilerine verilebilir. 

(4) 1 'ilâ 3 üncü fıkralarda belirlenen hallerde, kendisine başvuruda bulunulan merci, söz konusu dilekçe
leri, beyannameleri veya itiraz yazılarını, vakit geçirmeksizin, diğer Âkit Tarafın ilgili merciine gönderir. 

Madde 36 

(1) Bir Âkit Taraf mercilerinin/bu Anlaşmaya göre, diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan hak sahiplerine 
yapacakları ödemeler, ilk Âkit Tarafın parası ile yapılır; bu sosyal sigorta mercilerinin, ödemderi, diğer Âkit 
Taraf ülkesinde bulunan mercilere yapacak olmaları halinde, bunların, bu Âkit Tarafın parası ile yapılması 
zorunludur. 

(2) Bu Anlaşmanın uygulanmasında gerekli olan meblağların havaleleri, her iki Âkit Tarafın, havale sı
rasında geçerli olan, tediye anlaşmalarına göre yapılır, meblâğların havaleleri, her iki âkit tarafın, havale sı-

Madde 37 

(il) 'Blir Âkit Tarafın bir merciine borçlanılan priüm'er, diğer Âklilt Taraf ülkesinde, bu ü'likedlöki benzeri bir 
ımerdiye ıborçû!a(nn!Üaın priimÖeuDn 'tıaifosffii li'çLın g/eçc-r̂ li olkn îitdarî yöntelmlller'e 'göirle italhislill 

(2) Halk'sız yerle aifunaın Ve 2 ndi imafdldle ıgöfleğü uygulatılacak ımldvzuata göre gerti verlilllmiesli geırdk'eın Ve ticır'a 
yölb lıle âh'slill edlifldblifr olan aile yalrdıımlaırına iılljşlkiın borçllıiulk beillgetferli Tülrlkllyielde aynen kalbull edi
lir ve belgede belilirtfllen meblâğlar, Türfk merdine ôtrçl'aınıfltan priilmılierliin tahta Ji hufcıı sumda geçerli 
buluttan idarî yöntemlere göre lahslil edilir. 

Madde 38 

(1) Âklît Taraflardan belinin bir merdinin, b'iır y ardılma maihlsübeın bür 'aıyıaınıs ödemiş olması hallfinde, di
ğer Âkit Tarafın mercii, kendi mevzuatına gö.e m'üsüalhalk dlluirtan aJytnı rnlalhliıyeıtlteM bir yalrldiıfnın ay
nı zaim'an böilülmüne raisıllliaiyaın fark ödiemeskıü il(k Âklilt Taraf merciinin talebi üzertne ve onun nalm ve 
hesabıma mahfuz tutar. Bir Âkit Taraf meroinlin, diğer Âkit Taraf üllkösindeki b'iır merüiiniim, biıllabJara, 
aynı ırn'a'hSÖydtite yardımda bulunacağı bir süre için, ^gerekeninden fazıla olarak blir yardımda bullünulîmuş 
olmalsı halinde, bu yardıımı aşan meblağ, biılahara ödenecek meblağ mîiıkfarında kadar, liîk cüımlle an-
laimımdaiki avans olarak kabul edilir. 

(2) Bİir Âkit Taraf ülk'esiindekİ bir haksahib'ine, haksab'ilbinin para yardımlarını talep etmeye hakkı ol
duğu bir zîalmlain bölü'mü SçeAfiinde btör sosyali yarldumıin veya Sşjsizllifk ;slilgorlt)a(sıınd)an geçidi blir yardı
mın yapılmış 'olması hallinde, yülkümflü merdli veya ödemeyi yapam merci, talep üzerline ve ilgillli mer
din malm ve hesabınla offlaıralk, aynı zalmian bölümüme trasltlllaiyaın ve IblMlklmliiş oHlup ödenecek oliaın meb-
lâğHarıın ödenımli'ş bullünam yardlıfm tuftiaırıınüdalkÜ 'kııslmını, sanki yiaridım, 'talliepte bul'umam merciin ülke
sinde mericezMn bulunduğu Âk'it Taraf mevzuatıma göre yapılan biır yiardıim(iim!işgfılbli,kfeıser. 

