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I. — GEÇEN T 

İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat, AP Genel Baş
kanı »Süleyman Demirel'in CHP Genel Başkanı ve 
Başbakan Bülent Ecevit hakkındaki beyanları; 

Giresun Üyesi Hayrettin Erkmen, Hükümetin 
ekonomik tedbirler paketi; 

Adana Üyesi M. Nuri Ademoğlu, mazot yokluğu; 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, ekonomik buhran

lar; 
Konularında gündem dışı birer demeçte bulun

dular. 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı Mete Tan'a, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi; 

Kuzey Atlantik Assamblesi (NATO) toplantıları
na TBMM'ni temsil edecek Parlamento Heyetine 
Bitlis Üyesi Kâmran İnan*ın Grubunca aday seçil
miş olduğuna dair Başkanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Bakanı) 

Hasan F ŝat İşık'ın Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12.7.1977 tarih ve 49 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yusuf Ya-
zıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 173, 
31.1.1979 tarih ve 173 sayılı raporlarının; 

1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir Ek Geçici 
Madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısının; 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki Ek 
Madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısının; 

Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün (Tıp Fa
kültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 13.4.1978 tarih ve 2 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 sayılı Tevfik Ha
di Açay, Şehmuz Timuroğlu, Hasan Özel, Abdüla-
ziz Y a ş a r ' a a i t kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 20.2.1979 tarih ve 
174 sayılı Raporunun; 

Görüşülmesi, ilgili Hükümet yetkililerinin; 

ANAK ÖZETİ 

Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy Kolektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve keyfi dav
ranışlar hakkında; 

Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları konu
sunda; 

Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, ula
şım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında; 

Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntılarıyla 
belirlemek üzere; 

Traktör satışları konusunda; 
TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve bunlara 

bağlı harcamalar hakkında; 
Kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis

yonu raporlarının görüşülmesi, ilgili Komisyon yet
kililerinin; 

10/66, 10/70, 10/71, 10/72, 10/79, 10/82, 
10/84 numaralı Senato Araştırması isteyen önergele
rinin görüşülmesi önerge sahiplerinin; 

10/80, 10/81 numaralı Senato Araştırması isteyen 
önergelerin görüşülmesi, ilgili Hükümet yetkilileri
nin; 

Genel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle er
telendi. 

1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve 
dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporunun görüşülme
si, Komisyon yetkililerinin istemi üzerine gelecek Bir
leşime ertelendi. «,vj 

Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgü-
neş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yurdun ger
çeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun olup ol
madığı ve bu hususlarda alınması gerekli tedbirler 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi görü
şüldü, görev süresi üye seçimi tarihinden başlamak 
üzere iki ay olmak, 11 üyeden oluşmak ve gerekti
ğinde Ankara dışına da gitmesi koşulu ile Araştırma 
Komisyonunun kurulması kabul edildi. 

27 Mart 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.08'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Konya 

Osman Salihoğlu Osman Nuri Canpolat 
Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Hüsamettin Çelebi 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Üyelerin Teklifleri 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 

Cenap Ege ile Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yü-
ce'nin, Devlet Memurları Kanununun 43 ncü Madde
sinin (A) İşaretli Bendinin Üçüncü Fıkrasının Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi. (Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderilmiştir.) 

Raporlar 
2. — Cumhuriyet Senatosu Eski Manisa Üyesi 

Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 Tarih ve 71 Sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5894 Sayılı Kara^n Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 . 5 . 1971 Tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 Tarih ve 6, 20 . 6 . 1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 6 Sa
yılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri, (C. Senatosu : 
4/81-4/22) (S. Sayısı : 1574'e 6 ncı Ek) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1979) 

şin'e Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazı
sı ve 140 Sayılı. Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince 
Kararın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20.6.1974 Tarih ve 31, 
21.2.1977 Tarih ve 31 Sayılı Raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 Tarihli Tezkere
leri. (C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü 
Ek) (Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

6. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.11.1969 Tarih ve 71 Sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a Ait Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6.6.1974 Tarih ve 3, 3.3.1975 
Tarih ve 3, 21.2.1977 Tarih ve 3 Sayılı Raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 ve 20.2.1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 26.3.1979) 

7. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Se
natosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senato
su 1/631) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

8. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/153; C. Senatosu : 1/624) (S. 
Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

9. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
16.7.1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla Değişik 116 ncı 
Maddesiyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senato
su İçişleri ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 2/112; C. Senatosu : 2/143) (S. Sayı
sı : 909) (Dağıtma tarihi : 27.3.1979) 

Araştırma 
10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 

Daldal'ın, cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

Yazılı Sorular 
11. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-

gıp Üner'in, Nevşehir - Derinkuyu ilçesine yaptırıl -

3. — Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 7 . 1967 Tarih ve 38 Sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 2942 Sayılı Kararın Genel Kurulda Görü
şülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 31 . 5 . 1971 Tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 
Tarih ve 17/1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 17 Sayılı Ra
porları ile Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 
20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 ncı Ek) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 3 . 1979) 

4. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 Sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4256 Sayılı Türkân Bay-
ram'a Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair 
Yazısı ve 140 Sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gere
ğince Kararın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair 
Dilekçe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 Tarih 
ve 167 Sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 
20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkeresi. (C. Senatosu : 4/338) 
(S. Sayısı : 776'ya 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

5. — Konya Eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 Tarih ve 29 Sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2144 Sayılı Mürüvet Gök-
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ması planlanmış olan otelin inşasına dair yazılı so
rusu. (7/1070) (Yerel Yönetim Bakanlığına gönderil
miştir.) , 

12. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir - Derinkuyu ilçesinde yapımı 
durdurulan su kanalının ıslâhı için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair yazılı sorusu. (7/1071) (Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Nevşehir iline bağlı Derinkuyu bölge
sinde bir nişasta fabrikasının yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı sorusu. (7/1072) 
(Başbakanlığa gönderilmiştir) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi Ra-
gıp Üner'in, Yurt dışında çalışan Türk asıllı tıp 
doktoru ve diş tabiplerinin miktarına dair yazılı so
rusu. (7/1073) (Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir.) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi Hay
rettin Erkmen'in, filitreli sigara imalatına dair ya
zılı sorusu. (7/1074) (Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, bakanlık ve ka
mu iktisadi teşebbüslerinin periyodik yayın organı 
olarak çıkarttıkları gazete ve dergilere dair yazılı so
rusu. (7/1075) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bmgöl), Osman Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 51 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
lere başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakere-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk'un, Mar
mara tütün piyasası ve ekicinin durumuna dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
üyesi Sayın İsmail Kutluk, Marmara tütün piya
sası ve ekicinin durumu hakkında gündem dışı söz 
talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Kutluk. 

İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Marmara tütün ekicileri, bu yıl en kaliteli, has-
talıksız ve görünümü itibariyle en nefis tütün mah
sulü yetiştirmiş olmanm sevinci içerisindedirler. 

Bu derece güzel tütün mahsulü idrakine, Mar
mara çevresinde tütün üretimine en müsait iklimin 
sürmüş olmasının; geçen yıllara nazaran tütün ürü
nüne gübre verme ile hastalıklarla mücadelede yeni 
tekniklerin uygulanmış olmasının ve üreticinin iyi tü
tün yetiştirmede kazandığı tecrübenin önemli rolü 
vardır. 

Bu sebeple, Marmara tütün ekicisi, Marmara tü
tün piyasasının bir an evvel açılmasını sabırsızlıkla 
beklemektedir. 

Her yıl nisan ayının ilk haftaları içerisinde açı
lan Marmara tütün piyasasının, bu yıl da üreticiyi 
bekletmeden ve geciktirilmeden açılacağına inanıyo
rum. Ancak, alım hazırlıklarının yapıldığı şu sıralar-
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da, özellikle Çanakkale tütün üreticisinin önemli 
şikâyetleri vardır. Huzurlarınızda bunları dile getir
meye çalışacağım. 

Bizim vilâyetimizin tütün üreticileri, özellikle tü
tün dengi yapımında kullanılan çullardan şikâyetçi 
bulunmaiktadırlar. Yenice, Çan, Biga ve Agonya tü
tün alım merkezlerinde yaptığım incelemelerde Te
kel İdaresinin vermiş olduğu çulları bizzat gördüm, 
inceledim ve resimlerini de çektim. Bunları Sayın 
Bakana vereceğim. 

Tütün dengi yapımında kullanılan ve idarenin 
yolladığı çullar çok eskidir, yırtıktır, deliktir, çü
rüktür, çok yıpranmıştır. Bu çullar, tütün dengi 
yapımında değil, develerin sırtlarına konulan deve 
hamutlarının yapımında bile kullanılamaz durum
dadır. Bu çullar âdeta Biga, Yenice, Çan, Agon-
ya'nın tütün alım merkezlerine kasıtlı gönderilmiş gi
bidir. Bu yüzden üretici yeni çul almak mecburiye
tinde kalmıştır. Tütün üreticisi, mecbur bırakıldığı bu 
durumdan son derece üzgündür. Daha henüz alım 
hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde, eski çulların ye
rine yenilerinin yollanması için huzurlarınızda Tekel 
İdaresini uyarıyorum. 

Tütün yetiştirmek, en külfetli ve en hüner ve 
zahmet isteyen bir ziraat türüdür. Tütün üreticisi 
malını piyasaya sürünceye kadar tam 15 ayının alın 
terini tütünün yaprakları üzerine dökmek mecburi
yetindedir. Bu sebeple, üretici mahsulüne leke sür
dürmeden piyasanın açılmasını ve en kısa zamanda 
satarak elinden çıkarmasını ister. Bunu isterken de 
malının iyi bir fiyatla alınmasını düşünür, 15 aylık 
alın terinin değerlendirilmesini bekler. 

Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik problem
ler elbette Biga, Çan ve Agonya tütün üreticilerini 
de son derece etkilemiştir. Çiftçi girdilerinde ve tü
tün işçiliklerinde olan c/c 60-70 nispetindeki artış, 
ilaç, gübre teminindeki güçlükler ile bunlar arasın
da yaratılan zamlar ve para biriminde yapılan deva
lüasyonlar sebebiyle Yenice'nin 14 köyünde yapmış 
olduğum incelemelerden sonra tütünün bir kilosu
nun geçen yıla nazaran son derece artmış durumda 
olduğunu görmüş bulunuyorum. Bu duruma göre, 
üretici bir kilo yaprak tütününün 78 ilâ 88 lira ara
sında ikendisine de malolduğunu bilmektedir. Bu yüz
den Çanakkale tütün üreticisinin yaprak tütününün 
kilosu 90 liradan aşağı satıldığı takdirde bütün üreti
cileri perişan edilmiş olacaktır. 

Bu sebeplerle eğer tütün üreticilerini Devlet düşü
necek ise, çevremizde tütünün alım merkezlerinde 

baş fiyatın 100 lira, ortalama fiyatın 80 lira, ta
ban fiyatının da 70 liradan aşağı olmadığı gerçeğini 
Devletin bilmesi gerekmektedir. Geçimini tütüne 
bağlayan Biga, Çan, Yenice ve Agonya tütün üretici
lerinin bir temsilcisi, tütün ziraatı yapan bir ailenin 
çocuğu olarak baş fiyatın 100 lira olmasını, taban 
fiyatın da 65 liradan aşağı düşürülmemesini ilgili
lerden önemle istemekteyim. 

Dün Karadeniz ekici tütün piyasası 87 liraya açıl
mıştır. Daha önce Ege tütün piyasası da 70 liraya 
açılmıştı. Bugün, dün yapılan zamlar karşısında Ege 
tütün ekicisinin durumu, Karadenizdekilere nazaran 
çok daha iyi durumda kalmıştır. Zamların sonunda 
Tekel Bakanının 87 lira vermiş olduğu Karadeniz tü
tün ürününe, üreticiye yapılan son derece büyük 
ve üzücü bir ceza niteliğindedir. 

Tütün alım merkezlerinde geçen yıllarda olduğu 
gibi, üreticiye kötü davranılmasını, alımlara asla kuş
ku düşürülmemesini, hele hele partizan davranışlara 
meydan verilmemesini ilgililerden önemle talep et
mekteyim. Alımlar yapılırken tütün üreticilerinin ka
labilecekleri müşkül durumların dikkatle takip edile
ceği de asla unutulmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Bu vesile ile sizleri saygı ve sevgi ile selâmlıyo

rum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sayın Süleyman Ertuğrul Ergin önergesinde aynen 
şöyle demektedir; 

« Bağımsız Senatör Sayın İsmail İlhan benim 
bulunamadığım son celsede bana sataşan bir konuş
ma yapmıştır. Benim hareketimi kasıtlı olarak yan
lış ve eksiksiz aksettiren bu haksız sataşmasına cevap 
vermek ve durumu tavzih etmek üzere gündem dışı 
konuşmak istiyorum» demektedir. 

Tüzüğümüze aykırı bir önerge olduğu için size 
söz veremeyeceğim, Sayın Ergin. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 
Sayın Başkan, Sayın İsmail İlhan bana konuşmasında 
alenen sataşmıştır. Kendisi, Butto hadisesini tama
men başka türlü göstermek istemiştir; alelade cina
yet hadisesini başka türlü göstermek istemiştir. Bu 
beyan, siyasi rakibini, bir cinayet hadisesine benze
terek... 

BAŞKAN — Tüzüğe aykırı düştüğü için söz ve
remiyorum Sayın Ergin, özür dilerim. 

2. — İstanbul Üyesi Vefa Poyrazın, İstanbul Te
lefon Başmüdürlüğü civarındaki istimlâklerin çevre 
esnafını zarara soktuğuna dair gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sayın Vefa Poyraz, istanbul Telefon Başmüdürlü
ğü civarındaki istimlaklerin esnafı zarara soktuğuna 
dair gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Gayet kısa olmak üzere buyurunuz Sayın Poy
raz. 

VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü, İstanbul'da Tah-
takale bölgesindedir. Bu Başmüdürlüğün binasının 
emniyeti için yedi hanın istimlakine karar verilmiş, 
kanuni formaliteler tekemmül etmiştir. İstimlak ya
pılabilir kamu yararına istimlâkler her zaman müm
kündür. 

Burada arz etmek istediğim husus, bu istimlâk 
edilecek yedi hanın içerisinde 800 esnaf var. Bunlar, 
hanlar yıkıldığı takdirde perişan bir duruma düşecek
ler. Hükümete huzurunuzda duyurmak istediğim hu
sus şu: Bu istimlâkler yapılıp 800 esnaf dışarı atılır
sa bir büyük perişanlık olacaktır. Belediye ile işbirliği 
yapılıp bu esnafa geçici barakalar getirilip, bunlar 
yerleştirildikten sonra istimlakin yapılması icap eder. 

Kamu yararını düşünürken, 800 esnaf ve onların 
arkasında bulunan takriben 10 bine yakın ilgiliyi 
ve ailelerini de düşünmemiz icap ediyor. Bu husu
sun dikkate alınmasını Hükümete duyurmak istiyorum. 
Bu vesile ile saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. 

3. — TBMM Birleşik Toplantısının, gündeminde 
bulunan işleri görüşmek üzere 28.3.1979 Çarşamba 
günü saat 15.00'te yapılacağına dair Başkanlık tez
keresi. (311616) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
Bir Başkanlık tezkeresi var, takdim ediyorum. 

Genel Kurula 
Gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere 

28.3.1979 Çarşamba günü saat : 15,00'te Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Birleşik Toplantı yapması, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı İç
tüzüğü gereğince kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun bilgileri
ne saygı ile arz olunur. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'm cezaevlerinin durumu hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/86) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması isteyen önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yeni İnfaz Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ce

zaevlerinde isyan, firar, öldürme ve yaralama olay
larında bir eksilme olmuş mudur?.. Cezaevlerinde 
çıkan isyan ve diğer olaylar neticesinde meydana 
gelen maddi hasarın bilançosu nedir?. İnzibati ne
denlerle cezaevlerinde nakiller zuhur etmiş midir 
ve son senelerde cezaevlerinde artan mahkûm miktarı 
ne nispette vuku bulmuştur .. Cezaevleri ihtiyaca ce
vap verebilmekte midir? Sorularını ihtiva eden bir 
önergeyi, Adliye Bakanının yazılı olarak cevap ver
mesi ricasıyla 15 Kasım 1978 tarihinde makamlarına 
sunmuştum. 

Aldığım cevapta isyan, öldürme ve yaralama olay
larının bir hayli arttığı, meydana gelen maddi hasar 
tutarının 3 382 165 lira olduğu ve disiplin nedeniyle 
1978 Haziranında Aralık ayına kadar nakledilen hü
kümlü sayısının 304'den 1522 kişiye ulaştığı bildiril
mektedir. 

Bütün bunlar cevap yazısının başında sosyal çal
kantılara bağlanmıştır. 

İçinden geçtiğimiz bunalımlı devir, yani anarşik 
olaylar en çok infaz kurumlarımıza yansımış olarak 
gösterilmiştir. Cezaevlerindeki öldürme, yaralama, is
yan ve firar olaylarının artış göstermesi aslında bu 
nedenden kaynaklanmaktadır. Görüşüne yer veril
miştir. 

Yine cevabi yazıda şu hususlara değinilmektedir: 

«Çağdaş İnfaz Hukukunun temeli ıslahtır ve ıs
lahın da iki güçlü aracı vardır. Biri eğitim, diğeri ise 
çalışmadır. Gaye, boş oturma yerine, iş yapmayı 
özendirmek ve bu çok önemli ıslah aracını güçlü ve 
yaygın biçimde uygulamak, böylece cezaevlerindeki 
insanlarımızın hem kendilerine ve ailelerine maddi 
kazanç sağlamak ve hem de açık ve varı açık cezaev
lerinin daha özgür ortamında çalışıp üreterek, yeni 
bir sosyal kimlik kazanmaları amacını gütmektedir.» 

Basına yaptığı açıklamada Adalet Bakanı, geç
tiğimiz yıl cezaevlerinden 259 hükümlü ve tutuklunun 
firar ettiğini ve bunlardan ancak 49'unun yakalan
dığını söylemiştir. 

Bu ifade karşısında, öğrenmek istiyoruz; acaba 
dünyada hangi memlekette bu kadar hükümlü ve tu
tuklu elini, kolunu sallaya sallaya demir parmaklıklar 
ve eli silahlı jandarmalar arasından kaçabiliyor? Var 
mı bir başka örneği... 
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CHP ilk iktidarında af çıkartıp tutukluları ve | 
mahkûmları salıvermişti. Salıverdikleri kişiler son- | 
radan memleketin başına belâ kesilmişti. I 

Şimdi de gardiyanlarımız mahkûm kaçırıyor. I 
Sebep olarak gardiyanların sosyal yapısıdır, diye- I 

bilir miyiz?.. 
Diyebilirsek, bu noktaya parmak basmak gere

kir. 
Basındaki reaksiyona bakarsak, şu cümlelerle ka-

rikatürize edilmektedir: j 

(Canı sıkılan, «danışmaya verin hesabımı gidiyo- I 
rum ben») dercesine çıkıp gidildiğine göre, cezaev- I 
lerinin isimlerini değiştirmek gerekiyor. Hatta bu ku
ruluşları Adalet Bakanlığından alıp, pekâlâ Turizm 
Bakanlığına bağlayabiliriz. 

Yine gazetelerden gardiyanların suçlu olduklarını I 
ve tevkif edildiklerini öğrenmekteyiz. Acaba, yalnız 
gardiyanlar mı suçlu bu olaylarda?.. 

Bu konuyla ilgili olarak Medeni Kanunumuzun I 
bazı maddelerinin değiştirileceği yine Sayın Ada- I 
let Bakanı tarafından ifade edilmiştir ve bir tanın- I 
mış profesörün vazifelendirildiği öğrenilmiştir. Ye- I 
ni tnfaz Yasası karşısında ne fayda getireceği veya I 
destek olacağı meşkuktür. 

Sayın Adalet Bakanı, Bakanlığının Bütçesi görü- I 
şülürken, geçen yılın Haziran ayından beri 25 bin I 
anarşistin cezaevlerine girdiğini ve yer sıkıntısından | 
dolayı 2-3 kişinin aynı yatakta yatırıldığını açıklamış- I 
tır. 

Bu ortam içinde cezaevlerinin bir anarşi yuvası I 
olması dışında, anarşinin mektebi haline geldiğini gö- I 
ren yok gibidir. I 

Filistin Kurtuluş Kampları ne ise, Türkiye için, I 
cezaevleri de öğretim ve eğitim yuvaları haline ge- I 
tirilmiştir. 1 

Bakanlıkta kurulan 5 kişilik bir Komisyon tüm I 
anarşik olayları izleyip değerlendireceği bildirilmiş I 
ise de bugüne kadar bir netice alınamamıştır. 

Diğer tarafta işkence olaylarının vuku bulduğu I 
ileri sürülmektedir. 

İşkenceler ile tutuklunun işlemediği suçlar kabul I 
ettirilmekte, işkence sonunda sakat kalanlar, aklını I 
kaybedenler, şantaja tabi tutulanların vuku buldu- I 
ğu iddiası Meclis ve Senato kürsülerine kadar göste- I 
rilmiştir. I 

Öbür yanda da, yasalar çiğnenerek artist Yılmaz 
Güney'e cezaevinde film çevirttirilmektedir, deniliyor. I 

Cezaevlerinde kumar oynamakta, uyuşturucu I 
madde kullanılmaktadır. Şiş, muşta sokulmakta, ta- J 
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banca ile adam öldürülmektedir. Bu durumda dışar-
daki insana öyle geliyor ki, belki de her mahkûm en 
azından belinde bir çakı, şiş veya bir bıçak taşımak
tadır. 

Adalet Bakanlığından bir süre önce yapılan bir 
açıklama ile Avrupa ülkelerinde yatan 2 bine yakın 
Türk mahkûmların, sırf lisan yetersizliği sonucu, ço
ğu haksız cezalara çarptırılan yurttaşlarımızın geri ka
lan cezalarını Türkiye'de tamamlamaları için ge
rekli anlaşmaların imzalanacağı bildirilmişti. Ancak, 
bugüne kadar, bu konuda bir çalışma görülmedi. Bu 
hususta bir açıklık getirilmesi istenmektedir. 

Nereden temin ettikleri bilinmeyen rengarenk 
boyalarla siyasi mahkûmlar, cezaevi içindeki duvar
ları şehir içindeki duvarlara benzetmişlerdir. 

Sinop Cezaevi, şubat başında tutuklu ve hüküm
lülerce acımasızca yıkılmıştı. Surların heybetinden 
kaçma imkânı bulamayan bu kişiler, çok sayıda gaz 
tenekelerini içeriye nasıl sokmuşlardır? Harabe ha
line gelen tarihi Sinop Cezaevi gazla yakılıp, bütün 
özellikleriyle tarihe karıştırılmıştır. Mahalline giden 
tahkik heyeti, başta Ceza İşleri ve İnfaz İşleri Ge
nel Müdürleri olmak üzere, «Allah Allah, bu tene
keler burada ne arıyor?...»' demekten kendilerini ala
mamışlardır. 

Cezaevlerinde kumar nasıl oynanır ve bu yüzden 
mahkûmlar birbirine nasıl girer?.. 

Uyuşturucu maddeler, silahlar, tabancalar, şiş ve 
sopalar bu yerlere nasıl sokulur?.. 

Rüşvetin girmediği cezaevi yoktur, iddiası yay
gındır. Cezaevine girmiş çıkmış her mahkûmun şikâ
yetleri arasındadır. 

Cezaevlerinden adam nasıl kaçırılır?.. Kapıda nö
bet bekleyen gardiyan ve jandarmanın makineli tü
fekler ile taranarak hapishaneden adam kaçırıldığı 
ülke, galiba yalnız Türkiye'dir. 

Bu gidiş tırmanarak yükseliş göstermektedir. Bir 
tedbir alınmazsa, önümüzdeki zaman içinde kitleler 
halinde kaçırmalar meydana gelecektir. 

Bu hastalığa teşhis koyup, tedavisi yapılması 
gerekir kanaatini taşımaktayım. 

Kanımca, bir Senato Araştırması bu düğümün 
çözümünü kolaylaştıracaktır. Muvafık ve muhalefet 
gruplarına mensup, Cumhurbaşkanınca seçilen sa
yın senatörlerin, teklif ne taraftan gelirse gelsin bu 
Araştırmaya menfi oy kullanabileceğini tahmin etmi
yorum. 

Bu suretle, memleketimizin önemli sorunların
dan bir tanesi bu şekilde aydınlığa kavuşmuş ola
caktır. 
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İçtüzüğümüzün 133, 134 ve 135 nci maddeleri 
gereğince, cezaevlerinin bugünkü feci durumdan kur
tarılması amacıyla Senato Araştırması yapılması hu
susunda gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Mehmet Münir Daldal 
BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

5. — Kitaplık Karma Komisyonunda açık bulunan 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 

1 5 . 1 . 1979 tarih ve 7043 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Senatörü Reşat 

Oğuz'un istifasıyla boşalan Kitaplık Karma Komisyo
nuna, İstanbul Senatörü Fevzi Hakkı Esatoğlu Gru-
bumuzca aday gösterilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grubu Başkanvekili 
Orhan Vural 

BAŞKAN — Kitaplık Karma Komisyonunda açık 
bulunan bir üyeliğe, CHP Grubunca aday gösterilmiş 
olan Sayın Fevzi Hakkı Esatoğlu'nun seçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonunda açık bulunan üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Bir başka tezkereyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü 

18 . 2 . 1979 tarih ve 6962 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali 

Arıkan'ın istifasıyla boşalan Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonuna, Edirne Senatörü Süley
man Sırrı Ergun Grubumuzca aday gösterilmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grubu Başkanvekili 
Orhan Vural 

BAŞKAN — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, CHP 
Grubunca aday gösterilmiş olunan Sayın Sırrı Ergun' 
un seçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 . 3 . 1979 O : 1 

7. — 1 Ocak 1974 tarihinden sonraki teşvik belge
si imalat izni ve fiyat tespiti işlemine dair kurulan Se
nato Aarştırması (10/68) Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Daha önce kurulması kararlaştırılan 
Araştırma Komisyonuna, üye seçilecek sayın üyelerin 
gruplarınca aday gösterildiklerine dair önergeleri var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 23.5.1978 tarih ve 

12258 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelebi'nin teşvik belgesiyle ilgili Se
nato Araştırması isteyen Komisyona, Grubumuza isa
bet eden dört üyenin adları aşağıda gösterilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grubu Başkanvekili 
Erdoğan Bakkalbaşı 

1. Hikmet Savaş (Eskişehir Üyesi) 
2. Neş'et Akmandor (Bolu Üyesi) 
3. Selâhattin Çolakoğlu (Gaziantep Üyesi) 
4. Naci Cidal (Hakkâri Üyesi) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Kanunlar Müdürlüğü

nün 23 . 1 . 1979 tarih ve 5925-12258 sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tarihinden 
sonraki teşvik belgesi, imalat izni ve fiyat tespiti iş
lemleri hakkında kurulan 11 üyelik Araştırma Ko
misyonuna evvelce bildirilen üyelerden Bolu Senatö
rü Neş'et Akmandor'un Milli Savunma Bakanlığına ve 
Hakkâri Senatörü Naci Cidal'ın da Cumhuriyet Se
natosu İdare Amirliğine atanmaları nedeniyle, yer
lerine İzmir Senatörü Nurhan Artemiz ile Ordu Se
natörü İdris Gürsoy Grubumuzca aday gösterilmiş
lerdir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

CHP Grubu Başkanvekili 
Orhan Vural 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
23 . 5 . 1978 tarih ve 5925-12258 sayılı yazıya : 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tarihinden 
sonraki teşvik belgesi, imalat izni ve fiyat tespiti iş
lemleri hakkında Genel Kurulun 16 . 5 . 1978 tarihli 
57 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 11 kişilik 
Araştırma Komisyonuna Grubumuzdan aşağıda ad-
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lan ve seçim bölgeleri yazılı sayın Senatörler aday 
gösterilmişlerdir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ömer Ucuzal 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Başkanı 

1. Yiğit Köker (Ankara), 
2. iskender Cenap Ege (Aydın), 
3. Mehmet Kılıç (Gaziantep), 
4. Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzon) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Üye Sayın Hüsamettin Çelebi'nin, 1 Ocak 1974 tari
hinden sonraki teşvik belgesi, imalat izni ve fiyat tes
piti işlemleri hakkında Senato Araştırması için kurul
ması Genel Kurulca kararlaştırılan Komisyona Gru
bumuz Üyesi Sayın Kâmil Karavelioğlu seçilmiştir. Ge
reğini bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Mucip Ataklı 
Milli Birlik Grubu 
Başkan Yardımcısı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 23 . 5 . 1978 gün ve 10/68-5925-12258 sayılı 
yazınız. 