'Madde 39 

(1) Bir Âklilt Taraf mevzuatına göre, diğer ÂkSlt Taraf ülIkesMde vıikulbulan bljr zarar otolyı nedten'i lilie yar
dım 'görecek d!an Mır Ikilmisenin, bu taraf mevzu atımla göre, bür üç'üneüiye ıkarşı, zararın tazimim ediiüme-
sıirii talliep eltimle bJalkkına sahlip bulhımlması h'aJliinde, tazminat tail'ep etme ha)kkı, uyguladığı mevzuata 
göre, ilk Âkit Tarafın merdime geçer. 

(2) Zararla sebep olan vaflca dolayısıyla, h'er İkli Âkli't Tarafın tmerc'Meri de tazminat talep dtimek hakkına 
siahiip 'ilseiUer, üçüncü şahıs (1) ikici fıkra gereğince her ilkli itfaraf mierdiliıne ödenmesi gereken tiazm'inıatı 
bunlardan (blidiln/e Veya diğerine ödeyeıiek mükellefiyetlini yertime gteftlirlmlilş sayiablliır. Bu duıruimdla her 
'üki Âkit Tarafın rnerdilert müteselsil alacaklı sayıMIlar ve aiımaealk taizmiinatı, yapacalkNarı ylairfdıım-
Jarla oranltiı offlattak paylaşırlar. 
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Madlde 40 

(1) Â'k)i!t Taraf laırın yeüküli (makamları, ÂMıt Taraflar 'atlasımda bu anlaşmanın lieMlrli veya uygulamasında 
çıılklaüalk; amâaşlmazMklIları, tnüzalklere yoHluyla halletimıey'e çallınşıırlllaır. 

(2) Anl̂ aşlmlazlığıın bu suırielllle halli, rdüsaalkeırdieiilin ba^Jarnaısımı talk'ip eden altı ay içlJriıde mümkün dtalma-
dıği 'talkd'irde, anlaşmazlık,, Âk'iit Taraflardan Ib'iJ'ınün vaya her lük'iIsMn ifeltlegli üzenine ve heır iki tarafın 
vaıiacalldlları mdtlabialldaitla göre oltuışıaciak blir haktim hıeyeülüme varlillliır. HöyielllJn tfaflcfifp adeüeğli usufllteır db 
'aynı şekÜMe tidspft edilir., 

(3) Halkam tayelUİ, aınfflaşlmazlliılk htafk'tanıdla, ha Anlaşmanın ruhuna ve pren!sfıpler(ine göre tarar veriir. Ha-
kiem 'heydtiinliın'lkJartarillari, tos/in ve tlaıraflaırı biağlaıyııicidır. 

DÖLÜM! V 
GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

M i d i d e , 4H * - ^ ; > 

44 üncü maiddenfim 2 ndi fılkra hüklmü Wafel!d!ar efdlillmiEirnak üzerle,'bu An!llaşim|a!y|a iilstiilnıadten. 
a) Yürürlük tiaırlM'fnldien. önce ımieydaınıa geflen stigor ila vahalarına Jllilşkin yardıımlllar ı'da yapıtacak'tır; 
b) Ylasrdılmllarıın te&piltiiınde, yürürlük töaırîlhîddbn önce geçmiiş ıbıiunan silgortallıılık ısıüreffierli de nlaizara alına--

öaSkltır-
c) Her M Â t a Taraf mevzuatlarının, «üresi içerisinde yapıllan tafepOe, belrli yardıimlDarın, gerii'ye dönük 

dJarialk yapılHmlalsımı öngörmeimiiş oillmteı halimde, yürürlüğe •g)iinmesliındien önceki »süireüer için bir Ödame 
yapulimalsı tMbbfiirtde buıtaulalmlaz. 

Maldde 42 

Bir IklÖmisiönliin, pdDiilk, dlilnî veya ırkî nedenlerle sosyal ısügorlüa haktan 'bakımımdan feliır zarara uğralmış o!l-
mıalaı halinde, Avusturya mevzuatına göre ımıüstiaMak ol duğu halkları, bu Anlaşma ite haleldar ollimiaz. 

MlaldÜle 43 

(!1) 'Bu Anlaşimla onayllamacakitır. Onay 'bdigtefari, mlülmlkün ötaın en kıisa zalmlajnıda Ankara'da tealtü ödiılie-
oekitliır. 

(2) IBu Amlıaşlmla, dnıaıy 'bdllgellteridin teatli eldlldliığli tlariifı!i tlaiklip ©den üçüncü ayın b/Mınci günü yürüdüğe 
girör. 