İlgide belirtilen ve Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca kurulması kabul edilen, (1 Ocak 1974 ta
rihinden sonraki teşvik belgesi, imalat izni ve fiyat tes
piti işlemleri) hakkında Senato Araştırması Komisyo

nuna Grubumuz adına Sayın Namık Kemal Şentürk 
adaydır. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Zeyyat Baykara 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu 

Başkanı 
BAŞKAN — Komisyonun tamamlanabilmesi için 

grup kuramayanlardan bir sayın üyenin aday gös
terilmesi gerekiyor; hem de işimizi kolaylaştıracak
tır bu. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sabahattin Savcfyı 
aday gösteriyorum. 

SABAHATTİN SAVCİ (Diyarbakır) — Süley
man Ertuğrul Ergin'i aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun 11 üyelik kısmını aday
larıyla takdim ediyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisinden dört sayın üye; Sa
yın Hikmet Savaş, Sayın Selâhattin Çolakoğlu, Saym 
Nurhan Artemiz, Sayın İdris Gürsoy. 

Adalet Partisinden dört sayın üye; Sayın Yiğit Kö
ker, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Mehmet Kılıç, 
Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu. 

Milli Birlik Grubundan bir sayın üye; Sayın Kâ
mil Karavelioğlu. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubundan bir 
üye; Sayın Namık Kemal Şentürk. 

Grup kuramayanlardan bir üye; Sayın Süleyman 
Ertuğrul Ergin. 

Bu isimlerini okuduğum sayın üyelerin Araştırma 
Komisyonuna seçilmelerini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık Ulaş
tırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt

ma Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) (C. 
Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Buulnduğu Hakkında Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - is
kân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Senatosu : 1/622) 
(S. Sayısı : 

4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İm
zalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
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Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye 
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sayısı : 899) 

5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında De
niz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/133; C. 
Senatosu : 1/620) (S. Sayısı : 900) 

6. — Nükleer Şuhların Yayılmasının Önlenmesi 
Antlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 1/616) (S. Sayısı : 
906) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 51 nci 

Birleşim gündeminde yer alan aşağıda sayılan ve Ba
kanlığımı da ilgilendiren kanun tasarılarının öncelik 
ve ivedilikle ele alınmasını izinlerine sunarım. 

Gündüz Ökçün 
Dışişleri Bakanı 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanis
tan Kralhk Hükümeti Arasında Trakya Hududunun 
İşaretlenmesi hakkında Anaprotokol ile Eklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
tasarısı. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında 
Kanun tasarısı. 

3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair, 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında Kanun 
tasarısı. 

4. 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmza
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Libya Arap 

Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında, Türkiye - Lib
ya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair Kanun tasarısı. 

5. 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da İm
zalanan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemâhiriyesii Arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Ka
nun tasarısı. 

6. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Önergede zikredilen, 884 sıra sayı
lı, 897 sıra sayılı, 898 sıra sayılı, 899 sıra sayılı, 900 
sıra sayılı, 906 sıra sayılı Kanun tasarılarının önce
likle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ancak, daha evvel başlanmış bir iş olduğu için, 
ondan sonra, bu kanunların müzakeresine geçece
ğiz. 

7. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma Ba
kanı) Hasan Esat İşık'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.7. 1977 tarih ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 sayılı Prof. Dr. Yu
suf Yazıcıya ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere
ğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 
173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 173 sayılı raporları. (C. 
Senatosu ; 4/440) (S. Sayısı : 77'e l nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 23.2.1979 
günlü gündeminin 53 ncü sırasında yer almış bulu
nan (sıra sayısı 777'ye 1 nci Ek). Tüzük gereğince 
bir defa görüşülmesi gereken işlerden Komisyonu
muzdan Başkanlığınıza sunulan Profesör Doktor Yu
suf Yazıcfya a'it işin, Gündemde daha önce yer al
mış işlerden önce görüşülmesi daha önce oylanmış, 
kabul edilmiş ve müzakeresine geçilmişti. 

Sayın Bakan?.. Burada, Sayın Komisyon Başkanı 
Fahri Çöker?.. Burada. Rapor okunmuştur, rapor 
üzerinde bir sayın üye söz istemiştir. 

Sayın Feyyat, buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 

(1) 777'e 1 nci Ek S. Sayılı basmayazı 1.3. 1979 
tarihli 48 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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140 sayılı Kanun tetkik buyurulduğu takdirde, 
bunun muhal bir önerge olduğu kendiliğinden mey
dana çıkar. Zannederim ki, Komisyon da aynı görü
şü paylaşacaktır. 

Bir defa, 140 sayılı Kanun gereğince, Karma Ko
misyonda görüşülmesi gereken hususlar gayet sarih 
olarak belirtilmiştir. Mahkemede halli gereken bir 
hususun Karma Komisyonda görüşülmesi; temenni
miz şeklinde Hükümete sunulması, başta «kuvvetler 
ayrılığı», prensibine aykırıdır. 

Bu vatandaşımızın, değerli hocamızın, doktoru
muzun haksızlığa uğramış olması olağandır, olabilir 
ve çok değerli olmasında kuşkumuz yoktur. Ancak, 
İdare mahkemesiyle halli gereken bir hususun, Kar
ma Komisyona getirilmesi biraz tuhaf... Yani, Kar
ma Komisyon böyle kararları nasıl vermektedir? Bu
nu Yüce Kurulun ıttılaına arz etmek isterim. Şimdi 
bunu şu şekilde belirtelim : O zaman Devlet memur
ları birleşsinler, ön seçimi yapsınlar, milletvekilleri
ni tespit etsinler; yani bunun gibi kuvvetler ayrılığı 
arasında bir fonksiyon gaspı, fonksiyon tecavüzü 
söz konusudur. Mahkemede halli gereken bir husu
sun; kaziye veyahut da kaziye-i muhkeme haline ge
len bir hususun, Karma Komisyonda gelişigüzel ele 
alınması, tetkik buyurulması, Anayasamızın temel il
kelerine, kuvvetler ayrılığı prensibine, nizama tama
mıyla aykırıdır, hatta anarşidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bakan, buyurun. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Bakandan mı efendim?.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşsunlar ondan 
sonra efendim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN 
DOR (Bolu) — Senatonun yüce üyeleri; 

Halen, Yusuf Yazıcı Gülhane Tıp Akademisinde 
profesör albay olarak görev yapmaktadır. Bu Fakül
tede, bu Hastanede Yusuf Yazıcı gibi pek çok albay
lık rütbesinde profesörlük kazanmış değerli hocala
rımız vardır. Yusuf Yazıcı da onlardan biridir. 

Çok bilindiği gibi, genel olarak albaylıktan gene
ralliğe terfi etmek, Orduda önemli bir aşamadır. Bu 
aşamanın hangi yolla yapılacağı bir idari karardır 

ve 926 sayılı Yasada usulü gösterilmiştir. Bu usule 
göre, her şeyden evvel generalliğe terfi edecek olan 
albaylarımızın, teğmenliğinden albaylığına kadar ge
çen süre içerisinde aldıkları notlar değerlendirilir. 
Bu notlardan başka Yüksek Askeri Şûrada da ka
naat notları verilir. Bunların ortalaması olan bir not
la öncelik sıralamasına tabi tutulmaktadırlar. Yoksa 
terfi etmeyen profesörlerimiz, terfi etmeyen albayla
rımız yeteneksiz kişiler değillerdir; ama generallik 
düzeyinde bir koni oluşturmak kanunun gereğidir. 
Bu koni içerisinde generallik kadroları son derece 
kısıtlıdır. 

Bu itibarla, terfi edemeyen albaylar, terfi edeme
yen profesörler yetkisiz anlamına gelmez. Yetkilidir
ler, değerlidirler, kendilerine saygı duyarız; ama ter-
filerini, öncelik alamadıkları için yapamayız. 

İşte, bu anlamda Yusuf Yazıcı daha önce de ter
fi edememiş, edememekten dolayı idari mahkemeye 
müracaat etmiş ve orada da kendisini idari mahkeme 
haklı görmemiştir. Ondan sonraki senelerde terfi 
hakkı elbette ki vardır, gene değerlendirmeye girmiş
tir; Yüksek Askeri Şûradan geçen kararlarla kendisi 
generalliğe terfi edecek önceliği alamamıştır. 

Bu durumda iken Dilekçe Karma Komisyonuna 
müracaat ederek bir işleme tabi tutturmuş ve Bakan
lıktan sorulan sorulara, Bakanlık 'konuyu bütün açık
lığıyla ve terfi etmede öncelik kazanmadığını bildir
miştir. Buna rağmen Dilekçe Karma Komisyonunun 
bir atıfet olarak terfi ettirilme kararına katılamıyo
ruz; usule uygun değildir. Aynı zamanda generallik 
ve hiyerarşi kademesindeki koninin oluşturulmasını 
ters yönde etkileyecek niteliktedir. Bunun gibi bek
leyen profesörlerimiz vardır. Bunların sayısı 60'ı bu
luyor. Bunların içerisinde öncelik olarak profesörü
müz 56 ncı sırayı almıştır; ama eğer usullerin dışına 
çıkılırsa en azından yalnız doktorlar kademesinde 
60 tane kadro, 60 tane generallik daha ihdas etmek 
lazımdır. Bu nedenle ve usule uymadığı için katıla
mıyoruz. Düşünüyoruz ki, eğer hiyerarşik bu koni 
bozulursa, o zaman bu müessese çok zedelenmiş olur. 
Bu müessesenin işlemesinin bozulmasına karşıyız. 
Bütün bunlarla şunu demek istiyorum : 

Usullere uymuyor ve fakat hiç bir zaman albay
lıktan generalliğe terfi edemeyen profesörlerimiz de
ğersiz anlamına gelmez. Bunlar, elbette çok değerli
dirler, profesör olmuşlardır; kitapları vardır, değerli 
çalışmaları vardır; ama usulleri böyle 'koyduk. Usul
leri bozarsak, o zaman mahrutu bir dikdörtgen ha
line getiririz. 
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Bu itibarla, Yüksek Senatonun bu ilkeleri bozucu 
nitelikte olan Komisyon kararını kabul etmemesi 
hususundaki görüşlerimizi açıklamak istiyorum. 

Bunun anlamı şudur ki; Sayın Yazıcı, gelecek yıl
larda yine terfi sıralarına girebilir; fakat hiç bir za
man bir atıfet olarak generalliğe terfi etmesi diye 
bir şeyin söz konusu olmaması lazım gelir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, Sayın Çe-

lebi'nin bir sorusu var. Buyurun Sayın Çelebi. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan; 
Profesör Doktor Yusuf Yazıcı ile ilgili ve itiraz 

olunan işlem, rapora göre 1971 tarihli. O zamandan 
bugüne kadar yedi terfi yılı daha geçmiştir. Dolayı
sıyla Yüksek Genel Kurulun, bu profesörün şu an
daki durumunu bilmeyen ihtiyacı vardır. Halen han
gi rütbededir, emekli olmuş mudur, yaşıyor mu, gö
revi başında mıdır Bu kararı kaildırırsak; yani Ge
nel Kurul Komisyonun atıfet şeklinde tecelli eden 
kararını kabul ederse, pratik olarak ne faydası ola
caktır? Ordu bünyesinde midir, değil midir? Bu hu
suslarda Sayın Bakanın bilgi vermesi gerekmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soru anlaşıldı değil 

mi efendim? 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-

DOR (Bolu) — Anlaşıldı efendim; cevap vereyim. 
BAŞKAN — Tekrarlamaya lüzum yok, buyurun 

efendim. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-

DOR (Bolu) — Sayın Yusuf Yazıcı Albay olarak, 
profesör olarak Gülhane'de hizmet etmektedir. As
lında 1976, 1977, 1978 yılında değerlendirilmesi ya
pılmıştır ve kendisi 56 ncı sırada, 65 nci sırada ve 
63 ncü sırada değerlendirme notu almıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLİ FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-

VEKİLt FAHRİ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın Bakanın konu üzerinde verdiği açıklama
da, kendilerinin daha önce Askeri İdare Mahkeme
sine müracaat ettiği hakkında bir söz geçti. Bende
niz Komisyona çok sonra iltihak etmiş olmakla bera
ber, Raporun mütalaasından da anlaşılacağı üzere, 

Komisyon bundan haberdar değildir. Sadece, 1976 
yılında vaki müracaatı üzerine durumunu tetkik et
miş ve 31 Mart 1977 tarihinde kendisinin tuğgeneral 
rütbesine yükselmeye hak kazandığına ve bu rütbe
ye yükseltilmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu ka
rar usulen ilan edilmiş, buna hiçbir itiraz vaki olma
mıştır. Vaktaki, kararın İnfazı istenmiş, ondan sonra 
Milli Savunma Bakanlığı 9 Mart 1978 tarihli yazı
sıyla bunu infaz edemeyeceğini bildirmiştir. Komis
yon tekrar vaki toplantısında, 19 . 4 . 1978 tarihli 
kararla eski kararını teyit etmiştir. 

Şimdi, ortada o günden bugüne değişen bir konu 
var. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 
ncu maddesinde, 28 Haziran 1978 tarih ve 2159 sa
yılı Kanunla bir değişiklik yapılmıştır. (E) fıkrası de
ğiştirilen fıkralar arasında. Askeri Yargıtay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi ve Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi öğretim üyeleri, (D) bendinde gösterilen 
miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre 
hizmete devam edecekleri tespit edilmiştir. 

Yüksek bilgileri olduğu üzere, Askeri Yargıtay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesine kadro verilmesi 
hakkındaki Kanun gündemimizdedir; fakat Gülha
ne Askeri Tıp Akademisinde görevli öğretim üyeleri 
hakkında henüz bir kadro kanunu Yüksek Meclislere 
sevk edilmemiştir. Sayın Bakan eğer bunun hakkın
da Yüksek Senatoyu tenvir buyururlarsa, sanıyorum 
ki konu daha çok aydınlanacak ve dolayısıyla Prof. 
Yusuf Yazıcı'nın yanında, Gülhane Askeri Tıp Aka
demisinde klinik direktörü olarak terfilerini bekleyen 
birçok profesör arkadaşımız da ferahlığa kavuşacak
tır. 

Arzım bundan ibarettir efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, Yüksek Heyete bu hususta bir bilgi 

arz edecek misiniz?.. 
MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-

DOR (Bolu) — Lütfederseniz. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞET AKMAN-
DOR (Bolu) —- Sayın Başkan, Senatonun yüce üye
leri; 

Şüphesiz kadroların diğer generallerden ayrı ola
rak tutulması, bunların orantısız biçimde artırılması 
anlamına gelmez. Tekrar aynı noktaya dönmek du
rumu var. Eğer Askeri Tıp Fakültesinde, yani Gül
hane'de kadroları daha çok artırırsak, terfiye albay
lıkta sıra bekleyenler arasında, generalliğe terfi ede
ceklerin oranı, bütün Silahlı Kuvvetlerdeki bekleyen 
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albayların generalliğe terfi edecek oranlarına nazaran 
büyük ölçüde artar. Bu oranı değiştirmemek, aynı 
oranda tutmak ihtiyacıdır ki, Gülhane'de general 
kadrolarını da aşırı ölçüde artırmamıza olanak ver
memektedir. Bu husus zannediyorum ki, Sayın Ko
misyonun ileriye sürdüğü arzusunu ço'k sınırlı ölçü
de karşılayalbileceğimiz anlamına gelir. Eğer konu 
açıklanmışsa, bu konuda biz de arzu ediyoruz profe
sörlerimizi generalliğe terfi ettirmeyi; ama bunu bel
li ölçüde sınırlı bir sayının ötesine götürmek olana
ğımız yoktur. Albay olarak ve profesör olarak, Si
lahlı Küvetlerin ihtiyacı olduğu için, yaş haddine ka
dar albaylıkta kalma olanakları vardır profesörlerin. 
Mutlaka general olmak ihtiyacında değildirler. Emek
liliğe sevk edip de bunların tam yararlanma çağında 
oldukları bir dönemde kendilerinden yararlanmamak 
gibi bir durum yoktur; ama generalliğin önemi, kad
rolarının sınırlı olması nedeniyle kendilerini general 
olarak değil, albay olarak uzun seneler yararlı bir 
şekilde hizmet etmelerine önem veriyoruz ve bu sene 
de hiçbirini emekliye sevketmedik. 

Bu hususu zannediyorum ki, sorulan sualin ce
vabı olarak yeterli bulacaksınız. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru mu soracaksınız efendim?.. 
M. TEKİN AR1BURUN (İstanbul) — Söz isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Son söz Sayın Arıburun'un. Bu

yurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Komisyon 

Başkanına bir soru soracağım efendim. 
!M. TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; 

Üzerinde konuşmakta bulunduğumuz bu konu, 
senelerden beri sürüp gelen müzmin bir konudur. Bir 
taraftan terfi sırasına gelmiş; fakat kadrosuzluk veya 
sayıdan dolayı bağlanmış bulunan, kısıtlanmış bulu
nan o barajları aşamaz duruma geliniyor; bir taraf
tan da çok kıymetli, çok verimli, hakikaten liyakat
li olan birçok arkadaşlarımız terfi edemedikleri için, 
sırada geriye kaldıkları için küskün olmaktadırlar ve 
bazen de o kadar mühim küskünlükler varit olmak
tadır ki, o arkadaşlar terfi edemedikleri için âdeta 
sıkıntılı bir utangaçlık hissiyle hemen mesleğini bı
rakmakta ve ondan sonra uzun seneler bu millete, 
memlekete hayırlı vazifeler veya başka görevler yap
ması mümkün iken, kısa zamanda hiçbir işe yara
maz hale gelmektedirler ve etraflarına da zararlı ol
maktadırlar. 

I Bu yalnız muharip subay dediklerimizin dışında 
olan, doktor, eczacı, baytar, mühendis gibi arkadaş
lar değil, bilhassa muharip sınıfların içinde de; me
sela 5 tane birbirinden kıymetli arkadaşımızın 3'ü 

I terfi edebiliyor, 2'si geri kalıyor, terfi edemiyor, l'i 
I terfi ediyor, 4 tanesi geri kalıyor. Çok vakidir bu. 
j Her sene birçok küskünlüklere sebep olmaktadır. 

Hazır konuya gelmişken, benim yüreğim yana
rak, acıyarak bir teklifte bulunacağım. Sayın Milli 

I Savunma Bakanımız da burada; bu meseleyi ele 
alıp Şûradan da geçirmek suretiyle başka bir şekle 

J sokmaları icap eder. 
Sayın arkadaşlarım; 

Başka birçok memleketler de hiç şüphesiz sulh 
zamanında aynı problemlerle karşılaşmaktadırlar. He-

I men hemen her biri bir ayrı şekilde çözmüşlerdir 
davaları. 

I Bir tanesi; Alman Ordusunu arz edeyim. Orda yal-
I nız muharip subayların unvanı generaldir. Meselâ, 
I piyade, süvari, havacı filan gibi fiilen harbe giren, 

saflarda muharebe eden subaylar general rütbesinde-
dirler diğer sınıfların generallik, makamına geldik
leri zaman isimleri değişir. Rütbeler aynı gider, aynı 
işaretleri taşırlar, renk değişir, isim değişir. 

Şimdi, bizde de bunu yapmak mümkün; fakat ne
dense gelenek olarak yıllardan beri paşa olmak, ge-

I neral olmak davası manevi büyük bir kıymet taşıyor. 
I Bunun için (Küçümseyerek söylemiyorum) meselâ bir 

dişçi arkadaşımız da, bir eczacı arkadaşımız da üni
formalı olduğu zaman general olmak istiyor ve ismi
ni istiyor; generallik rütbesini de istiyor. Hiç şüphe-

I siz doktorlar da böyle, diğer sınıf subayları da böyle; 
hepsi beraber. Fakat bütün hesaplar daima muharip 
subayların ve yine kanunla konulmuş olan bir nispetin 

I içine, meselâ 100 subaya bir tane general gibi bir oran 
konduğu için kısıtlama fevkalade mühimdir. Bunu el
bette muharip subay arkadaşlarımız biliyorlar, bir 

I yere kadar geliyorlar, ondan sonra biraz da kadere 
itimat ederek, inanarak, tabiri caizse sineye çekiyor
lar; fakat şimdi muharipten gayri diğer sınıf subaylar 
o kadar çoğaldı ki, bunların içinde profesörler, dok
torlar, diğer sınıf subayları; yani piyade, süvari, zırh
lı birlik, havacıların, denizcilerin dışında o kadar çok 
branş var ki, bunların içinde de generallik sırasına 
gelmiş olanlar bu sefer terfi ettirilirse, bir fazla kadro 
verilirse, muharip subaylardan bir general eksilmrş 
oluyor, terfi ettirilememiş oluyor. Birbirlerine ziyan-

I lan da dokunuyor bu suretle. 
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Bu mühim bir bağlanma noktası oluyor, zararlı 
bir bağlanma noktası oluyor, maneviyat bozucu bir 
nokta oluyor. Onun için bizim komisyonumuz gene
rallerden ve subaylardan müteşekkildir, Milli Sa
vunma Bakanlığının göndereceği personel arkadaşla
rıyla beraber yeni bir kanun tasarısı getirmek sure
tiyle (generallerin, general olarak, ismi tuğgeneral, 
tümgeneral, korgeneral, orgeneral diye bu isimlerin 
yalnız muharip sınıflara ait olması) o seviyeye gel
miş diğer arkadaşlarımızın da bu ismin dışında bir 
isim koymak suretiyle, arz ettiğim gibi Alman Ordu
sunda olduğu gibi, pekâlâ aynı şanı şerefi, aynı ma
nevi kıymeti verilmiş olabilir. Bunlar terfi edeme-
mezlik gibi bir duruma düşmezler. Kendi sahaları 
içinde o kademelere giderler, hiçbir zaman muharip 
subayların mahrutuna da sirayet etmemiş olur. 

Bu başlangıçta mümkün olmaz gibi, yabancı gö
züküyor. Birkaç memlekette bu vardır, her memle
ket başka türlü çözmüştür; ama bir şey daima doğru 
gitmektedir, hakkı ve konulmuş olan engelleri aşmış 
olan, imtihanları aşmış olan, tabiri caizse sulh zama
nında diyelim ki, en yetenekli insanların içerisinde, 
muharip subayların içinde zararsız, ziyansız, diğerleri 
onlara zarar vermeden, onların hiç olmazsa bir mik
tar daha terfi lerine yol açmış olabiliriz. Diğer ar
kadaşlarımızın da unvanı paşa olmaz, general ol
maz; fakat aynı seviyede tutulacak başka unvanlarla 
lüzumlu olan manevi kıymet ve kutsiyet verilmiş olur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunun, Sa
yın Prof. Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait kararının mükaze-
resi bitmiştir. 

Karan oylarınıza arz ediyorum,.. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, mahiyeti tam anlaşılamadı. 

BAŞKAN — Efendim, raporun usulüne uygun 
müzakeresi yapıldı, ayrıca başka işleme lüzum yoktur. 

Dilekçe Karma Komisyonunun Prof. Dr. Yusuf 
Yazıcı ile ilgili kararını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

/. •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle-
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 11145; 
C. Senatosu ; 1/618) (S. Sayısı : 884) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı burada. 
İlgili Dışişleri yetkilisi, Kıbrıs - Yunanistan Dai

resi Başkanı Vekili İnal Batu burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını

za arz ediyorum : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kral
lık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile Eklerinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 7 Aralık 1971 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hu
dudunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile ek
leri idari ve teknik protokollerin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenier... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

(1) 884 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek-
I lidir. 
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Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) 
C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 14 Mayıs 1975 tarihinde Bağdat1 

da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İrak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 

Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık. Ulaştırma ve 

(l) S97 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Sena
tosu : 1/622) (S. Sayısı : 898) (i) (Devam) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tüfkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
sına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 
Madde 1. — 11 Ağustos 1975 tarihinde Tripoli'de 

imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair Anlaşmanın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Tür
kiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi 

(1) S98 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek-
, lidir. 
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Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (M. Meclisi : 1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sa
yısı : 899) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
17 Mayıs 1977 Tarihinde Traiblusgarp'ta İmzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Or
tak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Traiblus

garp'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 
Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi 
Kurulması Hakkında Anlaşma» nın onaylanması uy
gun 'bulunmuştur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
ibul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 'Bu Kanun, Resmi Gazete'de neşri 
tarihinde yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-
miştiir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil-
mişüir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Ka!bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 899 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablus garp'ta 

imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasınla De
niz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/133; C. 
Senatosu : 1/620) (S. Sayısı : 900) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

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

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nak
liyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablus
garp'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Ara
sında Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hak
kında Anlaşma» 'nın onaylanması uygun 'bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu Kanun, Resmi Gazetede neşri 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miş tir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

(1) 900 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
'ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
7. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenme

si Antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında Kanun {Tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Sa
vunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 
1/616) (S. Sayısı : 906) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
'kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Mıaddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaş-
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 
Madde il. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta

rafından 28 Ocak 1969 tarihinde Londra, Moskova 
<ve Waşhington'da imzalanan Nükleer Silahların Ya
yılmasının Önlenmesi Andlaşmasının onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür. I 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isle
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 

(T) 906 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
8. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Savunma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/173; C. Senatosu : 1/623) (S. Sa
yısı : 901) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Gündemimizin ikinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmının altıncı sırasında yer alan, 1462 sayılı Harp 
Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Gündemdeki bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini ta
lep ederim. 

Saygılarımla. 
Milli Savunma 

Komisyonu Başkanı 
İçel 

İsmail Çataloğlu 
BAŞKAN — 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun 
Tasarısının diğer işlere takdimen görüşülmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini alsınlar efen
dim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yek. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değ:ştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanunu

nun 2, 3. 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(1) 901 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, müzakeresini yapmak
ta olduğumuz Kanun Tasarısının 1 nci maddesi çer
çeve maddesidir. Bu maddenin içerisinde zikri geçen 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri tek tek okutup 
müzakereye aldıktan sonra çerçeve maddeyi hepsiyle 
birlikte ayrıca oylayacağım. Müzakere usulümüz bu
dur. 

Görev : 
Madde 2. — Harp Okullarının görevi, Silahlı 

Kuvvetlerin, taktik, teknik ve idari faaliyetlerini ye
terlikle uygulayacak, askeri disipline, bilim ve beden 
yeterliklerine, askeri ve genel kültüre sahip, lisans 
düzeyinde ve müteakip safhalarda ihtisas öğretim ve 
eğitimini takip edebilecek nitrikte muvazzaf subay 
yetiştirmektir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Giriş Şartlan : 
Madde 3. — Harp Okullarının öğrenci kaynağı 

Askeri liselerdir. Ancak ihtiyaç halinde sivil liselerin 
fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenci alı
nır. Yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına 
kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muva
fakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapıla
cak ikili anlaşmalarla olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

uy e?.. Yc;c. 
bul edenler. 
mistir. 

Maddeyi oylannıza a: 
Kabul etmeyenler... :• 

ediyorum. Ka-
dde kabul cdil-

Öğretim ve Eğitim Süresi : 
Madde 4. — Harp Okullarında öğretim 

süresi dört vıldır. 
e-rıtım 

Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş
kanının lüzum göstermesi, Milli Savunma Bakanının 
önerisi, Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile öğretime ara verilebilir ve gerekirse öğretim 
ve eğitim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim gören
lere daha sonra uygulanacak esaslar aynı usulle ka
rarlaştırılır. 

Öğretimi başarı ile bitirenler sınıflarının mütea
kip safhalarmdaki ihtisas eğitim ve öğretimini görür
ler ve personel planına göre istihdam edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde- söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylannıza a~z ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Okuldan Çıkarılma : 
Madde 5. — Harp Okullarında öğrenimde bulu

nan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılır
lar. 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yö
netmelikte saptanacak ahlak notunu kaybedenler, 

b) Yönetmelikte belirtilecek • esaslar dahilinde 
öğrenci niteliğini 'kaybettiklerine dair Yüksek Disip
lin Kurulunca haklarında karar verilenler, 

c) Öğrenimlerin;!, bu Kanuna göre çıkarılacak 
yönetmelikte belirtilecek azami süre içinde tamamla
yamayanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kay
bedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı 
olarak, sağhk durumları bakımından Harp Okulu 
öğrenimine devam olanağı kalmayanlar, 

f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim 
çırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde ni
teliklerini değiştirenler. 

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar ha
riç, diğer nedenlerle çıkarılanlara, kendileri için Dev
let tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte 
ödettirilir. Ancak bu borçları askerlik hizmetleri sü
resince ertelenir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Küçük bir temenniyi dile getirmek için huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bilindiği gibi asker-
kk, yüksek fikir ve beden kaabiliyetinin yanında, 
yüksek karakter isteyen bir meslektir. Bundan do
layıdır ki Harp Okulu öğrencisinde birtakım üstün 
karakter vasıfları aramak, disiplin aramak gayet nor
maldir. 

Ancak, bilindiği gibi, «Ahlâk» kelimesi eskiden 
tutum ve davranış, hal ve gidiş manasına geldiği hal
de, zamanla dilimizde bu anlamı kaybetmiş, âdeta 
:Namus» kelimesi ile müteradif kullanılmaya baş

lanmıştır. 
T î ap Okulunda, sırf fizik yapısı veya ruhi yapısı 

dolayısıyla, disipline uyamayan birtakım kimselerin 
almış oldukları disiplin notlarını ahlak notu diye va-
r "andırmak ve bu ahlaksızlıktan dolayı çocuğu Harp 
Okulunun dışına çıkarmak, bundan sonra Harp Oku
lundan sadece sırf ruhi yapısı dolayısıyla disipline 
uyamadığı için ayrılan kişiyi toplum içerisinde âde-
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ta tecrit etmek de ona birtakım namussuzluklar, ah
laksızlıklar izafe edilmektedir. 

Zaten genel milli eğitimde dünya yüzünde artık bu 
not, ahlak notu olarak değil, hal ve gidiş notu, dav
ranış notu olarak nitelendirilmektedir. Bugün eği
timde bu konu ahlak notu değildir artık. 

Şu halde, gönül çok isterdi ki, burada da bu ke
lime ahlak notu olarak değil, disiplin notu olarak 
konulsun ve böylelikle hiçbir kötü hareketi, namusla 
kabili telif olmayan bir hareket olmadığı halde, sa
dece ruhi yapısı dolayısyla askeri disipline uyamadı-
ğından dolayı kırık not alan, disiplin notu kırık olan 
öğrenciler toplum içinde tecrit edilmesinler. Bundan 
sonra, gönül çok ister ki, yönetmeliklerde, kanunlar
da bu kelimeler biraz daha dikkatlice kullanılsın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Madeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Subaylığa Nasıp : 
Madde 6. — Harp okullarını bitirenler Türk Si

lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
teğmenliğe n'asbedilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
!bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Harp Okulu Öğretmenleri : 
Madde 7. — Aşağıdaki personel Harp Okulların

da öğretmen olarak görevlendirilir. 
a) Askeri meslek derslerini okutmak üzere gö

revlendirilen subaylar, 
b) Teknik, fen ve sosyal bilim derslerini okut

mak üzere görevlendirilen üniversiteler ve akademi
ler öğretim üye ve yardımcılarının akademik kariye
rine sahip asker kişiler, 

e) İhtiyaç halinde teknik, fen ve sosyal dersleri 
okutmak üzere görevlendirilen kadrolu, sözleşmeli 
veya -ek görevli üniversite veya akademi öğretim üye 
veya yardımcıları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka-
ibul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Öğretim Üyelerinin Ücretleri : 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 

Harp Okullarında ve müteakip safhalardaki öğre
tim - eğitim kurumlarında görev alacak üniversite 
veya akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarına oku
tacakları beher ders saati için bütçe kanunlarında 
saptanacak ders ücreti ödenir. 
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Saptanacak bu miktar üniversite ve akademilerde 
öğretim üye ve yardımcılarına ödenen efc görev ders 
ücretinden aşağı olamaz. 

Asli görevleri üniversite ve akademide bulunan 
öğretim üye ve yardımcılarından Harp okullarında 
görev alanların üniversite ve akademi tazminatları ke
silmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İç madde olarak müzakere ve kabul ettiğimiz 2, 3, 
4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddelerle birlikte 1 nci mad
deyi oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanu
nuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

Ek Geçici Madde — 1974 - 1975 Öğretim ve eği
tim yılından önce Harp Okulu öğrencisi sıfatını ka
zanmış olanlar hakkında, Harp Okulu ile ilişkileri 
kesilinceye kadar eski hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

Madde 3. — Bu Kanun 1974 - 1975 öğretim ve 
eğitim yılından geçerli olmak üzere yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Müsaadenizle Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eriş. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Efendim, benim bil

diğime göre, bugün Harp Okulu 4 sene olarak devam 
etmekte; ancak dördüncü sınıftaki talebeler asteğmen 
olarak talebelik yapmaktadırlar. Bu maddeye göre 
«1974 - 1975 öğretim ve eğitim yılından geçerli ol
mak üzere yayımı gününde yürürlüğe girer.» dendi
ğine göre; bu tarihten, yani 1974'ten itibaren bugü
ne kadar asteğmen olarak vazife görmüş, eğitim yap-
m;ş talebelerin durumu ne olacaktır?.. Çünkü, bir 
diğer maddeye göre bunlar Harp Okulunu bitirdiği 
takdirde teğmen olarak Orduya intisap edecekler. 
Halbuki 1974 senesinden sonr,aki talebeler asteğmen 
olarak şimdi talebelik yapmaktadırlar. Burada bir 
tereddüdüm hâsıl olmuştur; açıklanırsa memnun ola
cağım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Çatal-
oğlu. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, 4 sene
lik uygulama bugün yapılmakta, ancak eski Kanun 
gereğince iki sene sonra bunlar asteğmenliğe nasbe-
dilmekte idiler ve bu eski Kanun gereğince 2 sene 
asteğmenliğe nasbedildikten sonra uygulama 4 sene 
devam etmektedir. 

'Bu Kanun gereğince uygulama; talebe iolarak, 
okul olarak Harp Okulu talebelerine tatbik edilecek, 
uygulanacaktır efendim. 

Bilgilerine arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi bu, cevap teşkil etmedi zan

nediyorum arkadaşın sorusuna. Sayın Çataloğlu, de
mek isterler ki : Eskiden dört seneydi gene... 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — 4 sene de
ğildi. 

BAŞKAN — 2 senesi asteğmen olarak yapılıyor
du; şimdi bu Kanuna göre son sınıfta, 4 ncü sınıfta 
asteğmen olarak okuyor. «Onların durumu ne ola
cak?..» diye sorarlar, 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Efendim, es
kiden 4 sene dsğildi, 2 sene idi; fakat uygulama 4 se
neye çıkarıldı. Fakat 2 sene sonra subay nasbedildiler; 
subay nasibedilerek 4 sene okula devam etmek mec
buriyetini bu uygulamada koydular. Bu kanunun 
neşrinden itibaren subaylık meselesi 2 sene değil, 4 
sene sonra uygulanacak. Eskiden olmuş olanlar böy
le oluyor efendim. 

BAŞKAN — Yani bu, 1974 ve 1975 yıllarında 
Harp Okulu kaç sene idi? 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — 2 sene idi. 

'BAŞKAN — 2 sene id'i. Tatbik edileceğine 'göre, 
onlar tekrar 2 sene • okutulacak mı; onu soruyor ar
kadaşımız? 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI 
İSMAİL ÇATALOĞLU (Devamla) — Okutuldu 
efendim, zaten okutuluyor; ama asteğmen olarak 
okutuluyor. 

•BAŞKAN — Peki efendim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde ikabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 'iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir ve tasarı kanunlaşmıştır. 

9. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Milli Savunma ko->. 
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/146; C. Senato
su : 1/625) (S. Sayısı: 902) (1) 

BAŞKAN — Bir başka önergeyi takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemimizin İkinci Görüşmesi Yapılacak İşler 

kısmının 7 nci sırasında yer alan, 357 sayılı Askeri 
Hâkimler Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının, Gündemdeki bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
talep ederim. 

'Saygılarımla. 
Milli Savunma 

Komisyonu Başkanı 
tçel 

İsmail Çataloğlu 

'BAŞKAN — 902 Sıra Sayılı, 357 sayılı Askeri 
Hâkimler Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısının, diğer işlere takdimen gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediiyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını
za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

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

'Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesü 
kabul edilmiştir. 

(7) 902 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 
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357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek 5 nci madde eklenmiştir, 

Ek Madde 5. — Askeri Yargıtay Başkanının 
rütbesi tümgeneral - tümamiral, başsavcısı ile ikinci 
başkanının rütbeleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranlan dı
şında tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine 
seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dı
şındadır. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Baş
kanı, Daire Başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rüt
be kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 

1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt
belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Aske
ri Yargıtaya gelinceye kadar varsa albay rütbelerine 
ait sicil notları toplamlarının, sicil notu adedine bö
lünmesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil 
tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde 
yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 
nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından 
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci madde
sinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş 
olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
albayların şahsi dosyalarını inceleyerek yukarıdaki 
şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak her boş yer sayısı kadarının, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümleri
ne göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil 
notu ortalaması en yüksek olanların, sicil notu orta
laması eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise, önce-

I likle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olan-
I ların yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 
I Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşı -
I yan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en kı-
I demli albayın yükselme işlemi yapılır. 
I Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yer-
I leri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulamaz. 
I B) Albayların rütbe kıdemliliği : 
I Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla-
I yan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Baş-
I kanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri 
I ilgili kuvvet personel başkanlıklarına bildirilir. 
I C) Generallerin rütbe terfii şartları : 
I 1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt-
I belerinden bir üst rütbede açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış 

I olmak. 
I 3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do

kunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya göırev 
I gereklerine uymayan davranışlarından dolayı 1600 
I sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maıddesin-
I de yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 
nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından 
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci madide-

I sinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş ol
mak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
general - amirallerin şahsi dosyalarını inceleyerek yu
karıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fJkra 
I hükmüne göre saptanan general - amirallerin en kı

demlisinden başlanarak boş yer sayısı kadarının, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre yükselme işlemleri yapılır. 

I Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı 
I nasıplı - general - amirallerden, öncelikle Kara, Deniz 

ve Hava Kuvvetlerine mensup olanın yükselme işle-
I mi sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan general - amiralin bulunmaması halinde onu iz
leyen en kıdemli general - amiralin yükselme işlemi 

I yapılır. 
I D) Emeklilik hükümleri : 

1. Aynı nasıplı esmali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı 

I ve İkinci Başkanı general - amiraller ile üyeliğine se-
I çilen general - amirallerin. 
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2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınızla arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 357 sayıl: Askeri Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir. 

Ek Madde 6. — 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Kanununun 9 ncu maddesi hükümleri 
saklı kalmak şartıyla; Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi Birinci Başkanının rütbesi tümgeneral - tümami
ral, İkinci Başkanı ile Başkanunsözcüsünün rütbeleri 
tuğgeneral: - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayıl Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışın
da tutuîur. 

General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kad
ro miktarları dışındadır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, 
İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hâkim sınıfın
dan olan üyelerin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği 
esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe terfi 
esas ve şartları : 

1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbe
lerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Küvetler Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesine gelinceye kadar varsa al
bay rütbelerine ait sicil notları toplamlarının, sicil no
tu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not orta
lamasının, sicil tam notunun c/c 70 ve daha yukarısı 
olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev ge
reklerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sayılı 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 nci 
maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il
gili suçlarından veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mah
kûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
hâkim sınıfından albayların şahsi dosyalarını incele
yerek yukarıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını sap
tar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak hâkim sınıfından olan albaylar için gene
ral - amiral rütbesine tahsis olunmuş her boş yer sa
yısı kadarının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanunu hükümlerine göre yükselme işlemleri 
yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil 
notu ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortala
ması eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise öncelikle 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanla
rın yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en 
kıdemli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yer
leri müteakip 30, Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe kı
demliliği : 

Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamam
layan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri 
onananların isimleri ilgili kuvvet personel başkanlık
larına bildirilir. 

C) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emsali, kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 
hâkim sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Başka
nı, Başkanunsözcüsü general - amiraller ile üyeliğine 
seçilen general - amirallerin, 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üye
si hâkim albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki "kadrosuzluk tazminatı hükümleri uy-; 
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 'Madeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nunun 1611 sayılı Kanunla değişik 14 ncü, 21 nci, 
22 nci ve geçici 1 nci maddelerinin yükselme, emek
lilik ve kadrosuzlukla ilgili hükümleri, Askeri Yüksek 
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îdare Mahkemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkanı ve 
Baş'kanunsözcüsü ile hâkim sınıfından olan üyeleri 
yönünden yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

884, 897, 898, 899, 900 ve 906 sıra sayılı Andlaş-
ma tasarılarının açık oylamasına oyunu kullanmayan 
sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

10. —• 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, Bazı Maldeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Mali ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan komis
yonları raporları. (M. Meclisi : 1/183; C. Senatosu : 
1/631) (S. Sayısı: 907) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Ba
zı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Komisyonumu
zun Raporu basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuz anılan tasarının bir an önce yasa
laşmasında yarar gördüğünden Genel Kurulda önce
lik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulmasına da karar vermiştir. 

(1) 907 S. Sayılı Basmayazı, tutanağın sonuna 
eklidir. 

Adı geçen tasarının, Gelen Kâğıtlardan Gündeme 
alınarak, Gündemdeki bütün işlere takdirnen, görüş
meleri bitinceye kadar öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bütçe ve Plan 

Komisyonu Başkanı 
Hasan Güven 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önerge üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tasarının Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz, daha me
rasimini yapıyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyorsunuz değil mi?.. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim. 

Önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — «Önerge üzerinde» demediniz. Sa

yın Ucuzal. Söz istediniz; ben buraya sizin için söz 
sırası yazdım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde söz istiyorum. Okunan şey önerge 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. Zaten tamamı oylanmadı. 
Buyurunuz efendim. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKANI 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Oylandı efendim, 
tamamı oylandı. 

BAŞKAN — Hayır sadece Gelen Kâğıtlardan 
gündeme alınması oylandı. Diğer kısımları oylan
madı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Okunan önergeyi dinlediniz. Önergede de açık
landığı gibi, 3202 sayılı Kanunda değişiklik yapan 
tasarının Gelen Kâğıtlardan alınarak görüşülmesi 
teklif ediliyor. 

Şimdi elimizde bu şekilde üç tane tasarı var. He
piniz, Genel Kurul saat 15.00'te toplandığı zaman 
geldiğinizde bu tasarıları buldunuz. Bunu inceleyip, 
3202 sayılı Kanunda hangi hükümleri değiştiriyor, 
hangisini getiriyor; tetkik imkânına kavuşamadınız. 
Bu bakımdan benim istirhamım şudur : 

Tüzüğün 70 nci maddesi hükmünden ayrılınma-
ması ve bize bu tasarının tetkik imkânının verilmesi. 
Böylece perşembe günü tasarıyı bütün arkadaşlarımız 
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tetkik ettikten sonra müzakerenin başlamasında ya
rar vardır. Onu arz etmek için söz aldım. 

Teşekkür ©derim. 
BAŞKAN — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zi

raat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci 
Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısımn 

Gündemdeki diğer işlere takdimen görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

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

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ekseriyet yoktur, yoklama yapılmasını istiyoruz. 

(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Balıkesir Üyesi 
Raif Eriş, Bolu Üyesi Orhan Çalış, İstanbul Üyesi 
Vefa Poyraz, Çorum Üyesi Safa Yalçuk ayağa kal
karak yoklama isteminde bulundular.) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

Jttl. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yapılan yoklamada ve 884, 897, 

898, 899, 900 ve 906 Sıra Sayılı Andlaşma tasarıla
rının açık oylamalarında ekseriyetin bulunmadığı an
laşıldığından; 

29.3.1979 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 
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Türkiye Cumhuriyeti. Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti Ararotla Trakya Hududunun İşaretlenme
si Hakkında Anaprolokol 'ile Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bu:uıitkîğ««îa İlişkün Kainin Tasansına Verilen 

Oyların Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 

Üye sayısı : 
Oy verenler ; 

Kabul edenler : 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmayanlar : 

Aç.k üyelikler : 

: 184 

: 71. 

71: 
: — 
: — 
: 112 

1 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

AFYONKAR AHİSAR 
Mustafa Çelik 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Er gün Ertem, 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayan sil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZURUM 
Lûtf: Doğan. 
Sakıp Hatun oğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Coîakoğlu 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

İSPARTA 
Mustafa Güicügil 

İÇEL 
Talip Özdoîay 

İSTANBUL 
\ Tekin Arıburun 

Solmaz Beiül 
Fevzi Hakkı Es a t oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Akın Özcemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KIRŞEHİR 
E. Âl: ip Aks aç 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
Hald-irı Menteşeoğiu 

1 NEVŞEHİR 
Rag-p Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Battır 
Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğîu 
N. Kemal Şentürk 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABÎt ÜYELER 
«... 

Ekrem Acuner 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Kemâl Sarulbrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 
AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
ibrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 
î. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Üstünel 

İZMlR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daîdal 
Kâmran Erkmenoğlu . 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arrîcan 
Sait Mehmetoğiu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 
Idnils Gürsoy 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demıirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyuin öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bironcıioğîu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Natim Taşan 

URFA 
Abdu%and Demirkol 
Hasan OraS 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Zeyyat Baykara 
Hüısıaımettıin Çelebi 
Sadd Irmaık 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

(Açık Üyelik) 
Manisa 1 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasımn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu HakkınıSa Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
AMASYA 

Macît Zeren 
ANKARA 

Ergün Ertem 
Turhan KapanU 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

Üye sayısı : 1 

Oy verenler : 
Kafim! edenler : 

Reddedenler : 
Çekiinserler : 

84 

81 
81 

— 
Oya katılmayanlar : 102 

Açıik üyelikter : 1 

(Kabul Edenler) 

| BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
L Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

.DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

1 HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nurhan Ailemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu | 

1 NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANIM 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baıfcur 
Kemal Cantürk 
Fahri Çakıer 
Hi ta i Fırat 
H. Naü Kübalı 
Safa Retsoğlu 
Ns Kemal Şentüaik 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Kemal Sanİbrahimoğlu 
Mehmıet Ünaildı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
pşjk. V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recaa Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Nejat Sarlıcalı 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şelbip Kararnullaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

K AHR AM ANM AR AŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmüloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arılkan 
Sait Mehmetoğlü 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Ergimi Özkan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

V.) 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdulalh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyin Öztülılk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birancdoğiu 
Ahmet Cemi Kara 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

URFA 
Abdu%ani Deımıirfeol 
Hasarı Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyıyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadü Irmak 
Adnıam Başıen Katfaıoğloı 
Metin Tdker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nenimin Abadan Uraat 

(Açık Üyelik) 

Manisa 1 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lilbya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 
17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun Tasarısına Ve-

ıGIen Oyların Sonucu 
(Çoğunluk: yoktur.) 

TABÎt ÜYELER 1 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet özgüne? 
Selâhattin özgtir 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunç kanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünal'dı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
iskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

Üye a y » : 184 
Oy verenler : 

Kalbul edenler : 

Reddedenler : 
Çekünaerier : 

75 

75 

Oya kaütmayaalaı- : 108 

Açık üyelükter : 1 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 1 
Raif Eriş 
Nejat Sarhcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA I 
L Sabri Çağlayangil 
ŞeMp Karamullaoglu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

ıDENlZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğhı 
Mehmet Kılıç 

HAKKARİ 
Naci Cidal 

HATAY 
[ Mustafa Deliveli 

İSPARTA 1 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

1 Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmıımcu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 
Idiriis Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahsin Türkay 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Kemal Cantürk 
Fahri ÇoKer 
Hdhn'i Fırat 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğiu 
N. Kemal Şentürk 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırealı 

BİLECİK: 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre! ioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Daîokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erk men 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kıiîçoğ'.u 

İÇEL 
İsma:l Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet* Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmitoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Haindi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğîu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 
Osman Sahhoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyin Öztürtc 
Muhittin Tayları 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğiu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduligani Demirkol 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile i 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Celebi 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermiri Abadan Unat 

(Açık Üyelik) 

Manisa 1 
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17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarpta İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye Libya Ortak GemLî İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkında 

Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dalir Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu 

(Çoğunluk Yoktur.) 

TABtî ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuier 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 72 

KaJbul edenler : 72 

Reddedenler : — 

Çefctnserler : — 

Oya katılmayanlar : 111 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebip Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Abduliah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğiu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

ORDU 
Ata Bodur 
İdris Gürsoy 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CL MHURBAŞKAN1NCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şerttürk 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanulîah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüsevin Atma ca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kıhcoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Besim Üstünel 

ÎZMÎR 
Şeref Rakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 
K AHR AM ANM AR AŞ 

Rıza Akgün 
Ad;van Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münir İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (3.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Oral Karaosmano^lu 

MARDİN 
i Mehmet Ali Arıkan 

Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İler' 
Ergun Ozikan 

ORDU 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

V.) 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Nakn Taşan 

URFA 
Abduıligani Dernıiricol 
Hasan Orad 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

(Açık Üyelik) 
Manisa 1 
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17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyaîüst CemahMyesi Arasında Deniz Nakliyatı Ortak ŞSrketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nm Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıma Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Metanet Ünal'dı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 65 
Kabul edenler : 65 

Reddedenler : — 

Çdkinserler : — 

Oya katılmayanlar : 118 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şefoip Karamullaoğlu 
Barlas Küntay 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlui 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 
İdrîs Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet TahtaUuhç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilrri Fırat 
H. Nail Kübalı 
Safa Redsoğlu 
N. Kemal Şenıtünk 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suph'i Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat (İ. A.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıübrabimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti \ r d a 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arrkan 
Sa'iıt Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşjk. V.) 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demıiırdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tavlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Nainı Taşan 

URFA 
Abdiiİganıi Dernirkol 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Zeyyat Baytara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğîu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

(Açık Üyelik) 
Manisa 
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Niikîeer Silahların Yayılmasram Önlenmesi Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki 
Kanun Tasansına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 9€6) 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİİ ÜYELER 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
Mefaimet ÜnaıMı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURSA 
Şehip Karamullaoğiu 
Barîas Küntay 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 67 

Kabul edenler : 67 

Reddedenler : — 

Çekimserler : — 

Oya katılmayanlar : 116 

Açrk üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çoîakoğlu 

HAKKÂRt 
Naci Cidal 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Solmaz Belül 

Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Güudoğan 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezziımğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Orai Karaosmanoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİ? 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 
İdri's Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Tahs'in Tiirkay 

TRABZON 
Hasan Güven 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Kemal Cantürk 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
H. Nail Kübalı 
Safa Reisoğîu 
N. Kemal Şentürk 
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(Oya Katılmayanlar) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çeleibi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat (İ. A.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
İbrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor (B.) 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Kemal Kıîıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

(Açık l 

Manisa 
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Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tünce! 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lütfi Tokoğiu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Ergun Öz)k!aını 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş (B.) 
Osman Salihoğlu (Bşk. V. 