(3). Bu Anflaşlmia, sıüirel&tz öHarak yürürlükle kalır. Âlkiıt taraflardan her birli, bu Antoşmayı, üç ay önce, 
yazılı olarak, dlipllfolmatlik yoUdan İhbarda bulunmak şartMyla, feshödliîelbilir. 

(4) F e A edÜllmösÜ lh!alli|n|db, Anılaşmanın, öncelden klazanılllmış hlaktara İlilşlkliln hülkülmlari, i g l i siiıstelmlteırin, 
âjjgctfiialnraı dılş üllkade ilklalmıetti hâllilnide öngördüğü. kıisuıİaiyıcı tiülkjülrr̂ eir niaizja.na, alımmlalksıızJin, geçeri 
dlmalktla dtefvalm eder. 

Madidie 44 

(1) Bu Artîaşmtanjın yürlütllüge gürlmesî JJte, 6 Ağüstds 1974 taHMi Ek Anlaşma ve 30 Kasını 1979 tarihi 
îkiind Elk Anllaşlmla ımöbnliinkiakli1 12 Elklifm. 1966 DaıHM Türlk'iye - A'vuisltuırya ıSdsıyall Güvenllilk Anlîaşma-
«ı yürürlükten lk)a|llkiaır. 

(2) Bu Ahla^mla, 1 itaoi fılkra hüklmü hatelidar olmlaJnıak üzere, yürüdük tarihinden önce ikazanıHmıış ollan 
halkları kiaıldırlm'az. 

Her 'ikî Âkit Taraf yetkiiltleri bu Anlaşimayı imzalamuşlardir. 
Bu Amlaşlmıa, 2 Arallılk 1982 tariihlindb Vlilyana'Üa T ürikçe ve A Umanca 'olmak üzere ik'i oırjjtoal nüsha hafin

de düzenlerimliiş dliup tiler (ilki mietkı dte aynı derecede geçeredir. 

TürÜdiiye Oumîıuırliiyetiii Adiı̂ na Avüstiurva Oulmihuriıyetliı Adına 
Ecmel Barutçu Dr. Wülibald Pahr 

Viyana BülyjülkieJiçM Diı̂ Lşteri Balklanı 
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N İ H A Î P R O T O K O L 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTURYA CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK 
ANLAŞMASI HAKKINDA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında bugün imzalanan Sosyal Güvenlik anlaşması ile 
ilgili olarak, her iki Âkit Taraf yetkilileri, aşağıdaki hususlarda mutabakata varılmış olduğunu beyan ederler : 

1. Anlaşmanın 2 nci maddesi hakkında : 
a) 1 inci fıkranın 1 inci bendi, Noterlik Sigortası hakkındaki Avusturya mevzuatı ile ilgili değildir. 
b) 3 üncü fıkra, bir sigorta sorumluluğunun yüklenilmesine ilişkin düzenlemeleri içermekte olmaları kay

dıyla, her iki âkit devlet tarafından imzalanan Anlaşmalar için geçerli değildir. 

2. Anlaşmanın 4 üncü maddesi hakkında : 
a) Harpte geçen hizmet süreleri ile buna muadil sürelerin nazara alınmasına ilişkin Avusturya mevzuatı, 

geçerliliğini korur. 

b) Her iki Âkit Tarafın, sigortalıların ve işverenlerin, mercilere ve derneklere ve keza sosyal güvenlik ko
nusundaki kararlara katılmalarına ilişkin mevzuatları, geçerliliğini korur. 

c) Her iki Âkit Tarafın, Âkit taraflardan birinin, üçüncü bir devlet ülkesindeki resmî temsilçiliğinde-
veya böyle bir temsilciliğin üyeleri yanında çalışan kimselerin sigortalılığına ilişkin mevzuatları, geçerliliğini ko
rur. 

d) Her iki Âkit Devlet tarafından imzalanan Anlaşmalardaki, bir sigortalılık sorumluluğunun yüklenilme
sin! içeren düzenlemeler, geçerliliğini korur. 

e) Yabancı ülkedeki çalışmalara müstenid olarak emekli sigortasından ve kaza sigortasından doğan yar
dım talep hakları ile istihkaklar konusundaki 22 Kasım 1961 tarihli Avusturya Federal Yasası hükümleri ile 
bir zamanlar Avusturya dışında kurulmuş bulunan Avusturya-Macaristan Krallığı ülkesinde kendi hesabına 
olarak yapılan işlerde geçen sürelerin nazara alınması hakkındaki mevzuat geçerliliğini korur. 