İyelik) 
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SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demdırdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyfin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinci oğlu 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
Adıraan Başer Kajfaoğin 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

| Nermin Abadan Unalt 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

51 NCt BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ati Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi: 9.8.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Aîbayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa» dair İçişleri 
Balkanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9.8.1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Derriirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18.10.1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Ekim 1977 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» başlıklı 
yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/86) 
(Gündeme giriş tarihi: 8.11.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamıülaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi: 20.12.1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met AÜ Arikan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafmdan Almanya'ya ka
bul olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28.2.1978) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Metin Tokerln, boş büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz-
Hi sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28.2.1978) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
UcuzaJ'm, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30.5.1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi : 30.5.1978) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayılı Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma-
Mye Balkanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi : 6.6.1978) 

12. — Cumhuriyet Senat®su İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
İle Etibank'm Doğu Anâdolu*daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26.9.1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, ABD kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 
ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye 
verildiği haîkkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapatılması 
olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/103) (Gündeme giriştarihiı 12.12.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
DaldaFın, basında yayımlanan yolsuzlukla ilgii ha
berlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/106) (Gün
deme giriş tarihi: 30.1.1979) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Musta
fa Deliveli'nin, İskenderun Demir - Çelik Tesisleri 
hakkında Tercüman Gazetesinde yayımlanan bir ya
zı dolayısıyla ne gibi işlem yapıldığına dair Sanayi 



ve Teknoloji Bakanından sözlü sorusu. (6/108) 
(Gündeme giriş tarihi : 20.2.1979) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Aynm'ın, Sarıkamış merkez deposuna nakledi
len kerestelere dair Orman Bakanından sözlü so
rusu. (6/109) (Gündeme giriş tarihi : 27 . 2 . 1979) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yusuf 
Ziya Aynm'ın, Sarıkamış ilçesinde belediyeye ait 
Sartur oteline dair Yerel Yönetim Bakanından sözlü 
sorusu, (6/110) (Gündeme giriş tarihi : 27.2.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, Türk basınının 
sorunlarına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/111) 
(Gündeme giriş tarihi : 27.3.1979) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Hasan Esat Işık'ın Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 Tarih ve 49 
Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5795 Sayılı Prof. 
Dr. Yusuf Yazıcı'ya ait Kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
19 . 4 . 1978 tarih ve 173, 31 . 1 . 1979 tarih ve 
173 Sayılı raporları. (C. Senatosu : 4/440) (S. Sayı
sı : 777'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.2,1979) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkın
da Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları. (M. 
Meclisi: 1/161; C. Senatosu: 1/630) (S. Sayısı: 904) 
(Dağıtma tarihi: 25 . 2 . 1979) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine da:r Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/30) (S, 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi: 18.4.1977) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
hususunda Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/72) 

6. — Ankara İmar Limitet Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/2) (S. Sa-
yısı : 781) (Dağıtma tarihi: 17.5.1978) 

7. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31.5.1978) 

8. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mes
ken, ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hak
kında kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu, (10/59 - 60) (S. Sayısı: 797) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

9. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

10. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu, 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29,8.1978) 

11. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3.10.1978) 

12. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S, Sayısı : 882) (Dağıtma tari
hi : 15.2.1979) 

13. — TC Ziraat Bankasının açtığı krediler ve 
bunlara bağlı harcamalar hakkında kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/69) 
(S. Sayısı : 883) (Dağıtma tarihi : 15.2.1979) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun, Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili Araştırma öner
gesi. (101/79) 



15. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili Araştırma önergesi. (10/80) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve iki arkadaşımn, polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 z 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (lQ/37) 

23T— Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 s 10 E 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 

Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 , 1Q . 1978 tarihli tezkere
si, (10/26, 52) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 , 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakanı tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 1 0 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
üsteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/22) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılmda devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
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konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner- J 
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için- 1 
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde I 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına ı 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil- I 
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

36. — Cumhuriyet Senatosu îçel eski Üyesi Lût-
fi Bilgen'in, Tarsus işletmecilik Yüksek Okulunun 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/43) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKİ Şark Linyitleri Aşkale İş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama tO'. 
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

41. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erciş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geMiği söylenen suüisıtimaîlere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
28 . 12 . 1978 tarihli tekerasi (10/78) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı: 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naoi Bozkurt'un, Yasama dokunulmazlığı h*k? 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1341) 
(S. Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Bey
ti Arda'nın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba< 
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1468) (S. Sayısı: 876) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi A, 
Remzi Hatip'in yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1491) (S. Sayısı : 
877) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

47. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Şeref 
Bakşık'ın yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1482) (S. Sayısı: 878) 
(Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Refet 
Aksoyoğlu'nun yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana-
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yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1441) (S. Sa- 1 
yısı : 879) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sü- I 
leyman Efe'nin yasama dokunulmazlığı hakkında I 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1564) (S. Sa- I 
yısı : 880) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh- I 
met Ali Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı hakkında I 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana- I 
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1467) (S. Sa- I 
yısı : 881) (Dağıtma tarihi: 19 . 1 . 1979) 

51. — Diyarbakır Üniversitesi Rektörlüğünün I 
(Tıp Fakültesi Yetkili Kurullarınca) Dilekçe Karma I 
Komisyonu Genel Kurulunun 13 . 4 . 1978 tarih ve 
2 Sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 6 Sayılı Tevfik 
Hadi Açay, Şehmuz Tinıuroğlu, Hasan Özel, Abdül- I 
aziz Yaşar'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair I 
yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gere- I 
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di- I 
lekçe Karma Komisyonunun, 20 . 2 . 1979 tarih ve I 
174 sayılı Raporu. (C. Senatosu : 4/466) (S. Sayısı : 
905) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

52. — İzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Ba
kam) Ali Naili Erdem'in, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 22 , 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4265 sayılı M. Savaş 
Tümer'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğin
ce kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonunun 19 . 4 . 1978 tarih ve 168 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 20 . 2.1979 
tarihli tezkeresi. (C. Senatosu : 4/337) (S. Sayısı : 
775'e 1 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1979) 

53. — Kütahya Eski Milletvekili Mesut Erez'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e ait Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
ça Karma Komisyonunun 6 . 6 , 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 fârîhrve 7, 21 . 2 . 1977 TârüTve 7 sa
yılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı: 360'a 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 
1 9 . 3 . 1979) 

54. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Ba
kanı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel j 
Kurulunun 1 . 11 , 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait Ka- j 

rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 33, 21 . 2 , 1977 tarih ve 33 sayılı raporları 
ile Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 .1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/169) (S. Sayısı : 
377'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi: 19 . 3 . 1979) 

55. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derin'e ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
34, 6 . 3 . 1975 tarih ve 34, 21 . 2 . 1977 tarih ve 
34 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 .1978 ve 20 ... 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (G. 
Senatosu: 4/181) (S. Sayısı: 399'a 4 ncü Ek) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 , 3 , 1979) 

56. — Kütahya Eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Önere ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
51, 21 . 2 . 1977 tarih ve 51 sayılı raporları ile Ko
misyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 4 ncü Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

57. — Eski İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4276 sayılı Mustafa Altınok'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 21 . 2-.-4-977 tarm ve 165 sayıh Raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 ta
rihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/293) (S. Sayısı : 
671'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

58. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 11 sayılı Melek İpek'e ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
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Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 151 sayılı Raporu 
ile Komisyon Başkanlığının 8 , 2 . 1978 ve 20.2.1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/283) (S. Sayısı : 
672'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

59. — Antalya Milletvekili (Eski Maliye Bakanı) 
Deniz Baykal'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 1 1 . 1974 tarih ve 1 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 25 sayılı Makbul Açıkhan'a ait ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 tarih ve 
152 sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 3.5.1978 
ve 20 . 2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C, Senatosu : 
4/284) (S. Sayısı : 673'e 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
19.3.1979) 

60. — Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon'un (Eski Ma
liye Bakanı) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 29 . 4 . 1975 Tarih ve 6 Sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 318 sayılı Ayşe Birol'a Ait Kara
rın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 164 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 3 . 5 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/292) (S. Sayı
sı : 674'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

61. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4243 sayılı Abdussamet Orhan Mestçi'ye 
Ait Kararın Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 
140 sayılı Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Ka
rarın Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 163 
sayılı Raporu ile Komisyon Başkanlığının 1.3.1978 
ve 20 . 2 . 1979 Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 
4/291) (S. Sayısı : 675'e 2 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19 . 3 . 1979) 

62. — Eski Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4254 sayılı Ramazan Kurt'a Ait Kararın 
Tatbik Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel 
Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 21 . 2 . 1977 Tarih ve 161 sayılı Raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 , 2 . 1979 
Tarihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/289) (S. Sayı
sı : 676'ya 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

63. — Eski Milli Savunma Bakam Ferid Melen'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

22 . 7 . 1976 Tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4268 sayılı Ali Savaş'a Ait Kararın Tatbik 
Edilemeyeceğine Dair Yazısı ve 140 sayüı Kanunun 
12 nci Maddesi Gereğince Kararın Genel Kurulda 
Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 . 2 . 1977 Tarih ve 162 sayılı Raporu ile Komis
yon Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Ta
rihli Tezkereleri. (C. Senatosu : 4/290) (S. Sayısı : 
677'ye 2 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1979) 

64. — C. Senatosu eski Urfa Üyesi Halil Balkıs, 
C. Senatosu İzmir Üyesi Orhan Kor ve Çanakkale Mil
letvekili Zekiye Gülsen'in Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 15.4.1975 tarih ve 3 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 129 sayılı Burhan Göksel'e 
a'it kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonunun 21.2.1977 
tarih ve 155, 156, 157 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkerele
ri. (C. Senatosu : 4/287) (S. Sayısı : 678'e 3 ncü ek) 
(Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

65. — Prof. Dr. Safa Reîsoğlu'nun (Eski MiMi 
Eğitim Bakanı dışardan) Dilekçe Karma Konı!îsyonu 
Genel Kurulunun 28.6.1973 tarih ve 160 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 19212 sayılı Fikriye Okyay'a 
ak kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kanma Ko* 
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 154 sayılı raporu ite 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihi 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/286) (S. Sayısı : 679'a 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi: 19.3.1979) 

66. — istanbul Milletvekili (Eski Milli Savunma 
Bakanı) Ilhanıi Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1.11.1974 tarih ve 1 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 23 sayılı Yaşar KaleM'ye ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşüîmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 21.2.1977 tarih ve 153 sayılı raporu ile 
Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli 
tezkereleri. (C. Senatosu : 4/285) (S. Sayısı : 680'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

67. — Prof. Dr. Bedri Gürsoy'un (Eski Maliye Ba
kanı dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 29.11.1972 tarih ve 135 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 16459 sayılı Ishak Şafak'a ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Korniş-



yonunun 21.2.1977 tarih ve 52 sayılı raporu ile Ko
misyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihi tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/282) (S. Sayısı : 681'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

68. — C. Senatosu Ordu eski Üyesi SelâhatfCin 
Acar'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 22.7.1976 tarihli ve 36 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 4264 sayılı Cemal Maden'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 21.2.1977 tarih ve 158 sayılı 
raporu ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 ve 
20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/288) (S. 
Sayısı : 682'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

69. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Malîye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 4250 sayılı Muazzez öz-
lipek'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 noi maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 19.4.1978 tarih ve 172 sayılı ra
poru ile Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihi tez
keresi. (C. Senatosu : 4/339) (S. Sayısı : 778'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1979) 

70. — Sakarya eski Milletvekili (Eski Adalet Baka
nı) İsmail Müftüoğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4266 sayılı Yusuf Aktaş'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayllı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun 19.4.1978 tarih ve 169 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. (C. Senato
su : 4/336) (S. Sayısı : 779'a 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 19.3.1979) 

71. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 Tarihli ve 71 Sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 5871 Sayılı Şerife Önkal'a Ait Kararın 
Genel Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih 
ve 1, 3 . 3 . 1975 Tarih ve 1, 21 . 2 . 1977 Tarih ve 
1 Sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığının 
1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 Tarihli tezkereleri. (C. 
Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 4 ncü Ek) (Dağıt
ma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

72. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışarıdan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 

Karar Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 29, 21 . 2 . 1977 tarih ve 29 sayılı raporları ile 
Komisyon Başkanlığının 1 . 3 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 
tarihli tezkereleri. (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : 
365'e 4 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 21 . 3 .1979) 

73. — Eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
22 . 7 . 1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 4257 sayılı Ahmet Barındırır'a ait kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
42 nci maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun 
21 .2.1977 tarih ve 166 sayılı raporu ile Komisyon 
Başkanlığının 8 . 2 . 1978 ve 20 . 2 . 1979 tarihli tez
kereleri. (C. Senatosu : 4/294) (S. Sayısı : 670ı'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

74. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Eski Üye
si Orhan Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel. 
Kurulda Görüşülmesine Dair Önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 
10 . 5 . 1972 tarih ve 6, 20.6.1974 Tarih ve 6, 
3 . 3 . 1975 Tarih ve 6, 21 . 2.1977 Tarih ve 6 
Sayılı Raporları ile Komisyon Başkanlığının 8.2.1978 
ve 20 .2 . 1979 tarihli tezkereleri. (C. Senatosu: 4/81 -
4/22) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci Ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 3 . 1979) 

75. __ Kırklareli Eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12.7.1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun 31.5.1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 tarih ve 17/1, 
26.6.1974 tarih ve 17, 3.3.1975 tarih ve 17, 21.2.1977 
tarih ve 17 sayılı raporları ile Komisyon Başkanlığı
nın 8.2.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. (C. Se
natosu : 4/80-4/23) (S. Sayısı : 1575'e 6 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

76. — Konya eski Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 19.6.1967 tarih ve 29 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e 
ait Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
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nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 tarih ve 
31, 21.2.1977 tarih ve 31 sayılı raporları ile Komisyon 
Başkanlığının 3.5.1978 ve 20.2.1979 tarihli tezkereleri. 
(C. Senatosu : 4/167) (S. Sayısı : 380'e 4 ncü ek) (Da
ğıtma tarihi : 22.3.1979) 

77. — îzmir Milletvekili (Eski Milli Eğitim Baka
nı) Ali Naili Erdem'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 22.7.1976 tarih ve 36 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 4256 sayılı Türkân Bayram'a ait 
Kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın Ge
nel Kurulda Görüşülmesine Dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun 19.4.1978 tarih ve 167 sayılı R.aporu ile 
Komisyon Başkanlığının 20.2.1979 tarihli tezkeresi. 
(C. Senatosu : 4/338) (S. Sayısı : 776'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22.3.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile Ekle
rinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu Raporu. (M.: Meclisi : 1/145; 
(C. Senatosu : 1/618) (S. Sayısı : 884) (Dağıtma tari
hi : 9 . 2 . 1979) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık 
Ulaştırma ve îmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/115) 
C. Senatosu : 1/621) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma Ta
rihi : 26 . 2.1979) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 

îmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/117; C. Sena
tosu : 1/622) (S. Sayısı : 898) (Dağıtma Tarihi : 
27 . 2.1979) 

X 4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Tür
kiye Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Ku
rulması' Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporla
rı. (M. MecM : 1/134; C. Senatosu : 1/619) (S. Sa
yısı : 899) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

5. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir Ek 
Geçici Madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Milli Savunma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/173; C. Senatosu : 1/623) (S. Sa
yısı : 901) (Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1979) 

6. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/146; C. Se
natosu : 1/625) (S. Sayısı : 902) (Dağıtma tarihi : 
1 . 3 . 1979) 

X 7. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında De
niz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» mn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 1/133; C. 
Senatosu : 1/620) (S. Sayısı : 900) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1979) 

X 8. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen
mesi Antlaşmamın onıaylanınrasmrn uygun bulundu
ğu hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/174; C. Senatosu : 
1/616) (S. Sayısı : 9C6) (Dağıtma tarihi : 13.3.1979) 



Toplantı: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 884 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti 
Arasında Trakya Hududunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokoî 
ile Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 1/145; C. Senatosu :. 1/618) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 246) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü - 29. 1 . 1979 
Sayı :1912 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisiriin 23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edlen, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti İle Yunanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşaretlenmesi Hak
kında Anaprotokoî İle Ekicilinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı, dosyası iîe bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 30 . 5 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Dışişleri Komisyonuna havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18, 23 . 1 . 1979 tarihli 37 ve 38 nci birleşimlerin le görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sa
yısı : 246) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 25 . 5 . 7975 

Sayı : 101-264/02312 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

DışIşSarS Bakanlığınca hazırlanan veTulEryFTHiylIk Mk'Eet Meclisine arzı 10 . 5 . 1978 tarihlide kararlaş
tırılan, Türkiye Gımıhurjyeîi Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya hududunun îşaret-
!cnmesli hakkında anaprotokoî ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna İlişkin kanun tasarısı üe ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederîm. 

Orhan Eyüboğlu 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Başbakan Vekili 
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GEREKÇE 

Bilindiği gibi, Trakya'daki Türk - Yunan hududu Lozan Antlaşmasının 2 nci maddesiyle tarif edilmiş ve 
bu antlaşmanın 5 nci maddesi uyarınca kurulan Tahdidi Hudut Komisyonunun tanzim ettiği 3 Kasım 1926 
tarihli protokol ile arazi üzerinde tespit olunmuştur. 

Tahdidi Hudut Komisyonunun mesaisini tamamlamasından bu yana Türk - Yunan. hududu boyunca bir 
yeniden işaretleme çalışması yapılmamış, zaman zaman ortaya çıkan sorunların mevzii ve geçici olarak halli 
cihetine gidilmiştir. Bu arada Lozan Antlaşması gereğince hududun büyük bir kısmını oluşturan Meriç neh
rinin akışını düzenleme çalışmaları çerçevesinde, hudut hattının da ıslahını amaçlayan bazı çalışmalar yapıl
mış ve belgeler imzalanmışsa da, bunların uygulamaya intikali çeşitli nedenlerle mümkün olamamıştır. 

Hudut işaretlerinde zamanın meydana getirdiği tahribata ilaveten Meriç nehrinin sık sık yatak değiştirme
ye ve taşkınlara müsait arazi şartlarında akması hududun zamanla bir çok bölgede belirsiz hale gelmesine 
yol açmıştır. Bu durum siyasal, ekonomik ve askeri yönlerden bazı sakıncalar yaratmakta ve bir yandan da 
sık sık hudut ihtilaflarının doğmasına neden olmaktadır. 

1926 yılında zamanın tekniği ve usullerine göre tanzim edilen hudut haritalarının da, değişmiş bulunan bu
günkü arazi şartlarına sağlıklı oir şekilde uygulanabil nesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Öte yandan, komşularımızın hemen tamamı ile ortak hudutlarımız yeniden işaratlenmiş bulunmaktadır. 
Türk - Yunan hududunun da yeniden işaratlenmesi için Yunanistan ile 9 Aralık 1971 tarihinde imzalanan 

anaprotokol ve ekleri bir yandan bu eksikliği ve hududun belirsiz hale gelmiş olmasının yarattığı sorunları 
gidermek amacına matuf bulunmakta, bir yandan da 1950 yıllarında başlayarak bu ülke ile gerek Meriç 
nehrinin gerek hudut hattının düzenlenmesi için yürütülen çeşitli seviyedeki temaslarda tespit olunan esasları 
yansıtmaktadır. 

Söz konusu protokol ve eklerinin onaylanması ve yürürlüğe konması suretiyle Türk - Yunan hududunun 
da modern usullerle yeniden işaretlenmesi ve dolayısıyla hudut hattının halihazır durumunun yaratmakta ol
duğu ve yaratmak istidadında bulunduğu çok yönlü sorunlara köklü bir çözüm getirilmesi mümkün olacak
tır. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 
1 . 2 . 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı ÖZETİ 

M. M. C. S. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududu-
246 nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol İle Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

İlişkin Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay. 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. 10 gün. 
2 — Gündeme 4 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 884) 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 
Karar No. : 

2.2. 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşaretlenmesi Hak
kında Anaprotokol ile Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı, Komisyonu
muzun 2 . 2 . 1979 tarihli toplantısında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, İçiş
leri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği gibi, Lozan Barış Antlaşması gereğince Trakya'daki Türk - Yunan 
hududunu tarif ve tespit eden 3 Kasım 1926 tarihli protokolü ve eklerinin tanziminden bu yana geçen sü
re içinde, Meriç nehrinin sık sık yatak değiştirmesi hududun zamanla bir çok bölgede belirsiz hale gelmesi
ne yol açmıştır. Bu durum ise siyasal, ekonomik ve askeri yönlerden bazı sakıncalar yaratmakta ve hudut 
ihtilaflarına neden olmaktadır. Bütün bu sakıncaları gidermek amacı ile 9 Aralık 1971 tarihinde Yunanis
tan ile hududun yeniden işaretlenmesini öngören Anaprotokol ve ekleri imzalanmış olup, iki ülke arasındaki 
hududun belirsiz hale gelmiş olmasının yarattığı sorunları gidermek amacı taşımaktadır. 

Tasarının ülke yararına uygun bulunduğu, Komisyonumuzca da göz önünde bulundurularak, Millet Mec
lisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Samsun 

Ziya Gökalp Mülayim 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Metin Toker 

Üye 
îzrnir 

Şeref Bakşık 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İstanbul 

ErdoğatL Adalı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 
Toplantıda bulunamadı. 

Başikanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Manisa 

ûral Karaosmanoğlu 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergun 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Çorum 

Saf a Yalşüfc 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
Toplantıda bulunamadı, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 884) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Krallık Hükümeti Ara
sında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile 
Eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Aralık 1971 ta
rihinde Ankara'da imzalanmış olan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Krallık Hükümeti Ara
sında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile 
ekleri idari ve teknik protokollerin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Krallık Hükümeti Ara
sında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile 
Eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Aralık 1971 ta
rihinde Ankara'da imzalanmış olan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Krallık Hükümeti Ara
sında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile ek
leri idari ve teknik protokollerin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yunanistan Krallık Hükümeti Ara
sında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile 
Eklerinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Başbakan Y. 
Devlet Bakam 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

İmar ve iskân Bakanı 
A. Karaarslan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydinli 

Bayındırlık Bakanı 
S. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakan! 
Prof. Dr. K. Buluioğlu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
/ i. Topuz 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay, Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Ta'bii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

10.5.1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakam, 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Kültür Bakam 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı^ 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 

Cumhuriyet Senatosu iayısı : 884) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ ARASINDA 
TRAKYA HUDUDUNUN İŞARETLENMESİ HAKKINDA ANAPROTOKOL 

TÜRK HÜKÜMETİ İLE YUNAN HÜKÜMETİ : 

Lozan Barış Andlaşması gereğince, Türk - Yunan hududunu tarif ve tespit eden Î926 Protokolü ve ekle
rinin tanziminden bu yana geçen süre içinde, Meriç ve Arda nehirlerinin yataklarında bazı değişiklikler oldu
ğunu, arazi üzerinde halen mevcut hudut işaretlerinin yetersiz bulunduğunu ve bu durumun taraflar arasında 
hudut anlaşmazlıkları yarattığını dikkate alarak, 

Hududun 1926 Protokolüne göre işaretlenmesi, ihyası ve bahse konu Protokol esaslarına ve modern usul
lere dayanan, ayrıca yeni hudut işaretlerini de kapsayacak yeni haritalar yapılması için aşağıdaki hususlarda 
anlaşmışlardır : 

MADDE : l 

a) Türk - Yunan hududu, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması ve buna dayanan 3 Kasını 
1926 tarihli Protokol ve ekleriyle tespit ve tarif edilmiştir. 

b) Âkit Taraflar, bütün Türk - Yunan Trakya Hududunun, şekil ve ebatları beşinci maddede kurulması 
öngörülen Müşterek Komisyon tarafından tespit olunacak hudut işaretleriyle 1926 Protokolü ve eklerine göre 
müştereken işaretlenmesi hususunda anlaşmışlardır. 

c) Kara ve nehir hudut işaretleri Türk - Yunan - Bulgar hududu başlangıç noktasından itibaren Meric'in 
denize döküldüğü }?ere kadar sıra ile numaralanır. 

MADDE : II 

Bu Protokoldeki «hududun işaretlenmesi» deyimi aşağıdaki anlamda kullanılmıştır : 
a) Lozan Andlaşması, 1926 tarihli Protokol ve eklerine göre, Trakya bölgesinde kara ve nehir hududu 

ile Meric'in denize döküldüğü bölgedeki deniz hudut hattının tespiti, kontrolü ve ihyası. 
b) «a» fıkrasında belirtilen hudut hattının gerekli hudut işaretleri ile tespiti ve işaretleme belgelerinin mo

dern usullere göre düzenlenmesi. 

MADDE : III 

1926 Protokolü ve eklerine göre; 
a) Taraflar arasında taksime uğramış nehir içindeki adaların şekil değiştirmeleri dikkate alınmadan 1926 

hududu aynen işaretlenecektir. 
b) Taraflardan birisine bırakılmış bulunan adaların şekil değiştirmeleri halinde ise; adaların 1926 hududunu 

taşan kısımları, taştığı taraf devletine ait olacaktır. 
c) Mevcut olmayıp sonradan teşekkül eden adaların aidiyeti 1926 hudut hattı ile tayin olunacaktır. 

MADDE : IV 

a) Âkit Taraflar, 1926 tarihli Protokol ile bu Protokolün eklerine uygun olarak hudut çizgisinden itiba
ren her iki tarafa doğru ikişer kilometre (arazi şartlarmm gerektirdiği yerlerde daha geniş) olmak üzere dört 
kilometre genişliğindeki (arazi şartlarttim gerektirdiği yerlerde-daha geniş) bir hudut şeridinin (1/10.000 ölçek
li ve üzerinde sınır çizgisinin geçirildiği) haritası ile, hudut işaretleri protokolleri gibi modern işaretleme belge
leri tanzim etmek hususlarında anlaşmışlardır. 

b) Bu haritaların fotogrametrik yolla yapımı için müşterek bir nirengi ağı kurulacaktır. 
Kurulacak nirengi ağı, 1926 Protokolünde mevcut geodezik noktalarını da kapsayacaktır. 

Nirengi ağının hesabında, evvelce yapılmış olan müşterek çalışmalar neticesinde ortaya çıkan birinci derece 
nirengi ağım iki memleket nirengi ağlarına bağlayan geodezik unsurlardan faydalanılacaktır. Bu bilgiler ara
sında çelişme görüldüğü takdirde, Müşterek Komisyonun tespit edeceği diğer usuller uygulanır. 
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MADDE : V 

Türk - Yunan hududunun işaretlenmesi ile ilgili bütün çalışmaların yapılması amacıyla taraflar «Türk -
Yunan Hududunu İşaretleme Müşterek Komisyonu» kuracaklardır. 

Müşterek Komisyonun taraf heyetlerinin her biri şu şekilde kurulacaktır. 
— Bir Başkan 
— Yedi üye (ikisi eksper üye) 
— Bir sekreter 
— Bir tercüman 
Her bir heyet gereken sayıda eksper müşavir alabilir. 
Müşterek Komisyon taraf ülkelerinde sıra ile toplanır. 
Müşterek Komisyon, toplantılarının yeri ve gündemini önceden kararlaştırır. 
Müşterek Komisyon, teknik konularla ilgili meselelerin görüşülüp çözümlenmesi için, gerektiğinde iki taraf 

heyetlerine dahil asli üyeler ile eksper müşavirlerden eşit sayıda elemamn katılacağı altkomisyonlan yetkili 
kılabilir. 

MADDE : VI 

Türk - Yunan Hududunu İşaretleme Müşterek Komisyonu, işaretleme işlerini gerçekleştirmek üzere aşağı
daki görevleri yapacaktır : 

a) İşaretleme işlerini yerinde yapacak olan Türk - Yunan Teknik Çalışma Gruplarının gerekli personel 
ve malzeme ile sorumluluk bölgelerini tespit ve çalışmalarını kontrol edecektir. 

b) Kendi çalışma talimatını ve hududun işaretlenmesi için gerekli diğer talimatları hazırlayacaktır. 
c) Hazırlanacak işaretleme belgelerini inceleyecek, tekemmül ettirecektir. Bu suretle hazırlanan belgeler, 

Heyet Başkanlarınca imzalanacak ve tarafların kendi mevzuatına göre yetkili mercilerinin onayına sunula
caktır. 

d) Çalışmalar sırasında kendisine intikal eden anlaşmazlıkları çözecek ve çözemediği anlaşmazlıkların 
diplomatik yoldan çözümlenmesine gidecektir. 

e) Meriç nehrinin denize döküldüğü bölgedeki Türk - Yunan deniz hududunu işaretleyecektir. 

MADDE : VII 

Müşterek Komisyon, bu Protokolün yürürlüğe giriş gününden itibaren üç ay içinde çalışmalara başlaya
caktır. Komisyonun çalışmalarım iki yıl içerisinde bitirmesi tavsiye olunur. 

MADDE : VIII 

a) Hudut işaretleme çalışmalarını yapmak üzere Türk - Yunan hududu iki bölgeye ayrılacaktır. 
b) Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupları hudut işaretleri ile nirengi noktalarının yerlerini müştereken 

tespit edecekler ve ölçüleri müştereken yapacaklardır. 
Taraflar kendi sınırları dahilindeki hudut ve nirengi işaretlerini kendileri yapacaklardır. Dikme işleri sırasın

da Taraflar birbirlerini kontrol edecektir. 

MADDE : IX 

Hudut bölgesi haritalarının yapımı için, bütün sınır boyunca sınır çizgisinden itibaren her iki tarafa doğru 
ikişer kilometre (gerekli yerlerde en fazla üç kilometre) olmak üzere dört kilometre (en fazla altı kilometre) 
genişliğindeki hudut şeridinin hava fotoğrafları Türk ve Yunan uçakları tarafından alınacaktır. 

MADDE : X 

a) Taraflardan herbiri kendi topraklarında hududun işaretlenmesi ile ilgili bütün masrafları kendileri 
karşılayacaktır. 
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b) Birlikte yapılması gereken işler Taraflar arasında eşitlik esasına göre paylaşılacaktır. 
c) Bir Tarafça yapılması gereken işlerin anlaşmaya varmak suretiyle diğer Tarafça yapılması halinde, 

masraf, işin yapılmasını talep eden Tarafça ödenir. 
d) Birlikte yapılması gereken işlerin, anlaşmaya varmak suretiyle, bir Tarafça yapılması halinde, masraf, 

Müşterek Komisyonca Taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

MADDE : XI 

Türk - Yunan Hududunun işaretlenmesi ile ilgili çalışmaların temel teknik prensipleri bu Protokole ek 
«Teknik Protokol» ile düzenlenir. 

MADDE : XII 

Hududu işaretleme çalışmalarına katılacak personelin sınırı geçişleri ve karşı taraf arazisindeki faaliyet ve 
geçici kalışları bu Protokole ek «İdari Protokol» ile düzenlenir. 

MADDE : XIII 

Hudut işaretlerinin muhafazası, bakımı, kontrolü ve yenilenmesi ayrı bir Protokol ile düzenlenecektir. 

MADDE : XIV 

Hudut olaylarının önlenmesi ve çözümü ayrı bir Anlaşma ile düzenlenecektir. 

MADDE : XV 

Taraflar, hududun işaretlenmesi neticesinde ortaya çıkabilecek meselelerin müştereken en kısa zamanda 
çözümlenmesi hususunda anlaşmışlardır. 

MADDE : XVI 

Bu Anaprotokol ile ekleri Protokoller Âkit Tarafların kendi mevzuatına göre onaylanacak ve onaylamayı 
bildiren notaların teatisi gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Türkçe ve Yunanca olmak üzere ikişer nüsha halinde imzalanan bu Anaprotokol ile ekleri Protokollerin her 
iki dildeki metinleri aynı derecede geçerlidir. 

Âkit Taraflar, işbu Protokollerin Türkçe ve Yunanca imzalı metinlerinin birer nüshasını karşılıklı olarak 
teati etmişlerdir. 

Ankara, 7 Aralık 1971 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ ADINA 

Reha Aytaman Petros Molyvıatıs 
Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği 

Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Müsteşarı 
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TÜRK - YUNAN HUDUDUNU İŞARETLEME ÇALIŞMALARINA KATILACAK PERSONELİN 
HUDUTTAN GEÇİŞLERİ VE KARŞI TARAF ARAZİSİNDEKİ FAALİYET VE GEÇİCİ KALIŞ

LARI HAKKINDA ANAPROTOKOLE EK İDARİ PROTOKOL 

MADDE : 1 

Trakya'daki Türk - Yunan hududunun işaretlenmesi çalışmalarının yapıldığı sürede, bu çalışmalarda görevli 
personelin huduttan geçişi aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır : 

a) Türk - Yunan Hududunu İşaretleme Müşterek Komisyonu (Bundan sonra Müşterek Komisyon olarak 
anılacaktır.) mensupları, üçüncü maddede belirtilen hu -ut bölgesi içinde yapılan işleri kontrol etmek ve gerek
tiğinde çalışmalarda bulunmak için müteaddit giriş vizesini havi milli pasaportlarla hududu herhangi bir nok
tadan geçebilirler. 

Hududu geçiş yeri ve zamanı, Müşterek Komisyondaki Taraf Heyet Başkanlarınca önceden müştereken 
kararlaştırılacaktır. Taraf Heyet Başkanları keyfiyeti, en az 48 saat önce kendi hudut makamlarına bildire
ceklerdir. 

b) Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupları mensupları, görevlendirildikleri bölgede, bu protokola ek 
1 numaralı örneğe uygun, hudut makamlarının resmi mühür ve imzasını havi, Türkçe ve Yunanca olarak 
düzenlenmiş «geçiş belgeleri» ile hududu her noktadan geçebilirler. 

1. Teknik Çalışma Gruplarının, çalışmaların başlangıcındaki buluşma zamanı ile sınırı geçiş noktaları Müş
terek Komisyondaki Heyet Başkanlarınca kararlaştırılır. Keyfiyet Başkanlarca kendi hudut makamlarına bil
dirilir. 

2. Çalışmaların devam ettiği sürede, huduttan geçiş zamanı ve geçiş noktaları, geçişten bir önceki çalışma 
gününde, tarafların Teknik Çalışma Grup Başkanlar nca kararlaştırılır. Durum Grup Başkanlarınca kendi . 
hudut makamlarına bildirilir. 

3. Herhangi bir sebeple çalışmalara ara verilmesi halinde, çalışmaların tekrar başlaması için huduttan 
geçiş zamanı ve yeri, bir tarafın hudut makamı tarafın ran, en az 24 saat evvel, diğer tarafın hudut makamına 
bildirilir ve mutabakata varıldıktan sonra geçiş yapılır. 

MADDE : 2 

Teknik Çalışma Grupları mensuplarının, işaretleme çalışmaları yapmak üzere hududu geçişleri karşı ta
raf Çalışma Grupu Başkanı veya temsilcisinin huzurunda yapılacaktır. Çalışmaların devam ettiği sürede, ça
lışmalarla ilgili, cins ve miktarı önceden müştereken kararlaştırılmış alet, malzeme ve vasıtalar, karşı taraf 
arazisine geçirilebilir. 

M A D D E : 3 

a) • Teknik Çalışma Grupları mensupları, hududun işaretleme çalışmaları devam ettiği sürece, teknik za
ruretlerin gerektirmesi halinde, sınır çizgisinden 1 000 metre mesafeye kadar uzaklaşabilirler. 

b) (a) fıkrasında sözkonusu şahısların Anaproto kolun (IV) ve (IX) maddelerinde belirtilen hudut böl
gesi içinde 1 000 metreden fazla uzaklaşmalarına Teknik Çalışma Grup Başkanlarınca müştereken karar ve
rilir. 

c) 1926 Protokoluna ek hudut haritalarının yapımı ta esas teşkil eden geodezik noktalarına ve yeni kuru
lacak müşterek nirengi şebekesi noktalarına kadar gidilmesine, Teknik Çalışma Grup Başkanlarınca müş
tereken karar verilir. 

d) (b) ve (c) fıkralarında belirtilmiş olan hallerde, Teknik Çalışma Grup Başkanları Hudut Geçiş Bel
gesine bağlı olarak Ek - 2'deki örneğe uygun özel müsaade belgesi düzenlerler. 

e) Meriç nehrinin denize döküldüğü bölgedeki Türk - Yunan karasuları arasındaki hududun işaretlenmesi 
için, gerekli deniz araçlarının cins ve sayısı ile geçiş esasları Müşterek Komisyon tarafından kararlaştırılır. 
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MADDE : 4 

a) Huduttan geçiş ve taraflarca yapılacak müşterek çalışmalar yalnız gündüzleri (güneşin doğuşundan ba
tışına kadar) yapılır. Teknik Çalışma Gruplarının çalışma düzeni ile günlük ve yıllık çalışma süreleri ile haf
talık çalışma programlarının düzenlenmesi Müşterek Komisyonca hazırlanacak «Teknik Çalışma Gruplarının 
Kuruluş ve Görevlerine Ait Talimat» da yer alacaktır. 

b) Nakledilmesi sakıncalı görülen hastalar hariç hiçbir şahsın gece karşı taraf arazisinde kalmasına mü
saade edilmez. Bu hastalar hakkında yetkili sımr makamlarına bilgi verilir. 

MADDE : 5 

a) Taraflar, kara hududunun işaretleme çalışmalarının yapılması için, Teknik Çalışma Grupuna dahil 
kendi personelinin gerek kendi, gerek diğer taraf topraklarında bir yerden diğer bir yere gidişlerinde lüzum
lu kara nakil araçlarını temin edeceklerdir. 

Kara nakil araçlarının cins ve sayısı Müşterek Komisyonca kararlaştırılacaktır. 
b) Hududun nehir bölgesinde yapılacak çalışmalarda, karşı kıyıya geçiş araçları, karşı tarafa geçiş yapan 

tarafça, kara nakil araçları ise topraklarına geçiş yapılan tarafça sağlanacaktır. 

MADDE : 6 

a) Tarafların hudut makamları, çalışmalar başlamadan önce, Teknik Çalışma Grupları personel listelerini 
teati edeceklerdir. 

Bu listelerde sıra numarası, rütbe ve unvanı, adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, tabiiyeti, Tek
nik Çalışma Grupundaki görevi ile personelin çalışacağı bölgelerin sınırları, subay ise yanında bulundurdu
ğu silahın cinsi gösterilecektir. 

Listelerde ayrıca, huduttan geçirilecek kara ve yüzer nakil araçlarının cinsi belirtilecektir. 
b) Teknik Çalışma Grupları mensuplarına verilecek Ek - l'defci örneğe uygun hudut geçiş belgelen her 

bir tarafın hudut makamları tarafından düzenlenecek ve vize alınması için karşı tarafın hudut makamlarına 
gönderilecektir. Karşı tarafın geçiş belgelerini alan hudut makamları, bu belgelerin işlemlerini, belgeleri alış ta
rihinden itibaren en geç dört iş gününde tamamlayarak iade edecektir. 

c) Bu belgeler yalnız, çalışmaların yapıldığı süre içinde ve üzerlerinde yazılı tarihe kadar geçerli ola
caktır. 

d) Teknik Çalışma Grupları mensuplarından birinin herhangi bir sebeple çalışmalara katılmaması ha
linde, yerine ilgili makamlarca başkası görevlendirilecektir. Yeni görev alan kimseye ait geçiş belgesinin hazır
lanması ve vizesi için yukarıda belirtilen işlem uygulanacaktır. 

e) Teknik Çalışma Grupları mensupları, diğer taraf topraklarında bulunduğu müddetçe, geçiş belgelerini 
daima yanlarında bulundururlar ve bu belgeleri karşı tarafın Grup Başkanı veya temsilcisine göstermek su-
etiyle hududu geçerler. 

f) Geçiş belgesinin kaybolması halinde, durum ilgili hudut makamınca diğer tarafın hudut makamına 
derhal bildirilecek ve yeni belge düzenlenerek diğer tarafın hudut makamına vize için gönderilecektir. 

MADDE: 7 

Teknik Çalışma Gruplarına mensup askeri şahıslar, diğer tarafın topraklarındaki çalışmalar esnasında üni
formalı olarak vazife görebilirler. Subaylar şahsi silahlarını üzerlerinde taşıyabilirler. 

MADDE :8 

a) Teknik Çalışma Grupları mensupları çalışmaların devam ettiği süre içinde, beraberlerinde lüzumlu ve 
bir günlük şahsi ihtiyaçlarına yetecek miktarda, yiyecek, içecek (alkolsüz içkiler), tütün mamulleri ile ilaç
larını karşı taraf arazisine götürebilirler. 

b) Tarafların kendi mevzuatına göre ithali ve ihracı yasaklanmış malzeme ve maddelerin sınırdan geçi
rilmesi yasaktır. 
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MADDE : 9 

a) Teknik Çalışma Grupları mensupları tarafından karşı taraf arazisine geçirilen nakil araçları, aletler, 
malzeme ve madde (8. a) da belirtilen maddeler tarafların mevzuatına göre kontrola tabi tutulabilir. 

b) Karşı tarafın arazisine geçirilen bütün malzeme ile sarf edilmemiş olan şahsi ihtiyaç maddeleri, sahip
lerinin dönüşlerinde geri götürülecektir. 

c) Şahıslarla araçların ve malzemenin yukarıdaki esaslara uygun olarak sınırdan geçişi ve dönüşü Teknik 
Çalışma Grup Başkanları veya temsilcileri tarafından sağlanacaktır. 

MADDE : 10 

a) Hudut işaretleme çalışmaları süresince taraflardan her biri kendi arazisinde çalışan karşı taraf per
sonelinin güvenliğini sağlamaktan sorumludur. 

b) Tarafların hudut makamları yukarıda sözü edilen persoinele çalışmalarında gereken kolaylığı göstere
cek ve engelsiz çalışmalarım sağlayacaklardır. 

MADDE : 11 

Teknik Çalışma Grupları, hudut işaretleme çalışmaları esnasında kısımlara ayrılarak hudut hattının iki 
tarafında çalışmaları halinde, menzili en fazla 5 mil olan telsizlerden faydalanabilirler^ 

Telsiz cihazları, Teknik Çalışma Grup Başkanlarının mutabakatı ile, taraflarca eşitlik esasına göre temin 
edilir, 

MADDE : 12 

a) Müşterek Komisyon ile Teknik Çalışma Grupları mensupları tarafların arazisinde kaldıkları süre 
içinde, yalnız sınır hattının işaretlenmesi işlerinin yerine getirilmesi ile ilgili faaliyetlerden bulunabilirler. 

b) Arazisinde çalışılan memleketin mevzuatına ve âdetlerine aykırı her türlü faaliyet yasaktır. Aykırı 
faaliyetlerde bulunanların geçme belgeleri iptal edilir. Bu gibi haller Müşterek Komisyona bildirilecektir. 

MADDE : 13 

Karşı tarafın arazisinde cezayı gerektiren faaliyetlerde bulunan şahıslar, suçu işledikleri tarafın yürürlük
teki kanunlarına göre işleme tabi tutulacaktır. 

MADDE : 14 

Sınır işaretleme işlerinde çalışan personelden herhangi birinin bir kaza sonunda yaralanması veya ölmesi 
halinde, zarar görenin uyruğunda bulunduğu devlet, diğer devlete rücu etme hakkına sahiptir. 

Böyle bir durum karşısında yargılama yetkisi kazanın cereyan etmiş olduğu memleketin mahkemele
rine aittir. 

Ankara, 7 Aralık 1971 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ADINA 

YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ 
ADINA 

Reha AYTAMAN 
Dışişleri Bakanlığı 

Kıbrıs - Yunanistan Dairesi 
Genel Müdür Yardımcısı 

Petros MOLYVİATIS 
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği 

Müsteşarı 
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Ek : 1 
4, 5 X 6 ebadında fotoğraf 

HUDUT GEÇİŞ BELGESİ 

Belge numarası 
Askeri rütbesi 
Soyadı 
Adı 
Babasının adı 
Doğum tarihi 
Tabiiyeti 
Vazifesi (ihtisası) 
Şahsi silahı 
Nakil vasıtasının cinsi 

işbu belgenin hamtili . . ) . . . . .ile arasındaki bölgede faaliyette bulunan 

Türk - Yunan Hududunu İşaretleme Teknik Çalışma Grupunun mensubudur. 

Adı geçenün tarihli İdari Protokol esaslarına göre huduttan geçişine ve hudut hattından 
itibaren her iki tarafa doğru birer kilometrelik hudut bölgesinde işaretleme çalışmaları yapmasına müsaade 
edilmiştir. 

Bu belge sahibi, Teknik Çalışma Grup Başkanlarının vereceği özel belge ile huduttan 1 COO metreden 
daha fazla uzaklaşabilir. 

îşbu belge sahibine görevinin yürütülmesinde kolaylık gösterilmesi rica olunur. 
Bu belge / 197 tarihine kadar geçerlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan Krallığı 

/ / 197 
(İmza, mühür) 

İşbu belgenin müddeti / / 197 tarihine kadar, uzatılmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti 

/ / 197 
(İmza, mühür) 

Yunanistan Krallığı 

/ / 197 
(îmza, mühür) 

/ / 197 
(İmza, mühür) 

ÖZEL MÜSAADE BELGESİ 

Ek : 2 

• • • = • • • • sayılı geçiş belgesini taşıyan . .--.-.---.• . . . . hududu işaretleme çalışmala
rında bulunmak üzere geçiş belgesinde belirtilmiş olan bölge içinde tarihinden 

tarihine kadar huduttan {metre uzaklaşabilir. 

Teknik Çalışma Grupu Türk 
Başkanı 

/ / 197 
(İmza, mühür) 

Teknik Çalışma Grupu Yunan 
Başkanı 

/ / 197 
(İmza, mühür) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ ARASINDA 
TRAKYA HUDUDUNUN İŞARETLENMESİ HAKKINDAKİ ANA PROTOKOLA EK TEKNİK 

PROTOKOL 

Âkit Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti arasında «Türk - Yunan 
Trakya hududunun işaretlenmesi» hakkında Ana Protokolün XI nci maddesi gereğince, yapılacak çalışmaların 
temel teknik prensiplerini işbu Teknik Protokol ile aşağıdaki şekilde düzenlemişlerdir: 

MADDE - I 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Andlaşması ve buna dayanan 3 Kasım 1926 tarihli Protokol ve eklerine 
göre tarif ve tespit edilen hudut hattının işaretlenmesi ve işaretlenen hudut hattının yeniden tanzim edilecek 
1/10.000 ölçekli yeni hudut haritalarına geçirilmesi için Ana Protokolün V nci maddesinde kurulması öngö
rülen TÜRK - YUNAN H U D U D U N U İŞARETLEME MÜŞTEREK KOMİSYONU aşağıdaki işleri yapacak
tır: 

a) Yapılacak talimatlara göre taraflarca kendisine sunulacak projelerden (Ana şebeke ile tali derece) 
müşterek nirengi ağı projesini tanzim edecektir. 

b) Hudut ve nirengi işaretlerinin şekil, ebat ve eyıafları ile dikilme esaslarını tespit edecektir. 
c) 1/10.000 ölçekli haritalardan faydalanarak fotomekanik yolla 1/25.000 ölçekli hudut haritalarının ya

pılmasını temin edecektir. 
d) Türk - Yunan hududunu, iş hacmi ve yapılacak işin mahiyeti bakımından (hava fotoğrafları ve harita 

kıymetlendirilmesi dışında), eşit iki çalışma bölgesine ayıracaktır. 
e) Çalışma bölgelerindeki teknik çalışmaları yürütmek üzere, (ekteki şemaya göre) Türk - Yunan Teknik 

Çalışma Gruplarını kuracak ve bunların çalışmalarını kontrol ve koordine edecektir. 
f) Meriç nehrinin denize döküldüğü bölgedeki Türk - Yunan müşterek deniz hudut hattının başlangıç nok

tasıyla istikâmetini belirtmek maksadıyla gece ve gündüz mümkün olan en uzak mesafeden gözükebilecek 
şekilde uygun sistemi seçecek ve bunların uygulanmasını sağlayacaktır. 

g) Modern usullerle hazırlanacak hudut işaretleme belgelerini inceleyecek, tekemmül ettirecek ve taraf
ların ktinıdi mevzuatına göre yvJcili mercilerinin onayına sunacaktır. 

h) Hudut çizgisinden itibaren her iki tarafa doğm ikişer kilometreden daha geniş olarak hava fotoğ
rafı alınacak ve haritası yapılacak bölgeleri tespit edecektir. 

i) Ana Protokol ve eki işbu Protokol ile İdari Protokol hükümleri gereğince kendisine verilen diğer 
bütün görevleri yerine getirecektir, 

MADDE - II 

Bu protokolün birinci maddesinde öngörülen çalışmaların yapılması için, Müşterek Komisyonca aşağıda
ki teknik talimatlar hazırlanacaktır: 

a) Hudut hattının işaretlenme çalışmaları için, teknik esasları da ihtiva eden Teknik Çalışma Grupları
nın kuruluş ve görevlerine ait talimat. 

b) Hudut işaretlerinin şekil, ebat, evsaf ve dikilme esasları hakkında talimat. 
c) Harita yapımına esas olacak (arazi ve büro) geodezik çalışma talimatı. 
d) Harita alımı gayesi ile yapılacak uçuşlara ait esasları, uçuş programlarını, hava fotoğraflarının alın

ması ile ilgili teknik icapları ihtiva eden uçuş ve fotoğraf alım talimatı. 
e) Fotogrametrik kıymetlendirme, hudut haritalarının yapımı için gereken arazi kontrolü ve topografik 

bütünleme, tersim ve baskı esaslarını tespit eden harita yapım talimatı. 
f) Meriç nehrinin denize döküldüğü bölgedeki Türk - Yunan deniz hududunun işaretlenmesine ait tali-

g) Modern işaretleme •belgelerinin (hudut tarif protokolü, nokta protokolleri, nirengi noktalarına ailt kot, 
koordine ve değer cetvelleri kitabı gibi) form ve muhtevasını tespit eden talimat. 

h) Meydana çıkacak durumlara göre, lüzumlu görülecek diğer talimatlar. 
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MADDE - III 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupları, yapılacak işlerin hacim ve mahiyeti de dikkate alınarak yeterli 
teknik personel ve araçtan teşkil edilecektir. 

Emri altındaki ekiplerin çalışmalarının kontrol ve koordinasyonu iie görevli Teknik Çalışma Gruplarının 
herbiri : 

a) Türk - Yunan hudut hattını müştereken tespit ve işaretleme ile görevli Aplikasyon ve Hudut İşaret
leri Dikme Karma Ekiplerini, 

b) Koordineli bir şekilde çalışmak üzere kendi arazüsiinde nirengi işaretlerini inşa edecek ve ölçülerini 
yapacak Türk ve Yunan Taraf Nirengi Ekiplerini ihtiva edecektir. 

Müşterek ve koordineli olarak yapılacak çalışmaların esasları ikinci madde (a) fıkrasındaki talimat ile 
düzenlenecektir. 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupları, kendi çalışmalarından Müşterek Komisyona karşı sorumludur. Ça
lışma Grupları, çalışmalar sırasında birbirleri ile koordinasyon yapacaklardır. 

Teknik Çalışma Gruplarının karşılıklı koordineli çalışmaları esnasında, aralarında çıkacak meseleler ve 
Teknik Çalışma Gruplarının çalışmaları esnasında kendi bünyeleri içinde halledemedikleri ihtilâflar, halledil
mek üzere Müşterek Komisyona hayale edilecek, ihtilaflı hususlar atlanarak çalışmalara devam edilecektir. 

MADDE - IV 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupları hudut işaretlerinin yerlerini müştereken tespit edecekler ve gere
ken ölçüleri müştereken yapacaklardır. 

Taraflardan herbiri, kendi sınırları dahilindeki hudut ve nirengi işaretlerini kendileri yapacaklardır. Dik
me işleri sırasında taraflar birbirlerini kontrol edeceklerdir. 

Birlikte yapılması gereken işler, taraflar arasında eşitlik esasına göre paylaşılacaktır. 

MADDE - V 

GeodeziiR Çalışmalar : 
1/10 000 ölçekli haritaların yapılmasına esas olacak bütün geodezik çalışmaların genel prensipleri şunlar

dır : 
a) 1/10.C0D ölçekli haritaların kıymetlendirilmesi, hazırlanabilmesi için müşterek ananirengi ağı (I 

ve II nci derece) ve bunun teksifine yeterli sayıda (III ve IV ncü derece) nirengiler koordineli bir şekilde 
tesis edilecektir. 

to) Yukarıda (a) fıkrasında öngörülen I ve Tl ndi derecedeki, ana nirengi ağı, hudut hattı füoyunca her ilki 
tarafı kapsayacak ve evvelce müştereken ölçülen iki memleketin I nci derece nirengi ağını bağlayan, I nci 
derece nirengi noktalarını da ihtiva edecek şekilde tesis edilecektir. 

c) 1926 Protokolü eki haritaların yapımına esasi alınan nirengi noktaları ihya ve tesis edilecek ve kurula
cak müşterek ana, şelbeke ağına imkân nispetinde 'ithal olunacaktır. 

d) Teknik Çalışma Grupları, işibu protokolün birinci maddesinin (a) fıkrasında bahis konusu müşterek 
projenin uygulanmasına aynı zamanda başîıyacaklardır. 

Müşterek nirengi şebekesi projesinin arazide koordineli olarak gerçekleşmesinden sonra, taraflardan herbi
ri, iopraklarnödaki nirengi noktalarının açılarını kendileri •-•ölçecek,, yatay ve düşey -açı ölçülerinin sonuçları 
aynı anda teati edilecektir. 

e) Nirengi noktalarının zemin altı ve zemin üstü şekilleri, bunların arasındaki mesafeli er, düşey ve ya
tay açıların ölçme metodu, kullanılacak aletlerin tipi, ölçü sıhhat dereceleri, kullanılacak matbu rasat karne
leri ve hesap çizelge örneikleri, geodezik çalışma sürelerinin uygulama müddetleri, hava işaret türlerinin şeikil 
ve evsafı, nirengi noktalarının hesap metotları, çıkış (sıra) sistemleri, hesap sıhhat dereceleri gibi çalışmalar 
Müşterek Komisyonca hazırlanacak geodezik çalışma talimatı ile tespit edilecektir. 

f) I nci ve II nci derece şebeke ağının, nirengi noktalarına ait zemin altı işaretleri çok sağlam ve en az üç 
yardımcı röperli olarak tesis edilecektir. 
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g) Nirengi noktalarının ve gerekli hudut işaretlerinin coğrafi koordinatları (,) Hayford Elipsoidi ile, düz 
koordinatlar ise (,) Gause - Kruger projeksiyonu (UTM) sistemine göre hesaplanacaktır. 

h) Yukarıdaki koordinatların hesaplan Avrupa mebdeine (DATUM) göre yapılacaktır. Kurulacak ni
rengi ağının hesabında, evvelce yapılmış olan müşterek çalışmalar neticesinde ortaya çıkan I nci derece niren
gi ağını, iki memleket nirengi ağlarına bağlayan geodezik unsurlardan faydalanılacaktır. Bu bigiler arasında 
çelişme görüldüğü takdirde, Müşterek Komisyonun tespit edeceği diğer usuller uygulanır. 

Taraflar, nirengi noktalarına ait hesapları münferiden yapacaklardır. Müşterek nirengi ağına ait nirengi 
noktalarının değerleri dengelendikten sonra karşılıklı olarak kontrol edilecek ve aynı anda teati edilecektir. 

i) Nirengi noktalarına ait kotların hesabı, iki memleketin birinci derece nivelman şebekelerinin kotlarına 
dayanacaktır. 

Yukarıdaki şebekelerde, Pazarkule-Kastanea, İpsala köprüsü (Kipon) ve Enez (Enös) bölgesinde her iki 
memleket nivelman şebekelerinin uzatılması ile bağlantılar yapılacaktır. Meydana çıkacak farklara göre, Müş
terek Komisyon gereken tedbiri alacaktır. 

MADDE - VI 

Hava FotoğrajfJaraiMi Alınması : 

a) 1/10 000 ölçekli haritaların yapımı için, nirengi ve hudut işaretlerinin tesis ve tespitinden sonra taraf
larca hudut hattının boydan boya yeterli ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekilecektir. Hava fotoğraf
larının çekt'ini sırasında uçaklarda ve fotoğraf lahora tu var'arında tarafların gözlemcileri bulunacaktır. 

fo) Müşterek Komisyonun hazırlıyacağı uçuş programının uygulanması; için gerekli müsaadeler, zamanın-
- da her iki tarafça diplomatik yoldan alınacaktır. Hava fotöğraflarmın çekimi her iki tarafça aynı zamanda ve 
belirli bir süre içinde yapılacaktır. 

c) Hava fotoğraflarının alınması- için yapılacak uçuşlar sırasında, uçakta yalnız bir fotoğraf kamerası 
bulunacaktır. Taraf gözlemcileri her uçuştan evvel bu durumu kontrol edeceklerdir. 

d) Tarafların gözlemcileri film banyo ve işlemleri sırasında da hazır bulunacaklar ve Anaproitokolün 
IX ncu maddesince tespit edilen şerit dışında kalan ve kendi memleket arazisini gösteren kısımları silecekler
dir. 

MADDE - VII 

Haırita Yapısnı: 

a) Taraflardan herbiri, çekilen hava fotoğraflarım esas alarak hudut çizgisinden itibaren her iki tarafa 
doğru ikişer kilometre (arazi şartlarının gerektirdiği yerlerde daha geniş) olmak üzere dört kilometre genişliğin
deki (arazi şartlarının gerektirdiği 3/erlerde daha geniş) hudut şeridinin boydan boya havai fotoğrametrik 
metotla 1/10 000 ölçekli hudut haritasını ayrı ayrı yapacaklardır. Fotoğrametrik kıymetlendirme işlemleri 
üst dereceli (birinci veya ikinci derece) stereoskopik kıymetlendirme aletleri ile yapılacaktır. 

b) 1/10 000 ölçekli harita arz ve tülde 3'x3'ebadında olacak, birer kilometrelik (x, y) grid şebekesi çizile
cek, harita çerçevesinde 30'lik gratiküller gösterilecektir, paftaların köşe değerleri (p) ile içerisindeki nirengi 
noktalarının coğrafi koordinat kıymetleri, düz (x,y) tanvıl hesabı yapılmak sureti ile haritalarda kullanıla
caktır. 

e) Haritaların yapımında kullanılacak dilim başlangıç (merkez) meridiyeni, 27 derecelik dilim esasında ola
cak, dilim genişliği, tarafların kullandıkları (3° ve 6°) dilim genişliğinin mahzur ve faydaları taraflarca önce
den incelendikten sonra, Müşterek Komisyonca tespit edilecektir. 

d) Arazinin morfolojik durumu (röliefi) beş metrelik esas ve gerektiği yerlerde ikibuçuk metrelik yar
dımcı münhanilerle gösterilecektir. 

e) Harita üzerindeki detayların gösterilmesinde kullanılacak özel işaretler, STANAG 2202'nin 1/25.000 
ölçekli haritalar için öngördüğü esaslara göre olacaktır. STANAG 2202'nin kifayetsiz geldiği yerlerde, müş
terek özel işaretlerin kullanılması ve harita paftalarının numaralanması Müşterek Komisyonca tespit edilecek
tir. 
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f) Harita üzerindeki meskûn yerlerin, dağların, nehirlerin ve diğer yerlerin isimlerinin hepsi, ait oldukla
rı Devletin resmi isimleri ile yazılacaktır. Meriç adı her iki lisanda yazılacaktır. 

g) Pafta içindeki isimlerin yazılması her iki lisanca olacaktır. Türk arazisinde, yukarıda Türk harfleri 
ile Türk adı, aşağıda aynı ad Yunan harfleri ile daha küçük puntolarla, Yunan arazisinde ise, yukarıda Yu
nan adı Yunan harfleri ile, aşağıda aym ad Türk harfleri ile daha küçük puntolarla yazılacaktır. İşaret ve 
kenar bilgileri her iki lisanda olacaktır. Başlığın yazılış şekli Müşterek Komisyonca tespit edilecektir. 

h) Haritalara, hudut şeridi dışında kalan ve müşterek şebekeye giren nirengi noktaları da konacaktır. 
i) Her bir taraf, havai fotogremetrik metodla, şekil ebad ve vasıflan değişmeyen şeffaf malzeme üzeri

ne, bütün hudut bölgesinin renkli paftasını yapacaktır. Bunların birer kopyaları, taraflarca münferiden kont
rolleri yapılmak üzere teati edilecektir. Teati zamanı iîe usulü Müşterek Komisyonca tespit edilecektir. 