3. Anlaşmanın 5 inci maddesi hakkında : 
Bu madde hükümleri, Avusturya mevzuatına göre öngörülen aylıkları ayarlama zammı için geçerli de

ğildir. 

4. Anlaşmanın 8 inci maddesi hakkında : 
Bu madde hükümleri, her iki Âkit Devletin ticarî delegeleri ile bunların mesai arkadaşları için de geçer

lidir, 

5. Anlaşmanın 12 nci maddesi hakkında : 
1 inci fıkra hükmü, tedavinin serbest hekimler, diş hekimleri ve dişçiler tarafından yapılmış olması hal

lerinde, sadece, aşağıdaki kimseler için geçerlidir : 

a) İşlerinin yapılması için Avusturya'da bulunan kimseler ile bunlara eşlik eden aile fertleri; 
b) Avusturya'da ikâmet eden aile fertlerini ziyaret eden kimseler; 
c) Başka nedenlerle Avusturya'da oturan ve ikaimet ettikleri yer için yetkili olan bölge hastalık sandığı 

nam ve hesabına olarak ayakta tedavi edilen kimseler. 

6. Anlaşmanın 16 nci maddesi hakkında : 
14 üncü maddenin 1 inci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince Avusturya emekli sigortasından hak sahiple

rine yapılan masraflara ilişkin tazminat, aylık sahiplerinin hastalık sigortası için Avusturya mercileri genel bir
liğine yatırılan sigorta primlerinden ödenir. 

7. Sözleşmenin 18 inci maddesi hakkında sigortalılık sürelerinin hangi ölçülerde ve ne şekilde nazara 
alınacağı hususu, bu sigortalılık sürelerinin geçtiği Âkit Taraf mevzuatına göre ve Türk emekli sigortasındaki 
30 prim ödeme günü Avusturya emekli sigortasındaki bir sigortalılık ayı olarak tespit edilir. 
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8. Sözleşmenin 19 uncu maddesi hakkında; 1 inci fıkranın b ve c bendleri ile 2 nci fıkranın uygulan
masında; Türk mevzuatına göre geçen 30 prim ödeme günü, Avusturya mevzuatına göre nazara alınacak olan 
bir sigortalılık ayı ve bunun tersi, olarak kabul edilir. 

9. Anlaşmanın III üncü Bölümünün 4 üncü kısmı hakkında : 
Aile yardımları bakımından, 4 üncü madde hükmü, sadece, 26 ilâ 31 inci madde esaslarına göre uygulanır. 

10. Anlaşmanın 26 ve 27 nci maddeleri hakkında : 
a) Aile yardımı talep etme hakkı, sadece, yapılan işin, yabancı işçilerin çalıştırılması hakkındaki mevcut 

hükümlere aykırı düşmemesi halinde, söz konusudur. 

b) Avusturya mevzuatına göre aile yardımı talep etme hakkı, sadece, Avusturya'daki işin, en az bir takvim 
ayı sürmesi halinde, söz konusudur; bu süre hakkında 28 inci maddeye göre hesaba dahil edilen süreler nazara 
alınmaz. 

c) Avusturya mevzuatına »göre, önemli derecedeki sakat çocuklar için artırılmış aile yardımı talep etme 
hakkı, sadece, sürekli olarak Avusturya'da oturan çocuklar için söz konusudur. 

Bu Nihaî Protokol, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşman 
sının bir parçasıdır. Bu Protokol, Anlaşma ile aynı günde yürürlüğe girer ve Anlaşma süresince yürürlükte kalır. 

Her iki Âkit Devlet yetkilileri bu Nihaî Protoklu imzalamışlardır. 
Bu Nihaî Protokol, 2 Aralık 1982 tarihinde Viyana'da Türkçe ve Almanca olmak üzere iki orijinal metin 

halinde düzenlenmiş olup, her iki metin de aynı derecede geçerlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına : Avusturya Cumhuriyeti adına : 
Ecmel Barutçu Dr. Willibald Pahr 

Viyana Büyükelçisi Dışişleri 'Bakanı 

11 mmw ı • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 95) 