Böylece hazırlanan paftalar, her iki tarafça kendi arazilerinde müstakilen işbu Protokolün 2 nci madde
si (e) fılkrasındaki talimat çerçevesi içinde topografik bütünleme çalışmaları yapıldıktan sonra, Müşterek Ko
misyona aynı zamanda sunulacaktır. 

Müşterek Komisyon, yukarıda adı geçen talimat uyarınca büroda karşılaştırma esnasında giderilebilen 
farkları giderecek ve büroda giderilemeyen farkların arazide müştereken hallini çalışma gruplarınca sağla
yacaktır. 

j) Yukarıdaki paragraftaki işlerin tamamlanmasından sonra, orijinal şeffaf harita paftaları tersim ve ba
sılmak üzere Müşterek Komisyonca paraf edilecektir. Paraf edilen paftaların ilk basımları yapıldıktan sonra 
Müşterek Komisyonca son kontrol yapılacak ve nihai olarak basılması konusunda mutabakata vanlmca, her 
iki tarafça ikişer orijinal nüsha halinde imzalanacak ve tarafların kendi mevzuatına göre yetkili mercilerinin 
onayına sunulacaktır. 

k) Tarafların eşitlik esasına göre tayin edilen mesuliyet sahalarına ait haritaları, her iki tarafça müsta
kilen basılacak ve karşı tarafa verilecek basılı harita adedi Müşterek Komisyonca tayin edilecektir. 

1) Müşterek Komisyon lüzumlu gördüğü bölgelerin 1/5 000 ölçekli haritalarını, mevcut bilgilere dayana
rak tanzim edecektir. Bunun için gerekli teknik talimatı hazırlayacaktır. 

MADDE : VIII 

Hudut İşaretleme Çalışmaları: 

Taraflar, Anaprotokolün I nci ve II nci maddelerine göre hudut hattının işaretlenmesinin aşağıdaki 
prensiplere göre yapılmasında mutabık kalmışlardır : 

a) 1926 tarihli Protokolde tarif edilen ve eki haritaların hazırlanmasında kullanılmış bulunan ananiren-
gi şebeke noktalarının yerlerinin arazide araştırılarak tespiti müştereken yapılacak ve bunların arazide açıla
rı ölçülecek, haritadaki aynı noktalar ile aplike ve kontrol edildikten sonra ihya olunacaktır. 

b) Hudut hattının araziye aplikesi için, hudut hattı yakınında kurulacak yardımcı noktaların tespitinde, 
1926 Protokolü eki haritalardaki ananirengi noktalarının sıklığı kâfi gelmediği takdirde, açılar ölçülmek ve 
grafik metodla 1926 Protokolü eki haritalara aktarılmak suretiyle yeni noktalarla 1926 Protokolü eki harita
ların yapımına esas olan nirengi noktaları sıklaştırılacaktır. 

c) Arazide ve hudut hattının yakınında, hudut hattının tespitine yardımcı olmak üzere, gereken sayıda 
nokta seçilerek tesis edilecek ve bunlar, yukarıda (a) ve (b) fıkralarındaki nirengi noktalarına olan açılan 
ölçülerek yeni nirengi şebekesine ithal edilecektir. 

Tespit edilen noktalar, 1926 Protokolü eki haritalara, açılar esas alınarak grafik metodla konacaktır. 
d) Arazide hudut hattının kontrol, tespit ve mevcut olmayan hudut işaretlerinin tamamlanması, aşağı

daki verilere göre yapılacaktır : 
1. Lozan Barış Andlaşmasınca tespit ve 1926 Protokolünce tarif edilen ve eki haritalara işaretlenen hu

dut hattı. 
2. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarında bahse konu nirengi noktaları. 
3. 1926 Protokolü ve eki haritalardaki hudut hattının tespitinde, kullanılan mevcut bilgiler. 
Buna ilaveten, lüzumlu ölçüler (mesafe ve açılar) yukarıdaki haritalardan grafik usulle çıkarılacaktır. 
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e) Müşterek Komisyon, hudut hattının tespiti için lüzumlu gördüğü başka metodları tatbik edebilecek
tir. 

f) Taraflar, Türk - Yunan hudut hattını müştereken yerinde tespit ve kontrol edecektir. Taraflardan 
her biri, diğer tarafm temsilcisinin huzurunda, kendi arazisine ait hudut işaretleri ile Müşterek Komisyonca 
hudut hattında kendisine verilmiş olan hudut işaretlerini dikecektir. 

Taraflar hudut hattını yeni hudut haritasına müştereken geçireceklerdir. 
g) Kara hududu bölgesindeki hudut işaretleri, hudut hattı üzerinde bulunan, şekil ve ebatları 1926 pro

tokolünde tespit edilmiş bir merkezi hudut işareti ile her işaretten ikibuçuk metre mesafede şekil ve ebatla
rı tespit edilerek tarafların toprakları üzerine dikilecek iki yan hudut işaretinden ibarettir. 

Halen hudut hattı üzerinde bulunan hudut işaretlerinin yerleri ve durumları kontrol edilecek ve gereken
ler onarılacaktır. Bunların üzerinde mevcut, Türk tarafını ilgilendiren eski yazılar Yunan temsilcilerinin hu
zurunda, Türkiye tarafından yeni harf ve sayılarla değiştirilecektir. Noksan olan taşların yerlerine, 1926 pro
tokolündeki bilgilere göre yenileri dikilecektir. 

Hudut hattının daha iyi belli olması için, mevcut hudut işaretleri aynı tipteki hudut işaretleri ile sıklaş
tırılacak ve yeni hudut işaretlerinin yeri 1926 protokolünde mevcut bilgilerden faydalanılarak tespit edile
cektir. 

h) Hudut hattının nehirlerin sulu yataklarından geçtiği bölgelerde, hudut işaretleri, nehirlerin her iki 
kıyısına ve sağlam zeminler üzerine dikilecek iki hudut direğinden ibaret olacak ve hudut hattı, yan hudut di
reklerinden açı ve mesafeler yardımı ile tespit edilebilen mevhum hat olacaktır. 

Nehir sulu yatağındaki hudut hattına merkezi hudut işareti dikilmesi mümkün ise, dikilecek hudut işaretle
rinin şekil ve evsafı müşterek komisyonca tespit edilecek, merkezi işaretler nehirlerin kıyısına dikilecek hudut 
direklerine açı ve mesafeler ile bağlanacaktır. 

Nehir yataklarının değişikliğe uğrayan bölgelerinde ve adalarda dikilecek merkezi hudut işaretleri hudut 
hattı üzerine, yan hudut direkleri ise gerekli yerlere ve sağlam zeminler üzerine dikilecektir. 

Bütün merkezi hudut işaretleri ve dikilecek hudut direkleri kendi aralarında ve diğer nirengi ve sabit 
noktalara açı ve mesafeler ile bağlanacaktır. 

i) 1 nci maddenin (f) fıkrasına göre deniz hududunun işaretlenmesinde kullanılacak sistem, her iki mem
leket tarafından bakımı }'apılabilecek şekilde tespit edilecektir. 

j) Bütün hudut işaretleri, hava fotoğraflarında belirecek işaretlemelerle yapılacaktır. 
k) Hudut işaretlerinin hepsi, birbirlerine poligonlar ile bağlanacak, elverişli olanlar nirengi noktası ola

rak tespit edilecektir. 

MADDE — IX 

Hudut Hattının Tarifi ile Nokta Protokollerine Ait Bilgiler : 

Taraflardan her biri, karşı tarafın temsilcisinin huzurunda, hudut hattının geçiş tarifini yapar ve hudut işa
retleri nokta protokollerini tanzim eder. 

Hazırlanacak nokta protokolleri, aşağıdaki hususları kapsayacaktır : 
a) Hududun kara bölgelerinde; 
Merkezi hudut işaretlerinin düz (x,y) koordinatları ve kotları (z) komşu işaretlere olan mesafeleri, bunla

rın açıları, en yakın nirengi noktalarına ve açık bir şekilde yerleri belli olan sabit noktalara kadar mesafe
leri ile açıları, ayrıca hudut çizgisinin keskin dönüş yaptığı yerlerdeki işaretlerin ve Müşterek Komisyonun tes
pit edeceği diğer işaretlerinin coğrafi değerleri (,) ile röper bilgileri. 

b) Hududun nehir bölgelerinde; 
(a) fıkrasındaki bilgilere ilaveten hudut direklerinden varsa merkezi hudut işaretine ve 1926 protokolü 

eki haritalardaki eski sahillere olan mesafeleri ile karşı taraf hudut direğine olan mesefeleri. 
Hududun merkez işareti ile belirtilmediği hallerde hudut direklerinden mevhum hudut hattına kadar olan 

mesafeler. 
c) Deniz hududunda; 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 884) 
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Tespit edilecek sisteme göre, inşaatın veya tesisin tarifi, yeri, coğrafi koordinatları (,) vasıfları ve satir 
lüzumlu bilgiler, 

MADDE — X 

Modern İşaretleme Belgeleri : 

Müşterek Komisyon, işaretleme çalışmaları bittikten sonra, Anaprotokolün VI ncı maddesinin (c) .fıkrasına 
göre, hazırlanmış olan belgeleri kontrol ve tekemmül ettirecektir. Bu belgeler heyet başkanlarınca imzalana
cak ve tarafların kendi mevzuatına göre yetkili mercilerinin onayına sunulacaktır. 1926 protokolü ve eklerine 
göre tanzim edilmiş olan hudut hattının geçişine ve etraflı tarifine ait modern işaretleme belgeleri şunlardır : 

a) Meric'in denize döküldüğü bölgede Türk - Yunan deniz hududu dahil, bütün hudut hattının teferruat
lı tarif protokolü. 

b) 1/10.000 ölçekli esas hudut haritaları ve eğer yapılmışsa 1/5.000 ölçekli haritaları. 
c) 1/25.000 ölçekli hudut haritaları (Bunların hazırlanması geciktiği takdirde, daha sonra, tarafların 

yetkili mercilerinin onayına sunulacaktır.) 
d) Hudut işaretleri nokta protokolleri. (Geodezik ve Topografik bilgiler) 
e) Nirengi noktalarına ait koordine ve değer cetvelleri kitabı. 
f) Hudut işaretlerinin tariflerini, uygulama projelerine göre teknik evsaflarını ve numaralama sistemleri

ni gösteren belgeler. 
Bu belgeler, onayı bildiren notaların teatisi gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Ankara, 7 Aralık 1971 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ 
Adına Adına 

Reha Aylaman Petros Molyviatis 

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği 
Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Müsteşarı 

Genel Müdür Yardımcısı 
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TÜRK - YUNAN TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞKİLAT ŞEMASI 

(Teknik Protokolün 1 nci maddesinin (e) fıkrası) 

Türk - Yunan Hududunu İşaretleme Müşterek Komisyonu 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupu 

Türk - Yunan 
Hududu 

Yunan Nirengi 
Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Karma 
Aplikasyon 

ve 
İşaretleme 

Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Karma 
Aplikasyon 

ve 
İşaretleme 

Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Türk Nirengi 
Ekibi 

Yunanistan 
1 nci Bölge 

Türkiye 

2 nci Bölge 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupu 

Türk • Yunan 
Hududu 

Yunan Nirengi 
Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Karma 
Aplikasyon 

vs 
İşaretleme 

Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Karma 
Aplikasyon 

ve 
İşaretleme 

Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Türk Nirengi 
Ekibi 

Comlıuriyet Se&atosu (S. Saytsı : 8B4) 



Toptanı.: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 897 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile î rak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Ta carisinin Millet Meclisince Kabul 
Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları 

Raporları. (M. Meclisi : 1/115; C. Senatosu : 1/621) 

(Not : M. MecTsi S. Sayısı : 245) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29.1.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1498 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

'Mljîct MecMsînin 23.1.1979 tarihli 38 nci Birleşimin le goriişüîerek aç*k oyfe kabul edîkn, Türkiye Cum
huriyet] Hükümeti iîe îrak Cumhuriyeti Hükümeti Ara rada Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasnun 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

MiHet MecKsi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21.3.1978 tarihimle Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 18, 
23.1.1979 tarihli 37 ve 38 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 245) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 15.3.1978 

Sayı : 101-227/01573 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İ!gi : 16.4.1976 tarihli ve 112-28/06999 saydı yazffiîZ, 
Dışişleri Bakanhğmca hazırlanan ve Büyük Millet Medi&ne arzı Bakanlar Kurulunca 9.2.1978 tarihin

de kararîaştırıîan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma; 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak anda Kamın Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tas l'ik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi hü
kümleri, Millgtlerarası Sivil Havacılığın çeşitli ülkeler arasında a'kdolunacaik ikii taraflı anlaşmalara dayanan 
bir sistem dahilinde gelişmesini teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahatlarını tespit edlereik araların
da benzerlik sağlanmasını öngörmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava sereler inin ülkemizden geçmesinin sağla
yacağı çıkarları gözönünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları kuv
vetlendirmek ve aynı zamanda milli sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne kadar bir 
çok ülkeyle Hava Ulaştırma Arılaşması imzalamıştır. B ı mayanda ülkemiz ile Irak Cumhuriyeti arasında mev
cut geleneksel ilişkilerimizin doğal bir sonucu olarak bu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler 14 Mayıs 1975 günü 
bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri genel olarak Şikago Konfe ansında saptanan model anlaşmadan esinlenmiş olup, 
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Sözkonusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği İle ilgili mi l i kanun ve ni
zamlara riayet edilmek şartıyla her iki ülke arasında tarifeîi ve tarifesiz; hava servisleri işfeöilebilecektlir. 

Bu anlaşma Irak Cumhuriyetinden ülkemize hava volu ile yabancı turist nakli, ayrıca havacılık konula
rında karşılıklı olarak verilecek teknik bilgiler bakımın lan faydalı mütalaa edilmektedir, 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

1.2. 1979 
Kanunlar Müdürlüğü 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
Sıra Sayısı 

M. M. C, S. Ö Z E T İ 

245 897 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 Aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 
1. Bayındırlık, Ulaştırma ve İm. - İsk. Kom. (1 Hafta) 
2. Dışişleri. Turizm ve Tanıtma Korn. (1 Hafta) 

Gündeme 
22 . 2 .1979 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 897) 



Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/621 
Karar No. : 9 

5 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23.1.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cum-
huriyetli Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonu
muzda müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de arz ve izah edildiği glibi, Hükümetimiz coğrafi durumumuzu ve ulus
lararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çıkarları nazarı itibara 'alarak, ül'kelerle Ülke-: 
miz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları geliştirmek ve aynı zamanda milli slivil havacılığımızı teşvik 
ve geliştirmek amacıyla bir çok ülkeyle Hava Ulaştırma Anlaşması yapmıştır. Irak Cumhuriyeti arasında 
14 Mayıs 1975 tarihinde yapılan anlaşma da bunlardan birisidir. 

Bu anlaşmayla her iki ülke yararına gelişmeler kaydedileceğinden, 
Komisyonumuz: 
Millet Meclisli Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Havalesi gereğince, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Baş

kanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Başkan jSözcü • ıKâtip 
iErzıurum iKıridaırdi Balıkesir 

Hilmi Nalbant oğlu Beyti Arda Ralif Eriş 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

(Ekrem Acuner 
Toplianititda buüıunamadı 

,Üya 
Çorum 

Abdullah Ercan 

Üya 
ıMuğla 

Haldun Menteşeoğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Şerif Tüten 

Üye 
Rize 

Talât Doğan 

Üye 
Tabii Üye 
Vehbi Ersü 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
/Niğde 

Erg un Özkan> 
ToplaniUda bulunamadı 

Üye 
-Malatya 

Süleyman Efe 

(Üya 
Muş 

İsmail İlhan 

Üye 
Samsun 

R'efeit Rendecii 
Toplaaıltıida 'bulunamadı 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtına Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/621 
Karar No. : 7 

21 . 2 , 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkaniığusa 

Millet Meclisinin 23.1.1979 Tarihli 38 noi Birleşiminde açık oyla kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Dışişleri, Ulaştırma Bakanlıklarının temsilcilerinin de işHirakiyle 
Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de görüldüğü gibi, Hükümetimiz, Ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası 
hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çıkarları gözönünde tutarak ve iktisadi, teknik, kültü
rel bağları kuvvetlendirmek ve milli sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla, tarifeü ve tarife
siz hava seferleri ihdas edebilmek için 1944 yılında Şikago Konferansında esasları tespit edilmiş bulunan 
model anlaşmadan esinlenerek- 14 Mayıs 1975 talihinde her iki ülke heyetleri arasında bir anlaşma yapıl
mıştır. 

Bu anlaşma Irak Cumhuriyetinden ülkemize hava yolu ile yabancı turist nakli, ayrıca havacılık konu
larında karşılıklı olarak verilecek tekntik bilgiler bakımından faydalı görülmektedir ve Anlaşmanın Yüce 
Meclislerden geçirilmesi istenmektedir. 

Bu gerekçelerle hazırlanan yasa tasarısının 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereği Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı iîe sunulur. 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Samsun 

Ziya Gokalp Mülayim 

KâîSp 
Edime 

Süleyman Sırrı Ergun 

Üye 
fomir 

Şeref Bakşık 

Üye 
/İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Gumihuitfbaşkanroisa Seçften Üye 

Metin Toker 

/Baişkanıvdkİîi 
Tatüi Üya 

/Selıahafîlîön özgü* 
TopSatnltıda bıü.tmamadı 

Uya 
Arikara 

Uğur Aîacaıkaptiin 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Arıklara 

Atıf Benderlioğlu 

,Üye 
ıManlisa 

O rai Karaosmanoğlu 

Üye 
TalbiM Üye 

Ahmet Yıldız 

feîaolbuj 
Be&im Üstunel 

Oya 
Anfcaıra 

Ergün Ertem 

Üye 
Oiresiuri 

Hayretsin Enkfflaa 
Toplantıda büJıunamadı 

Üy« 
Çoruim 

iSafa Yalçuk 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tdkiirdağ 

Orhan Öztrak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Mayıs 1975 tarihinde Bağ-
dat'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yaymıı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

6 — 

ıMİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriy&ti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Mayıs 1975 tarihinde Bağ-
dat'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur^ 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 897) 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR - ÎSKÂN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninim 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisli metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninlin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninlin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninlin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumlıuriyet Senatosu (S. Sayısı : 897) 





— 9 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 
ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Irak Cumhuriyeti Hükümeti, 
1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Ulus

lararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri kurmak amacıyla bir anlaşma akdetmek isteyerek, 

aşağıdaki gibi anlaşmışlardır : 

MADDE : I 

Tanımlar 

1. Bu Anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe : 
a) «Şikago Sözleşmesi» terimi, bu Sözleşmenin 90 ncı maddesi uyarınca kabul edilen Ek'leri de kapsamak 

üzere, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve bu 
Sözleşmenin 90 ncı ve 94 ncü maddelerine göre Sözleşme veya Eklerinde yapılan ve her iki Âkit Tarafça 
onaylanmış olan değişiklikler anlamını taşır. 

b) «Havacılık Makamları» terimi, Irak Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı ve anılan Bakan ta
rafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş Türkiye Cumhuriyeti bakı
mından da Ulaştırma Bakanı ve anılan Bakan tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen 
bir kişi veya kuruluş anlamını taşır. 

c) «Tayin edilen havayolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın 3 ncü maddesi uyarınca tayin edilen ve yet
kilendirilen hava yolu işletmesi anlamını taşır. 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlamı taşır. 
e) «Hava servisi», «Uluslararası hava servisi», «hava yolu işletmesi» ve «teknik iniş» terimleri, Şikago 

Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamlan taşır. 

f) «Kapasite» terimi, bir uçak bakımından, o uçağın her iki Âkit Tarafça üzerinde anlaşmaya varılan 
hattın bütününde veya o hattın bir bölümünde kullanılabilecek olan yolcu ve yük taşımaya elverişli hacmi; 
belirli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ile, bu uçakla belli bir süre bo
yunca, her iki Âkit Tarafça üzerinde anlaşmaya varılan bir hattın bütününde veya o hattın bir bölümünde ya
pılan sefer sayısının çarpımı anlamını taşır. 

2. Bu Anlaşmanın Ek'leri, Anlaşmanın parçası sayılacak ve aksi açıkça belirtilmedikçe. Anlaşmaya yapı
lan atıflar Ek'leri de kapsayacaktır. 

3. Her maddenin üstünde bulunan madde başlıkları, bu Anlaşmaya yalnızca başvurma kolaylığı sağla
mak amacıyla konulmuştur ve hiç bir şekilde bu Anlaşmanın kapsamını veya amacını tanımlamaz, sınırlamaz 
veya belirlemez. 

M A D D E : 2 

Trafik Hakları 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşma Ek'inde belirtilen hatlarda tarifeli uluslararası hava 
servisleri kurması amacıyla, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara bundan böyle sı
rasıyla «üzerinde anlaşılan servisler» ve «belirlenen hatlar» denecektir. Âkit Taraflarca tayin olunan hava
yolu işletmeleri, belirlenen bir hatta, üzerinde anlaşılan bir servisi işletirken aşağıdaki haklardan yararlana
caktır : 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
b) Anılan ülke içerisinde teknik iniş yapmak, ve. 
c) Anılan ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma Ekinde belirtilen noktalara, yolcu, yük ve posta şek

lindeki uluslararası trafiği almak ve bırakmak amacıyla iniş yapmak. 
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2. Bu maddenin (1) nci fıkrasındaki hiç bir husus, bir Âkit Tarafın havayolu işletmesine, öteki Âkit Ta
raf ülkesindeki bir noktadan, aynı Âkit Taraf ülkesindeki bir başka noktaya bırakılmak üzere, ücret veya kira 
karşılığında taşınan yolcu, yük ve postayı almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir. 

M A D D E : 3 

İşletme Yetkileri 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, belirlenen hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri işletmek amacıyla 
bir veya birden çok havayolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır. 

2. Öteki Âkit Taraf böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin (3) ncü (4) ncü fıkraları hüküm
leri saklı kalmak üzere, tayin olunan havayolu işletmesine veya işletmelerine gerekli işletme yetkilerini gecik
meden tanıyacaktır. 

3. Âkit taraflardan birinin havacılık makamları öteki Âkit Tarafın tayin ettiği bir havayolu işletme
sinden, bu makamlarca uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal ve makul olarak uygulanan 
kanun ve nizamlara göre saptanmış şaftları yerine getirmeye yeterli bulunduğu hususunda kendilerini tatmin 
etmesini isteyebilir. 

4. Her bir Âkit Tarafın, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, ha
vayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısına varmaması halinde, 
bu maddenin (2) nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini tanımayı reddetmek veya tayin edilen havayolu 
işletmesinin 2 nci maddede belirtilen haklan kullanmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkı olacaktır. 

5. Bir havayolu işletmesi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca böylece tayin edilip yetkilendirildiğine; bu 
Anlaşmanın 8 nci maddesi ve 9 ncu maddesi hükümlerine uygun olarak saptanan bir ücret tarifesinin ve karar
laştırılan bir kapasitenin o servis bakımından yürürlükte olması, kaydıyla, üzerinde anlaşılan servisleri işletme
ye her hangi bir zamanda başlayabilir. 

MADDE : 4 

Geri Alma ve Durdurma 

1. Her bir Âkit Taraf, aşağıdaki hallerde, bir işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci mad
desinde belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilen havayolu işletmesince kullanılmasını durdurmak ve
ya bu hakların kullanılmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip olacaktır. 

a) O havayolu İşletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısında olmaması, veya. 

b) O havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun veya nizamlarına uymaması, veya, 
c) O havayolu işletmesinin, her hangi bir şekilde, bu Anlaşmaya göre saptanan şartlara uygun olarak iş

letme yapmaması. 
2. Bu maddenin (1) nci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmasının duıduru!-

ması veya kayıtlandırılması işlemlerinin derhal yapılması, kanun ve nizamların daha ağır ihlallerini önlemek 
için zorunlu olmadıkça, bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır. 

M A D D E : 5 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden Bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işleti
len uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve 
tütün dahil) uçak kumanyası da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçak
ta kalmak veya uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçakta kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük ver
gileri, muayene ücretleri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı resim ve vergilerden 
bağışık olacaktır. 
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a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Tarafın ilgili makamlarınca saptanan miktarları aşmamak 
ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servis yapan uçanında kullanılmak üzere uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerince uluslar
arası servislerde (kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

c) Uçuşun, uçağa alındığı Âkit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
ÂkOt Tarafın tayin edilen havayolu işletm'eterince ulus'ararası servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıda (a), (b) ve (c) alt fıkralarında sözü edilen maddelerin gümrük denetim veya gözetimi altında 
tutulması zorunlu kmnabilir. 

M A D D E : 6 

Mutad Havacılık Donatımının ve fkmal Maddelerinin Depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutad havacılık dona
tımı, öteki Âkült Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin güm ük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Bu halde, 
bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya veya gümrük ni amiarı uyarınca başka bir şökilde elden çıkarılınca
ya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir. 

M A D D E : 7 

Direkt Transit Trafiği 

Âkit Taraflardan her birinin ülkesinden transit ge;en yolcular, çok basitleştirilmiş bir kontroldan daha 
fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük; vergileri 
ve 'diğer benzer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

MADDE : 8 

Kapasite Hükümleri 

1. Her M Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, be iri enen hatlarda üzerinde anlaşılan servisleri işletmeleri 
için, kendi ülkeleri arasında âdil ve eşiit imkânlar sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan her birinin havayolu işletmeeri, üzerinde anlaşılan Servisleri işletirken, öteki Âkit 
Tarafın havayolu işlötmelerirün çıkarlarını, bunların aym hatların bütünü veya bir bölümü üzerinde sağladığı 
servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkliit Tarafların tayin edilen havayolu işletmeîe inin sağladığı üzerinde anlaşılan servislerin, kamunun 
belirlenen hatlardaki ulaştırma ihtiyaçları 'ile yakın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işletlme-
sirii tayin eden Âkit Tarafın ülkesinde çıkan ve ülkesine gidecek olan yolcu, yük ve postanın taşınması için 
Var olan veya olması makul bir şekilde beklenen taşıma ihtiyaçlarım, makul bir hamule faktörü ille karşıla
maya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava olu işletmesinin, belirlenen hatlar üzerinde, öteki Âkit 
Taraf ülkesindeki noktalarla, üçüncü ülkelerdeki nokta'ir arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin, 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülke ine gelecek ve ülkesinden gidecek trafik ihtiyaçlarına; 
b) O haVayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 

başka taşıma servislerinin de dikkate alınmasından son-akü. trafik ihtiyaçlarına; ve, 
c) Uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçlarına bağlı olacağı yolundaki genel ilkelere uygun ola

rak kullanılacaktır. 
Bu fıkraya göre tanınacak ayrıcalıklar, nihai olarak, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarınca sapta

nacaktır. 
5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı servislere başlanmadan önce, Âkit Tarafların hava

cılık makamları arasında başlangıçta bir anlaşma ile saptanacaktır. 
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M A D D E : 9 

Ücret Tarifeleri 

L Aşağıdaki fıkraların amacı bakımından «ücret tarife::» terimi, acentahk ve diğer yardımcı hizmetlerîn 
ücretlerini veya şartlarını da kapsamak üzere, yolcu, yük ve posta taşıması için ödenen ücretler ve bunların 
dayandığı taşıma şartları anlamını taşır. 

2. 'Bir Tarafın havayolu işletmesi tarafından öteki Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak taşımalar 
için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer havayolu işletmelerinin ücret tarife
leri de içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözünün la tadılarak makul düzeylerde saptanacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, iki Tarafın ilgili havayolu iş
letmelerince, istişare yoluyla anlaşmaya varılarak saplanacak ve bu anlaşma, mümkün olan hallerde, Ulus
lararası Hava Taşıma Birliğinin ve Dünya Posta Birl'ğir.m ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladıkları 
usullerin kullanılması yoluyla sağlanacaktır. 

4. Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarife'srb başlangıç olarak önerilen tarihten en az kırk beş 
(45) gün önce her iki Tarc.fm havacılık makamlarının onayına sunulacaktır; özel durumlarda bu süre, anılan 
makamların anlaşmaları şartıyla kısaltıb.bliir. 

5. Bu onay resmen blldirilebilir; eğer havacılık mabambrmm hiçibiri, 4 ncü fıkra uyarınca sunulan üc
ret tarifelerim onaylamadıklarını, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde bild'irmezlerse, bu 
ücret tarifeleri onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin 4 ncü fıkrada öngörülen şekilde kısaltılmış 
Olması halinde, havacılık makamları, tarifelerin onaylanmadığının bildirilmesi için geçecek sürenin otuz (30) 
günden az olması hususunda anlaşabilirler. 

6. Bir ücret üzerinde bu Maddenin 3 ncü Merası uyarınca anlaşmaya vanlamazsa, veya, 5 nci fıkrada 
sözü edilen otuz (30) günlük süre içinde bir havacılık makamı öteki havacılık makamına, 3 ncü fıkra hüküm
leri uyarınca üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir ücret tarifesini onaylamadığını bildirirse, İM Tarafın 
havacılık makamları ücret tarifesini aralarında anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

7. Eğer havacılık makamları, bu Maddenin 4 ncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir ücret 
tarifesi üzerinde, veya, herhangi bir ücret tarifesinin 6 nci fıkraya göre saptanmasında anlaşmaya varamaz
larsa, anlaşmazlık, bu Anlaşmanın anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 15 nci Maddesi hükümlerine göre çö
zümlenecektir. 

8.. 3u Madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni b'r ücret tarifesi saptamneaya ka
dar yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, bir ücret taifesinin yürürlük süresi, bu fıkra hükmüne dayanıla
rak, başka bir şekilde sona ermiş olacağı tarihten başlamak üzere altı (6) aydan fazla uzatılmayacaiktır. 

MADDE : 10 

Mali Hükümler 

1. Âkit Taraflardan her biri, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havavolu işletmesine, trafik taşınması do
layısıyla, o ülkede sağladığı kazançların masraftan ar:an kısmını, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına 
uygun olarak, varsa resmi kambiyo kura üzerinden, aksi halde kazançların sağlandığı kura eşit kur üzerinden 
transfer hakkı tanıyacaktır. 

2. Transfer, öteki Âkit Tarafça kabul edilebilen ko -vrsibl bir dövizle yapılacaktır. 
3. Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz Âkit Tarafların Merkez Bankası veya 

herhangi bir yetkili milli bankaca tahsis veya transfer -k'lecekıir. Âkit Taraflar arasında bir ödeme anlaşması 
varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapıl t s kür. 

MADDE : 11 

İstişare ve İstatistikler 

1. Yakın bir işbirliği anlayışı içinde, Âkit Tarafların havacılık makamları, bu Anlaşma ve Eklerinin hü
kümlerinin uygulanmasını ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasını sağlamak amacıyla, zaman zaman birbir
leriyle istişare edeceklerdir. 
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2. Âkit Taraflardan her birinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafların havacılık makamlarına, is
tekleri üzerine, makul olarak gerekebilecek periyodik ve başkaca istatistik bildirimleri verecektir. Bu bildirim
ler, o havayolu işletmelerince üzerinde anlaşılan servislerde taşman trafik ve bu trafiğin ilk çıkış ve son varış 
noktalan hakkında.ki bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 12 

Değişiklikler 

1. Eğer Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşma ve Ekle mm herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun 
olacağını düşünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve müza
kere ya da yazışma yoluyla yapılabilecek olan bu istişareye, istek tarihinden başlamak üzere altmış (60) gün 
içerisinde başlanacaktır. Bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik nota teati
sinden sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlar ve üzerinde anlaşılan servisler, ancak Akit Tarafların havacılık makamlarının karşılıklı anlaş
ması ile değiştirilebilir. Böylece karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan dcğ;şiklikler, iki havacılık ma
kamınca kararlaştırılacak bir tarihte uygulamaya konacaktır. 

MADDE : 13 

Çek Taraflı Sözleşmelere Uygunluk 

Bu Anlaşma ve Ekleri, her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı olabilecek herhangi birçok taraflı sözleşmeye 
ayacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 14 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan herbiri, bu Anlaşmaya son vermek kararını, her zaman öteki Âkit Tarafa bildirebilir; bu 
bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne de ulaştırılacaktır. Bu durumda son verme 
bildirimi sürenin bitiminden önce anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça Anlaşma, bildirimin öteki Âkit Ta
rafça alınışı tarihinden oniki (12) ay sonra sona erecektir, öteki Âkit Tarafça bildirimin ahndığı teyit edil
mezse Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bildirimi aldığı tarihten endört (14) gün sonra alınmış sayıla
caktır. 

MADDE : 15 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşma ve Eklerinin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin bir anlaş
mazlık çıkarsa, Âkit Taraflar önce bu anlaşmazlığı mü akere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2, Eğer Âkit Taraflar, 90 gün içinde müzakere yoluyla bir çözüme varamazlarsa : 
a) Anlaşmazlığın, karara bağlanması için bir kişi veya kuruluşa havale edilmesini kararlaştırabilirler, 

veya Âkit Taraflardan birinin isteği üzerine anlaşmazlık, karara bağlanmak üzere Âkit Taraflardan her 
birinin seçeceği birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulan 
üç kişilik bir hakem kuruluna sunulabilir. Âkit Taraflardan her biri, ötekinden anîaşılmazlığın tahkimini iste
yen bir notayı diplomatik yoldan aldığı tarihten ba.şlamak ü/.ere altmış (60) gün içinde bir hakem seçecek 
ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (6G) günlük süre içinde tayin edilecektir. 

b) Âkit Taraflardan herhangi biri belirtilen süre içinde bir hakem seçemezse veya üçüncü hakem belir
tilen süre içinde tayin edilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri, Uluslararası Sivil Havacılık örgütü Kon
seyi Başkanından, durumun gereğine göre bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini isteyebilir. Bu durumda 
da üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğunda cîa;ak ve hakem kurulunun başkanı olarak görev ya
pacaktır. 
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3. Akit Taraflar, bu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt 
ederler. 

4. Âkit Taraflardan biri veya tayin edilen havayolu işletmesi, bu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca 
verilmiş olan herhangi bir ihtiyati tedbir kararına veya kesin karara uymazsa, öteki Âkit Taraf, karara uy
mayan Âkit Tarafa veya onun tayin ettiği havayolu işletmesine bu Anlaşma gereğince tanıdığı hakları kısıt
layabilir, durdurabilir veya geri alabilir. 

MADDE : 16 

Tescil 

Bu Anlaşma ve Ekleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne tescil ettirilecektir. 

MADDE : 17 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçaları olan Ekleri, Âkit Tarafların her birince gerekli anayasal işlem
lerin tamamlanmasından sonra, bu hususu bildiren diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe 
girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları bu
lunan temsilciler, bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Bağdat'ta, Bindokuzyüzyetmişbeş yılı Mayıs ayının, ondördüncü günü, Arapça, Türkçe ve îngilüzce dille
rinde, her üç metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak yapılmıştır. Bununla birlikte, 
anlaşmazlık halinde İngilizce metin geçerli sayılacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ IRAK CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

EK — 1 

Hatlar 

1. a) Irak Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatta her iki yön
de hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır. 

Irak'daki noktalar - ara noktalar - İstanbul ve Ankara - ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatta tanınmıştır : 
Irak'taki noktalar, İstanbul veya Ankara, Prag, Varşova, Cenevre. 
2. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi aşağıdaki hatta her iki 

yönde hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır : 
Türkiye'deki noktalar - ara noktalar - Bağdat - ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatta tanınmıştır: Türkiye'deki noktalar, Bağdat, Kuveyt, Tahran, 
Cidde. 

3. Yukarıdaki hatların herhangi birindeki noktalar, servisin başlangıç noktası havayolu işletmesini ta
yin eden Âkit Tarafın ülkesine bulunmak şartıyla, tayin edilen havayolu işletmesinin ihtiyarına bağlı olarak, 
bütün uçuşlarda veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, servislerine, öteki Âkit Tarafın ülkesinden ileride veya Âkit Tarafların ül
keleri arasında bulunan ilave noktaların dahil edilmesi istemindde bulunabilir. Bu istem, öteki Âkit Tarafın 
Havacılık Makamlarının onayına bağlıdır. 

5. Yukarıda sözü edilen hatlarla ilgili olarak başlangıçta saptanan kapasite ve servis sıklığı, her iki Ha
vacılık Makamının karşılıklı anlaşması ile zaman zaman gözden geçirilebilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 897) 



— 15 — 

EK — II 

Uçuş Tarifelerinin Onaylanması 

1. . ıkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesi, her tarife dönemi için (yaz ve kış) uçuş 
tarifelerini, uçak tipi de dahil olmak üzere, tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten en az (30) otuz gün önce 
öteki Âkit Taraf havacıhk makamlarının onayına sunacaktır. Özel durumlarda bu süre, anılan makamların rı
zası ile kısaltılabilir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesince uçuş tarifelerintin öteki Âkit Tarafın 
Havacılık Makamlarının onayına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın havayolu işletmeleri, onaylanması
nı kolaylaştırma amacıyla tarifeleri üzerinde birbirleriyle görüş teatisinde bulunacaklardır. 

3. Bu uçuş tarifelerini alan havacılık makamları bunları onaylayacak veya değişiklik önerisinde bulu
nacaktır. Herhalde, tayin edilen havayolu işletmeleri, tarifeleri ilgili havacılık makamlarınca onaylanmadan 
önce servislerine başlamayacaklardır. Bu Ek'in (1) nci fıkrasında belirtilen normal müracaatlar için, hiçbir ce
vabın alınmadığı istisnai durumlarda, tarifeler, yürürlüğe giriş tarihlerinden on beş (15) gün önce onaylan
mış sayılacaktır. Bu hüküm, sonradan yapılan değişikliklere de aynı şekilde uygulanacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Ta
rihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 

1/117; C. Senatosu : 1/622) 

(Nöt : M. Meclîsi S. Sayısı : 252) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . I . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1500 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23.1.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Ağustos 
1975 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakas 

Millet Meclisi Başkanı 

Not ; Bu tasarı 21.3. 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 18, 
23.1.1979 tarihli 37 ve 38 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 252) 

TC 
Başbakanlık 15 . 3 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

S a y : 101-240/03471 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dîşîşleri Bakanlığınca hazırlarsan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 27 . 2 . 1978 tarihinde karar
laştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» 
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hüküm
leri, Uluslararası Sivil Havacılığın çeşitli ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan bir 
sistem dahilinde gelişmesini teşvik etmekte ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahatlarını saptayarak ara
larında benzerlik sağlanmasını öngörmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağ
layacağı çıkarları gözönünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları 
güçlendirmek ve aynı zamanda ulusal sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne kadar bir 
çok ülkeyle Hava Ulaştırma Anlaşması imzalamıştır. Bu meyanda ülkemiz ile Libya Arap Cumhuriyeti ara
sında gelişmekte olan ilişkilerimizin doğal bir sonucu olarak bu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler 11 Ağus
tos 1975 günü bir anlaşma ile sonuçlanmıştı. 

Bu anlaşma hükümleri, genel olarak Şikago Konferansında saptanan model anlaşmadan esinlenmiş olup, 
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Sözkonusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili ulusal kanun ve 
nizamlara riayet edilmek şartıyla her iki ülke arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Ayrıca bu anlaşma, Türkiye ile Libya arasında mevcut siyasi, iktisadi, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da 
güçlendirilmesi yanında Libya'da çalışan önemli sayıdaki işçilerimizin taşınması ve iki ülke arasında turiz
min geliştirilmesi bakımından da yararlı görülmektedir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 
1 . 2 . 1979 

TASARİ VE TEKLİFİN 
Sıra Sayısı ÖZETİ 

M. M. C. S. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

252 Hakkında Kanun Tasarısı. 
MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979. 

TASARI VE TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1 — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Kom. na Bir hafta. 
2 — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. Bir hafta 
3 — Gündeme 22,2.1979 
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Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar • İskân Komisyonu 

Esas No. : 1J622 
Karar No. : 10 

5 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millei Meclisinin 23.1.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Ağustos 
1975 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de tavsilen izah edildiği gibi, 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Ka
nunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri, Devletlerarası Sivil Havacılığın çeşitli 
ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşlara dayanan bir sistem dahilinde gelişmesini teşvik etmekte 
ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahatlarını saptayarak aralarında uyumluluk sağlanmasını öngörmek
tedir. 

Diğer devletlerle olduğu gibi gelişmekte olan ilişkilerimizin kaçınılmaz bir gereği olarak Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağlarıyla beraber turizmi teşvik etmek ve orada 
bulunan binlerce işçimizin taşınmasında kolaylıklar sağlanmak için ve karşılıklılık esasına dayanan 17 Ağus
tos 1975 tarihinde her iki ülke arasında yapılan Hava Ulaştırma Anlaşmasının getirmiş olduğu diğer faydalı hu
susları göz önünde tutan Komisyonumuz : 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Havalesi gereğince, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulmasına, 
Kanunun ehemmiyeti itibariyle biran evvel yürürlüğe girmesi için Genel Kurulun öncelikle görüşülmesi 

isteminde bulunmasına, 
Karar vermiştir. 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Üye 
Tabii Üye 

Ekrem Acuner 
Toplantıda bulunmadı. 

Üye 
Çorum 

Abdullah Ercan 

Üye 
Muğla 

Haldun Menteşeoğlu 

Üye 
Cumhurbaşkanınca 

Şerif Tüten 

Sözcü 
Kırklareli 

Beyti Arda 

Üye 
Rize 

Talât Doğan 

Üye 
Tabii Üye 
VebJbi Ersü 

Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Niğde 

Ergun Özkan 
Toplantıda bulunamadı. 

. S. Ü. 
Üye 

Çorum 
Safa Yalçui 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Toplantıda bulunmadı. 

Üye 
Malatya 

Süleyman Efe 

Üye 
Muş 

İsmail İlhan 

Üye 
Samsun 

Refet Rendeoi 
Toplantıda bulunamadı, 

k 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/622 

Karar No. : 8 

21 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Ağus
tos 1975 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Dışişleri, 
Ulaştırma bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzca da görüşüldü, 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, Hükümetimiz ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava 
servislerinin ülkemizden geçmesinin sağlayacağı çıkarları göz önünde tutarak ve aynı zamanda ulusal sivil 
havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacı ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında gelişmekte olan ülkemiz 
ilişkilerinin doğal bir sonucu olarak bu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler 11 Ağustos 1975 günü yapılan bir 
Anlaşmanın Yüce Meclislerce onaylanması istenmektedir. 

Sözkonusu anlaşma hava trafiği ile ilgili ulusal kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyla her iki ülke 
arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletebilecektir. Ayrıca bu anlaşma, Türkiye ile Libya arasında 
mevcut siyasi, iktisadi, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yanında iki ülke arasında turiz
min geliştirilmesi bakımından da yararlı görülmektedir. 

Bu gerekçelerle hazırlanan yasa tasarısının 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve 
Bu Kanunda Sözcü 

Samsun 
Ziya GökaJp Mülayim 

Üye 
İstanbul 

Besim Ustünel 

Üye 
îzrhir 

Şeref Bakşık 

Üye 
istanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Metin Toker 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 

Üye 
Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergun 

Üye 
Ankara 

Ergim Ertem 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ i MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

[Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasımda Hava Ulaştırma
sına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 

Onaylanmasmm Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ağustos 1975tarimndeTriipoi!i'de 
limza edilen Türküye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap CDumhuriyeti Hükümetti arasımda Hava Ulaştır
masına dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulun-
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı teininde yürür
lüğü giren 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 'Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
sına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmamn 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ağustos 1975 tarihinde TripoM'de 
imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya1 

Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair Anilıaşmanın onaylanması uygun buluru 
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğü girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar 
Kurulu yürütür. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR - İSKÂN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

^Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
sına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

[MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen fcaibul edilmiştir. 

iMADDE 3. — M'ilet Meclisi Metnimin! 3 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
sına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

•MADDE 2. — Millet Meclisi Metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi MetnlimirK 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN 
KENDİ ÜLKELERİ ARASINDA VE ÖTESİNDE TARİFELİ HAVA SERVİSLERİNİ DÜZENLEMEK 

AMACIYLA YAPTIKLARI ANLAŞMA 

Türküye Oımhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti ki bundan böyle «Âkit Taraflar» olarak 
anılacaklardır, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleş
mesinin tarafları olarak ve anılan Sözleşme hükümlerine kesin bağlüılklarıyla uluslararası sivil havacılığın geliş
mesine olan inançlarım teyid ederelk, kendi ülkeleri arasında ve öteslinde hava servisleri kurmak amacıyla bir 
anlaşma akdetmek isteyerek, 

AŞAĞIDAKİ GİBİ ANLAŞMIŞLARDIR : 

MADDE : 1 

Tanımlar 

Bu Anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe : 
a) «Şikago Sözleşmesi» terimi, bu Sözleşmenin 90 ncı Maddesi uyarınca kabul edilen Bk'Ieri de kapsa

mak üzere, 7 Aralıik 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve bu Sözleşme-
rirn 90 ncı ve 94 ncü Maddelerine göre Sözleşme veya Ek'ierinde yapılan ve her iki Âkit Tarafça kabul edil-
miiş okn değişiikfliMer anlamını taşır; 

b) «Havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Ulaştırma Bakanı ve 
anılan Balkan taraf ın'dan yapılan görevleri yerine getirmeye yetkili kılınan bir kişi veya kuruluş; Libya Arap 
Cumhuriyeti Hüküme'ti bakımından Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü ve anılan Ge
nel Müdür tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkili kılınan bir kişi veya kuruluş anlamını taşır; 

c) «Tayin edilen havayolu işletmesi» terimi, bir Âkit Tarafın, bu Anlaşma'nın 3 ncü maddesi uyarınca 
tayin edeceği ve yetkilendireceği havayolu işletmesi anlamını taşır, 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlamı taşır; 
e) «Hava servisli», «Uluslararası hava servisi», «Havayolu işletmesi» ve «Teknik 'iniş» terimleri, Şikago 

Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamları taşır, 
0 «Kapaslite» terimi, aşağıda belirtilen anîamlan taşır: 
— Bir uçak bakımından, o uçağın bir hattın bütününden veya bir bölümünde kullanılabilecek olan, yol

cu ve yük taşımaya elverişli hacmi; 
— Belli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ile, bu uçakla belli bir süre 

boyunca belli bir hattın bütününde veya bir bölümün'de yapılan sefer sayısının çarpımı, 
g) «Trafik;» terimi, yolcu, bagaj, yük ve posta anlamım taşır. 

MADDE : 2 

Trafik Haklan 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşma'nın I sayılı Bk'inde belirtilen hatlarda tarifeli uluslarara
sı hava servisleri kurması amacıyla, bu Anlaşma'da belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara, bundan 
böyle sırasıyla «Üzerinde anlaşılan servisler» ve «BelMefien hatlar» denecektir, 

2. Bu Anlaşma'nın hükümlerine bağh olarak, her Âkit Tarafça tayin olunan havayolu 'işletmesi, belir
lenen bir hatta, üzerinde anlaşılan bir servisi 'işletirken, aşağıdaki halklardan yararlanacaktır : 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak; 
b) Anılan ülke içerisinde teknik Mş yapmak; 
c) Anılan ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma'nın I sayılı Eklinde belirtilen noktalara, uluslararası 

trafiğe bırakmak ve almak amacıyla iniş yapmak. 
3. Bu maddenin (2) nci fıkrasındaki hiçbir husus, bk Âkit Taraf hava yolu işletmesine, öteki Âkit Ta

raf ülkesindeki bir noktadan, aym Âküt Taraf ülkesin 3eki bir başjka noktaya bırakılmak üzere, ücret veya kira 
(karşılığında trafik almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir. 
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MADDE : 3 

İşletme Yetkileri 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, belirlenen hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri, işletmek amacıy
la bir havayolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır. 

2. Öteki Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları hüküm
leri saklı kalmak üzere, tayin edilen havayolu işletmesine, kendi kanunları, kuralları ve nizamlarına uygun 
olarak, gerekli işletme yetkisini gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, 
bu makamlarca, Şikago Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, uluslararası hava servislerinim işletilmesinde 
uygulanması normal ve makul olan kanun ve nizamlarda belirtilmiş şartlan yerine getirmeye yeteri bulundu
ğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Her Âkit Tarafın, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, ha
vayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısına varmaması halinde, 
bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkisini tanımayı reddetmek veya tayin edilen havayolu 
işletmesinin, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen haklan kullanmasında gerekli gördüğü kayıtları koy
mak hakkı olacaktır. 

5. Bir havayolu işletmesi böylece tayin edilip yetkilendirildiğinde, bu Anlaşmanın 10 ncu maddesi ve 
11 nci maddesi hükümlerine uygun olarak kararlaştırılan bir kapasitenin ve saptanan bir ücret tariffeslinlin o 
servis bakımından yürürlükte olması kaydıyla, üzerinde anlaşılan servisleri kısmen veya tamamen işletmeye 
herhangi bir zamanda başlayabilir. 

MADDE : 4 

îşletme Yetkisinin Geri Alınması ve Hakların Kullanılmasının Durdurulması 

1. Her Âkit Taraf, aşağıdaki hallerde, imletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde 
belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilmiş havayolu işletmesi tarafından kullanılmasını durdurmak 
veya bu hakların kullanılmasında gerekli gördüğü kayıtlan koymak hakkına sahip olacaktır. 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit 
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısını taşımaması, veya 

b) O havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun veya nizamlarına uymaması, veya 
c) O havayolu işletmesinin, herhangi bir şekilde, bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işletme 

yapmaması, 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmasının durdurul

ması veya kayıtlandırılması işlemlerinin derhal yapılması, kanun veya nizamların daha fazla ihlal edilmesini 
önlemek için zorunlu olmadıkça, bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır. 

3. Bu madde uyarınca herhangi bir tedbir alınması halinde, öteki Âkit Tarafın hakları bundan etkilen
meyecektir. 

MADDE: 5 

Kanun ve Nizamlara Uyulması 

1. Bir Âkit Tarafın, uluslararası hava servisi yapan uçakların ülkesine girişini ve çıkışım veya bu uçak
ların o ülke üzerinde uçuşlarını düzenleyen kanun ve nizamları, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu iş
letmesine uygulanacaktır. 

2. Bir Âkit Tarafın giriş, çıkış ve güçle ilgili işlemler gibi, trafiğin ve uçuş ekibinin ülkeye girişini, kalı
şını, transit geçişini ve ülkeden çıkışım düzenleyen, ayrıca gümrüğe ve sağlık tedbirlerine ilişkin olan kanun 
ve nizamları, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince taşınan trafiğe ve uçuş ekibine, o ülke için
de bulundukları sürece uygulanacaktır. 
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3. Bir Âkit Taraf havayolu işletmesi, uygulanabilir, kanun ve nizamlara bağlı olarak, öteki Âkit Tarafın 

ülkesinde, ticaret, teknik ve işletme personelini de kapsayacak şekilde temsilcilik bulundurma hakkına sahip 
olacaktır. 

MADDE : 6 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden Bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işletilen 
uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve bütün 
dahil) uçak kumanyası da öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta 
kalmak veya uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölüm inde uçakta kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük ver
gileri, muayene ücretleri, ve diğer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı resim ve vergilerden 
bağışık olacaktır : 

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Tarafın ilgili makamlarınca saptanan miktarları aşmamak 
ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servis yapan uçağında kullanılmak üzere uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası 
servislerde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

c) Uçuşun, uçağa alındığı Âkit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağlan. 

Yukarıda (a), (b) ve (c) altfıkralarında sözü edilen maddelerin gümrük denetim veya gözetimi altında tu
tulması zorunlu kılınabilir. 

MADDE : 7 

Mutad Havacılık Donatımının ve İkmal Maddelerinin Depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutad havacılık dona
tımı, öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Bu hal
de, bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya veya gümrük nizamları uyarınca başka bir şekilde elden çıkarı
lıncaya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir. 

MADDE : 8 

Direkt Transit Trafiği 

Âkit Taraflardan her birinin ülkesinden transit geçen yolcular, çok basitleştirilmiş bir kontroldan daha 
fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük vergileri 
ve diğer benzeri vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

MADDE : 9 

Mali Hükümler 

1. Âkit Taraflardan her biri, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine, trafik taşınması do
layısıyla o ülkede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uy
gun olarak, varsa, transfer isteminde bulunduğu tarihteki resmi kambiyo kuru üzerinden, aksi halde kazanç
ların sağlandığı kura eşit kur üzerinden transfer hakkı tanıyacaktır. 

2. Transfer, ilgili Âkit Tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uygun olarak, öteki 
Âkit Tarafça kabul edilebilen konvertibl bir dövizle yapılacaktır. 
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3. Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz Âkit Tarafların Merkez Bankası veya 
herhangi bir yetkili milli bankasınca tahsis veya transfer edilecektir. Âkit Taraflar arasında bir ödeme anlaş
ması varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 

MADDE : 10 

Kapasite Hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirlenen hatlarda üzerinde an
laşılan servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan her birinin havayolu işletmesi üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, öteki Âkit Taraf 
havayolu işletmesinin çıkarlarını, bu sonuncu havayolu işletmesinin aynı hatların bütünü veya bir bölümü üze
rinde yaptığı servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin sağladığı üzerinde anlaşılan servislerin, belirlenen 
hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile yakın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işletmesini 
tayin eden tarafın ülkesine gelen ve ülkesinden giden trafiğin taşınması için var olan veya olması makul bir 
şekilde beklenen taşıma ihtiyaçlarını, makul bir hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağla
mak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesinin, belirlenen hatlar üzerinde, öteki Âkit 
Taraf ülkesi ile üçüncü ülkeler arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilke
lere uygun olarak kullanılacaktır : 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın, ülkesine gelecek ve ülkesinden gidecek trafiğin ihti
yaçları; 

b) O havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 
başka taşıma servislerinin de dikkate alınmasından sonraki trafik ihtiyaçları; ve 

c) Uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçları. 
Bu fıkraya göre tanınacak ayrıcalıklar, nihai olarak Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarınca sapta

nacaktır. 
5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı, servislere başlanmadan önce, Âkit Tarafların 

havacılık makamları arasında başlangıçta bir anlaşma ile saptanacaktır. İlk olarak kararlaştırılan bu kapasite 
ve servislerin sıklığı anılan makamlarca zaman zaman gözden geçirilebilir ve yeniden düzenlenebilir. 

MADDE : 11 

Ücret Tarifelerinin Saptanması 

1. Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerince, Âkit Tarafların ülkelerine veya ülkelerinden ya
pılacak yolcu ve yük taşımaları için alınacak ücretler, ekonomik işletme maliyeti, makûl bir kâr, servislerdeki 
farklılık (sürat ve uçuştaki hizmet standartları dahil) da içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözönünde 
tutularak makûl bir düzeyde saptanacaktır. 

2. Tayin edilen havayolu işletmelerinden herbirin'n, Âkiı Taraf ülkesi arasında veya üçüncü bir ülke 
ile öteki Âkit Taraf ülkesi arasında, belirlenen hatlardan herhangi biri üzerinde yapacağı taşımalar için ala
cağı ücretler, aşağıdaki yollardan birine göre saptanacaktır. 

a) Bir hattın bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu işletmelerine danışıldıktan sonra 
ve mümkün olduğu hallerde, üyesi bulundukları Uluslararası Hava Taşıma Birliğinin kabul ettiği ücret ka
rarlarına uygun olarak. Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin aralarında yapacakları anlaşma 
ile; veya, 

b) Tayin edilen havayolu işletmelerinin Uluslararası Hava Taşıma Birliğine üye olmamaları halinde, ara
larında yapacakları anlaşma ile, 

3. Böylece saptanan ücret tarifeleri, iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacak ve anı
lan makamların onaylarını bildirmeleri ile, veya onayın bildirilmemesi halinde de anılan havacılık makamla-
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rınca tarifelerin alınmasından kırkbeş gün geçtikten sonra yürürlüğe girecektir; meğer ki bu süre içinde hava
cılık makamları tarifeleri onaylamadıklarını bildirmiş olsunlar. 

4. Ücret tarifelerinin, bu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca saptanamaması veya Âkit Taraflardan 
birinin tarifeyi onaylamalar ve varılan anlaşmanın uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır. 
Eğer Âkit Taraflar anlaşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık 16 ncı madde uyarınca ele alınacaktır. Anlaşmazlı
ğın taraflar arasında çözümlenmesine veya 16 ncı maddeye göre karara bağlanmasına değin, ilgili havayolu 
işletmelerince, mevcut ücretler, veya hiçbir tarife yoksa, makul ücretler uygulanacaktır. 

MADDE : 12 

Bilgi ve İstatistikler 

1. Her Âkit Taraf, tayin edilen kendi havayolu işletmesinin, mümkün olduğu kadar önceden uçuş ta
rifelerini, ücret tarifelerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri, veya arz edilen kapasiteye ilişkin olan ve bu 
Anlaşmanın uygulanmasını gözden geçirmek amacıyla havacılık makamlarınca istenen bilgileri de kapsamak 
üzere, üzerinde anlaşılan servislerin işleyişi ile ilgili diğer bildirimleri, öteki Âkit Taraf havacılık makamla
rına vermesini, sağlayacaktır. 

2. Her Âkit Taraf, tayin edilen kendi havayolu işletmesinin, üzerinde anlaşılan servislerin, varsa taşınan 
trafiğin ilk çıkış ve son vanş noktalarını da gösteren, trafik istatistiklerini, isteği üzerine öteki Âkit Taraf ha
vacılık makamlarına vermesini sağlayacaktır. 

MADDE : 13 

İstişareler 

1. Yakın bir işbirliği anlayışı içinde, Âkit Tarafların havacılık makamları bu Anlaşma ve Eklerinin 
hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasını sağlamak amacıyla, zaman zaman bir
birleriyle istişare edeceklerdir. 

2. Âkit Tarafların herbiri istişare isteminde bulunabilir; her iki Âkit Taraf sürenin uzatılmasını karar
t t ı rmadıklar ı takdirde, bu istişare istek bildiriminin alındığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde başla
yacaktır. 

MADDE : 14 

Değişiklikler 

1. Âkit Taraflar-'an biri, bu Aniaşma ve Eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun ola
cağını düşünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve müzake
re veya yazışma yoluyla da yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek tarihinden. itibaren altmış (60) gün 
içerisinde başlayacaktır. Bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik nota 
teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir. 

!.• Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının, aralarında doğrudan doğ
ruya anlaşmaya varmaları ve bu hususun diplomatik nota teatisi ile teyid edilmesi suretiyle yapılabilir. 

MADDE : 15 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan herbiri, bu Anlaşmaya son vermek kararını, her zaman öteki Âkit Tarafa bildirebilir; 
bu bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne de ulaştırılacaktır. Bu durumda son verme 
bildirimi sürenin bitiminden önce anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça Anlaşma, bildirimin öteki Âkit Ta
rafça almışı tarihinden on iki (12) ay sonra sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça bildirimin alındığı teyid edil
mezse Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bildirimi aldığı tarihten on dört (14) gün sonra alınmış sayıla
caktır. 
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MADDE : 16 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşma ve eklerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir anlaş
mazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce müzakere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir çözüme varamadıkları takdirde, anlaşmazlığın, karara bağlanma
sı için bir kişi veya kuruluşa havale edilmesini kararlaştırabilirler, veya, Âkit Taraflardan birinin isteği üze
rine anlaşmazlık, karara bağlanmak üzere Âkit Tarafların herbirinin tayin edeceği birer hâkem ve böyle se
çilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulan üç kişilik bir hakem heyetine sunulabilir. 
Âkit Taraflardan herbiri, ötekinden anlaşmazlığın tahkimini isteyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı ta
rihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış 
(60) günlük süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içinde bir hakem tayin ede
mezse veya üçüncü, hakem belirtilen süre içinde seçilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri, Uluslararası Si
vil Havacılık Örgütü Konseyi Başkanının, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini 
isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını 
yapacaktır. 

. Âkit Taraflar, bu maddenin (2) nci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt eder
ler. 

MADDE : 17 
Madde Başlıkları 

Madde başlıkları, bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur ve hiçbir 
şekilde bu Anlaşmanın amacını ve kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz ve belirlemez. 

MADDE : 18 

Tescil 

Bu Anlaşma ve ekleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Ör
gütünde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 19 

Çok Taraflı Sözleşmelere Uygunluk 

Bu Anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı Sözleşme
ye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 20 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçalan olan ekleri, Âkit Taraflarca gerekli anayasal işlemlerin tamam
lanmasından sonra, bu hususu bildiren diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzalan bu
lunan temsilciler, bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Tripoli'de, bindokuzyüzyetmişbeş yılı, Ağustos ayının, onbirinci günü, ikişer nüsha olarak, Türkçe, Arap
ça ve İngilizce dillerinde, her üç metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere yapılmıştır. Bununla birlikte, an
laşmazlık halinde îngilizce geçerli sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Libya Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına Hükümeti Adına 
Dışişleri Bakanı îskân Bakanı 

İhsan Sahi Çaglayangü Muhammed Ahmet Al-Mangush 
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EK — I 

Hatlar 

1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatta her 
iki yönde hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır: 

Türkiye'de noktalar - ara noktalar - Tripoli - ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatta tanınmıştır: 
Türkiye'de noktalar - daha sonra belirlenecek ara noktalar - Tripoli - daha sonra belirlenecek ileri nok

talar. 
2. a) Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatta 

her iki yönde hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır. 
Libya Arap Cumhuriyetinde noktalar - ara noktalar - istanbul - ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatta tanınmıştır. 
Libya Arap Cumhuriyetinde noktalar - daha sonra belirlenecek ara noktalar - İstanbul - daha sonra be

lirlenecek ileri noktalar. 
3. Yukarıdaki hatların herhangi birindeki noktalar, servisin başlangıç noktası havayolu İşletmesini tayin 

eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartıyla, tayin edilen havayolu işletmesinin ihtiyarına bağlı olarak, 
bütün uçuşlarda veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

4. Âkit Taraflardan herbiri, servislerine, öteki Âkit Tarafın ülkesinden ileride veya Âkit Tarafların 
ülkeleri arasında bulunan ilave noktaların dahil edilmesi isteminde bulunabilir. Bu istem, öteki Âkit Tarafın 
Havacılık makamlarının onayına bağlıdır. 

EK — II 

Uçuş Tarifelerinin Onaylanması 

1. Âkit Taraflardan herbirınin tayin edilen havayolu işletmesi, her tarife dönemi için (yaz ve kış) uçuş 
tarifelerini, uçak tipi de dahil olmak üzere, tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten en az kırkbeş (45) gün önce 
öteki Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına sunacaktır. Özel durumlarda bu süre, anılan makamların 
rızası ile kısaltılabilir. 

2. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesince uçuş tarifelerinin öteki Âkit Tarafın 
havacılık makamlarının onayına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın havayolu işletmeleri, onaylanma
sını kolaylaştırma amacıyla tarifeleri üzerinde birbirleriyle istişare edeceklerdir. 

3. Bu uçuş tarifelerini alan havacılık makamları bunları onaylayacak veya değişiklik önerisinde bulu
nacaktır. Her halde, tayin edilen havayolu işletmeleri, tarifeleri ilgili havacılık makamlarınca onaylanmadan 
önce servislerine başlamayacaklardır. Bu hüküm, sonradan yapılan değişikliklere de aynı şekilde uygulana
caktır. 
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17 Mayıs 1977 Tarihinde Trabiusgarp'ta İmzalanan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi 
Kurulması Hakkında Aniaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. 

(M. Meclisi : 1/134; C. Senatosu : 1/619) 

(No'i : M. Mecîişi S. Sayısı : 251) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 29.1.1979 
Sayı : 1735 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23JL1979 tarihli 38 îici Birleşimimle {görüşülerek açık oyla (kabul edilen, 17 Mayıs 1977 
taririnde Trahilusgarp'da lönzaîanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiri
yesi Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Ona .im Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakas 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 2.5.1978 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 18, 
23 . 1 . 1979 tarihli 37 ve 38 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 251) 

TC 
Başbakanlık 28.4, 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-249/Ü4004 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclsîne arzı % ,. 14 . 1978 tarihinde kararlaştı-
tınlan, «17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta limzaîanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 53e LJBbya Arap 
Halk iSosyalist CemahirîyeSi Arasında Türkiye * Lrby?ı Ortak Gemi İnşa ve Onanm Şirketi kurulması hakkın
da Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEM AHİRİ YESİ ARASINDA 

TÜRKİYE - LİBYA ORTAK GEMİ YAPIM VE ONARIM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDAKİ AN

LAŞMANIN UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN GEREKÇESİ 

Libya ile olan ikili ilişkilerimiz özellikle 2 - 6 Ocak 1975 tarihlerinde Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve 
beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaretleri ile daha geniş bir düzeyde gelişme göstermiş ve politik ilişkilerimi
zin dışında ekonomik, ticari ve geniş kapsamlı bir hüviyet kazanmıştır. 

Her iki Hükümet başkanlığınca 5 Ocak 1975 tarihinde imzalanan iki anlaşma ve bir protokol gereği ola
rak iki ülke yetkili temsilcilerinin 24 - 30.5.1975'te Ankara, 26 - 29 Ocak 1976'da Tripoli, 4 - 7.4.1977'de 
Ankara'da ve 1 - 7 Mayıs 1977'de Tripoli'de yaptığı müzakereler sonucunda 17 Mayıs 1977 tarihinde Tri-
poli'de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Deniz Ulaştır
ma Sekreteri Mansur Muhammed Bedr tarafından «Türkiye - Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi» 
kurulması hakkında anlaşma imzalanmıştır. 

Anlaşma Türkiye - Libya arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi adı altında mer
kezi Tripoli'de ve sermayesi 40 milyon ABD doları (Kurulacak tersane hakkında yapılacak etüt ve bu etüdün 
iştirakçi devletler tarafından kıymetlendirilmesi sonucuna bağlı olarak 40 milyon dolar olarak gösterilen ser
maye miktarı yeniden tayin ve tespit edilecektir.) olan bir şirketin kurulmasının gerçekleştirilmesi amacını ta
şımakta ve her iki ülke yasalarının gerektirdiği özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile şirket Ana-
sözleşmcsi ve eklerinin uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıkları giderici çözüm yollarını 
kapsayan 2 protokol anlaşmanın tamamlayıcı parçası olarak anlaşma ile bir bütün teşkil edecek şekilde dü
zenlenmiş bulunmaktadır. 

Sermaye eşit oranda iki ülke arasında paylaşılmakta ve her iki ülke haiz olduğu katılma hakkının % 51' 
ini kendi kamu kuruluşlarına devredebileceği, % 49'unun ise kendi uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerden 
her biri lehine bu paylarının ^ 10'unu aşmamak kaydıyla feragat edebileceği hükmü yer almıştır. 

Anlaşmada belirlenen tasfiye işlemlerinin dışında, tlkoyma ve devletleştirme yapılmayacağı yargı organı 
kararı olmaksızın resen haciz konmayacağını ve mükerrer vergilendirme ve tersanenin gelişmesini teşvik 
ve faaliyet sahası gözetilerek vergi muaflıkları tanınması hakkında taahhütleri kapsayan maddeler yer al
makta, denetim ve yönetim ile ilgili genel hükümler vs şirketin sermayesinin ödenmesi şekli, şirketin borçlan
masında kefalet durumu gösterilmiş, bu konuları düzenleyen şirket anasözleşmesi (1 No. lu protokol) da bu 
anaçerçeve içerisinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Tersanenin çalışmasından temin edilecek kazançtan döviz olarak c/c 50 oranında yararlanılması öngörüle
rek hazırlanan bu anlaşmada, kurulacak şirket merkezi Tripoli'de olacak, yönetim ve denetimde de sermaye
de olduğu gibi eşitlik ilkesi temel alınmıştır. 

Ancak, kurulacak tersanenin etüdü, ve ilk üç yıllık yönetimi Türk tarafına verilmiştir. Bu suretle kurula
cak tersanenin ebadı, lüzumlu ilk yatırımı miktarı daha ziyade Türk tarafı insiyatifine bırakılmış olmakta 
ve tersanenin kurulması ile iik işletmeye alınması ve yönetimi Türk tarafınca gerçekleştirilecektir. 

Libya, deniz ticaret filosunu genişletmekte ve bilhassa tanker filosunu süratle geliştirmekte olmasına rağ
men hiç bir gemi yapım ve onarım tesisine sahip bulunmamaktadır. Buna ilaveten, gemi inşa ve onarımı ala
nında yetişmiş personele de sahip değildir. 

Mevcut gemilerinin tamir ve bakımlarını Libya dışındaki, bilhassa Malta, yabancı tersanelerde yaptırmaktadır. 
Bu anlaşma ile kurulacak şirket, Libya'nın ilk tersanesini kurup işletecektir. Gemi dışında tersane, faali

yetlerini kara tesislerine de iş yaparak yürütebilecektir. 
Yukarıdaki gerçeklerin ışığı altında bu anlaşma ile sağlanacak avantajları şöyle sıralamak mümkündür. 
î. Kurulacak şirketin bir süreden sonra kâr getireceği, beklenmektedir. 
2. Libya'nın sahip olmayı çek arzuladığı bir tersaneyi Türklerle birlikte ve bilhassa teknik yardımı ile 

gerçekleştirmesi memleketlerimiz arasındaki diğer münasebetlere olumlu etkisi olacaktır. 
3. Her iki ülke arasındaki yakınlaşma ve işbirliğini, kuvvetlendirecektir. 
4. Ülkemizle Libya arasında, müşterek tersanenin kurulması, ticari ilişkilerimizi artıracaktır. 
5. Kurulacak şirketin üst seviye yöneticileri ve bilhassa tersane işçilerinin çoğunun Türk işçisi olmasıyla, 

yurt dışında istihdam olanağı yaratılmış olacaktır. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 
Kanunlar Müdürlüğü 1.2. 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

251 17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şir
keti Kurulması Hakkında Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 

CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 

SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 Aydan fazla 

3 ay 

30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. Bayındırlık, Ulaştırma ve İm. - îsk. Kom.. (1 Hafta) 
2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. (1 Hafta) 

Gündeme 
22 . 2 . 1979 

BaymdH'hk, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar İskân Komisyonu 5 T 2 ? 1979 

Esas No. : 1/619 
Karar No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığınla 

Millet Mechsinnv 23.1.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 17 Ma
yıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'ta İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyallist 
Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkında Anlaş
ma'mn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcUeriinin iştirak
leriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de arz ve izah edildiği gibi, Dost ve Kardeş Libya ile Ülkemiz arasında 
gün geçtikçe her bakımda ve her iki dost ülke yararına yeni yeni anlaşmalar ve yakınlaşmalar devam etmek
tedir. Her iki ülke için çok olumlu bir j^lişimdiir. 17 Mayıs 1977 tarihinde Tripoli'de TürMye-Libya Or
tak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi kurulması bunlardan birisidir. Anlaşmada da anlaşılacağı gibi, bu anlaş
mayla Türkiye ile Libya dçin çok yararlı oluşumlar sağlayacağından, Komisyonumuz: 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnün aıymıen kaibullünıe, 
Havalesi gereğince; Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdii buyurulmak üzere, Yüksek Baş

kanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan Sözcü /Kâtip 
/Eraurum ,Ktrkl;aneilli /Bayfcesia; 

Hilmi Nalbantoğlu ^Beyti Arda Ralif Ertiş 
Toptemıtıjda butaamadı 
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Üye 
Tabii Üye 

Ekrem Acuner 
Toplantıda bullunaimadı 

Üye 
/Çorutm 

Abdullah Ercan 

Üye 
/Muglıa 

Haldun Menteşeoğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Şerif Tüten 

Üye 
Rüze 

Talât Doğan 

Üye 
Tabii Üye 

-Vehbi Ertsü 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Niğde 

Ergun Özfcan 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Malatya 

Süleyman Efe 

Üye 
Muş 

İsmatü ilhan 

Üye 
,Sam;sun 

Refet Rendecii 
Toplantıda bulunamadı 
.Üye 

/Çorum 
Safa Yolcuk 

Dışjşîerî, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/619 

Karar No. : 5 

21 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1979 Tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 17 Mayıs 
1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist 
Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi înşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» 
nm onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili Dışişleri, Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlıklarının temsilcilerinin de katılmasıyla komisyonumuzca görüşülmüştür. 

Tasarının gerekçesinde de görüldüğü gibi. Libya ile ülkemiz arasında politik gelişmelerin yanısıra ekono
mik ve ticari gelişmeleri de artırmak ve ülkemiz yararına olumlu neticeler almak gayesi ile her iki ülkenin 
temsilcileri 17 Mayıs 1977 tarihinde Tripoli'de Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi kurulma
sı için bir anlaşma imzalamışlardır. 

Her iki ülke yararına kurulacak olan bu şirketin merkezi Tripoli'de ve 40 milyon ABD doları eşit ser
mayeli, yönetim ve denetimde ortak bir şirket olmaktadır. Bu anlaşma ile kurulacak şirket, Libya'nın ilk ter
sanesini kurup işletecektir. Gemi dışında tersane, faaliyetlerini kara tesislerine de iş yaparak yürütebilecektir. 

Bu gerekçelerle hazırlanan yasa tasarısının 1. 2. 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa Saygı ile sunulur, 

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
Ziya Gökalp Mülayim 

Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergun 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda Bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 
Toplantıda Bulunamadı 

Üye 
tstanbul 

Besim Üstünel 

Uye 
Ankara 

Er gün Ertem 
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Üye 
îzmir 

Şeref Bakşık 

Üye 
istanbul 

1 nci Mad. Hakkında Söz 
Hakkım Mahfuzdur 

Erdoğan Adali 

Üye 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Söz Hakkım Mahfuzdur 
Metin Toker 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Söz Hakkım Mahfuzdur 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda Bulunamadı 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 
Toplantıda Bulunamadı 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'ta İmzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye * Libya Or
tak Gemi inşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 Mayıs 1977 taribünlde TrabUus-
garp'ta imzalanan «Türtkİye Cumhuriyetti Hükümetli 
ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 
Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi 
Kurulması Hakkında Arnaşma>>nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Resmi Gazete'de neşri 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'ta İmzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Or
tak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablus
garp'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 
Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım ŞlrJkeiti 
Kurulması Hakkında Anlaşma»nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Resmi Gazete'de neşri 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR - İSKAN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'ta İmzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Or
tak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma'ntn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — M'fflet MecM metrtinin 1 nci 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştür. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metnimin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Mayıs 1977 Tarihinde T rablusgarp"ta İmzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Or
tak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkın
da Aritaşmdnın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — MÜlet MecM metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metnMn 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRlYESİ 
ARASINDA TÜRKİYE - LİBYA ORTAK GEMİ İNŞA VE ONARIM ŞİRKETİ KURULMASI 

HAKKINDA ANLAŞMA 
BÖLÜM - I 

Tanımlamalar : 

Madde : 1 

Bu Anlaşma ve eklerinde geçen aşağıdaki ifadeler, karşılarında gösterilen manaları ifade edecektir : 
1. «Şirket», Gemi İnşa ve Onarımı için Libya - Türkiye Şirketi demektir. 
2. «Anlaşma», Şirketin kurulması ile ilgili bu anlaşma demektir. 
3. «Taahhüt edilen sermaye», Şirketin ortakları tarafından sahip olunan toplam hisse ve cüzleri demek

tir. 

BÖLÜM : II 

Kuruluş ve Gayeler : 

Madde : 2 

Türkiye - Libya Gemi İnşa ve Tamir Şirketi adı altında ortak bir proje tesis edilecektir. Şirketin gayesi, 
her türlü gemi ve diğer deniz vasıtalarının inşası, ona ımı ve bakımı ile ilgili işleri yapmaktır. 

Bu gayeyi gerçekleştirmek için kurulacak tersanenin LAHSC'deki yerinin tayini, kapasitesi, evsafı ile muh
temel inkişafı hususunda yaptırılacak olan araştırma ve etüt sonucunun, her iki devletçe değerlendirilmesini 
müteakip Şirketin statüsü düzenlenip, gerekli sözleşme imzalanacaktır. 

Madde : 3 

Bu Anlaşmada açıklık bulunmayan hususlarda, Anlaşmanın temel prensipleri ve hükümleri çerçevesinde 
LAHSC mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde : 4 

Şirket, gayelerinin tahakkuku için tüzelkişiliği haiz olacaktır. 
Amaçlarını yerine getirmek gayesiyle Şirket, lüzumlu gördüğü bina, atölye, fabrika, açık sahalar, yüzen 

havuzlar, kuru doklar, iskele ve rıhtımlar, elektrik, su, hava, oksijen, asetilen ve bütün vesair merkez ve te
sisleri ve her türlü gemi inşaatı ve onarımı için lüzumlu malzeme, araç ve gereçleri satınalabilir, kiralayabilir, 
inşa eder veya ettirebilir. 

Madde : 5 

Şirket, gayelerinin tahakkuku maksadı ile, her iki devletten herhangi birinde tali şirketler kurulabilir. 
Şirket, işbu Anlaşmada yer alan hükümler veya diğer hükümler arasında seçeceği ve tali şirketlere tatbik 

edilecek kaideleri belirten yeni bir anlaşma aktedecektir. Ancak, her halükârda, bu tali şirketlere ait serma
yenin ekseriyetine Şirket tarafından sahip olunacaktır. 

Madde : 6 

Şirket, ikamet mahallinin tabiiyetinde olacak ve diğer devletin topraklarında çalışma hakkını haiz ola
caktır. Gerek avantaj ve gerek kolaylıklar bakımından Şirket, her iki devletin topraklarında milli şirketlere 
gösterilen destek, himaye ve tercihten yararlanacaktır. 
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Madde : 7 

Şirket faaliyetlerini kâra matuf ticari esaslara göre yürütecektir. 

BÖLÜM - III 

Şirketin Sermayesi : 

Madde : 8 
Şirkete iştirak hakkı, iştirakçi iki devlete münhasırdır. Bu iki devlet hisse hakkım kullanmak maksadı ile 

temsil yetkilerini genel kaidelere göre kendisine ait herhangi bir teşkilat veya şirkete verebilir. 
İştirakçi devletlerden herhangi biri hisselerinin bir kısmını vatandaşlarının menfaatine tahsis etmek hakkı

nı haizdir. Ancak, tahsis edilen hisselerin oranı devletin kendisine tahsis edilen hisselerin % 49'unu aşamaz ve 
her bir şahsın sahip olabileceği hisse miktarı da tahsis olunan hisse toplamının % 10'undan fazla olamaz. 
Devlet, kendisi ile Şirkete iştirak edecek vatandaşları arasındaki ilişkileri kendisinin uygun göreceği şekilde 
düzenler ve sözkonusu düzenleme bu Anlaşma kaidelerine aykırı olamaz. 

İştirakçi iki devletten herhangi birinin tabiiyetini taşıyan herhangi bir kuruluş, teşkilat veya şirket, serma
yesinin yarısından fazlası sözkonusu devlete ait olmadıkça, Şirkette hisse sahibi olamaz. 

Madde : 9 

Her iki Devlet, Şirketin sermayesine aralarında kararlaştıracakları oranda iştirak edeceklerdir. 

Madde : 10 

Şirket hisseleri nama muharrer olup, iştirakçi devletlerin veya vatandaşlarının sahip oldukları hisseler, 
sadece şirket statüsü şartlarına göre, aynı devletin vatandaşları arasında transfer edilebilir. 

Şayet hisselerin mülkiyeti üye devletlerden birinin vatandaşı olmayan bir kimseye gerek veraset ve gerek 
vasiyet yolu ile intikal eder ise, ölenin hükümeti ya bunu kendi hesabına satınalacak, ya da varisler namına ken
di vatandaşlarına satacaktır. 

BÖLÜM - IV 

Muafiyet ve Kolaylıklar : 

Madde : 11 

Şirketin merkezinin bulunduğu devlet, Şirketi, fonlarını veya mallarını istimlâk etmemeyi veya millileştir-
memeyi kabul eder. İştirakçi devletler keza, Şirket şubelerinden herhangi birini, mallarını veya bunun şubele
rinin mallarını, fonlarını ve emvalini istimlâk veya milli 1 eştirmemeyi kabul eder. İkamet olunan devlet veya iş
tirakçi devletlerden herhangi biri, kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanan bir hukuki işlem olmadıkça, 
Şirketin fonlarına veya emvaline değer biçtirmek veya şubelerinin fonlarını ve emvalini haczettirme yollarına 
resen başvuramaz ve bu yönde uygulamaya giremez. 

Madde : 12 

Şirket ile, gerek ikamet olunan devletteki şubeleri ve gerek diğer iştirakçi devletteki şubeleri, gayeleri ile 
ilgili bütün işlemlerinde, rüsum ve vergiler ile diğer bütün mali mesuliyet ve mükellefiyetlerden, tersanenin ku
ruluş dönemi süresince ve 2 nci maddede belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerde işletmeye açıldıktan itibaren 
ilk on sene müddetle muaf olacaktır. Bu muafiyet, sermaye taahhüdü, kuruluş, tescil ve sermaye artırımı, fe
sih ve tasfiye ile ilgili bütün işlemlerde aynen geçerlidir. 

Bu muafiyetler. Şirkete veya şubelerine yapılan hizmetlere karşı ödenecek ücret, maaş ve harçları kapsamaz. 
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Madde : 13 
İthal edilen malzeme ve teçhizattan hiçbiri İlgili devlet hükümetinin onayı alınmaksızın tekrar satılamaz. 

Madde : 14 

Şirket veya şubeleri her türlü dövizi bulundurabilir ve çalışmaları gayesine uygun olarak herhangi bir pa
ra cinssinden hesap açabilir. 

İştirakçi devletler, kendi iç mevzuatlarının gerekli kıldığı formaliteler ve uluslararası anlaşmalar çerçeve
sinde, Şirket veya şubelerine borçlanmayı ve yatırım dahil fonların transferini garantileyecek izni sağlamayı 
taahhüt ederler. 

BÖLÜM : V 

Çalışanlar : 

Madde : 15 

Şirkette çalışacakların seçimi, işin mahiyetinin icabettirdiği tahsil, ehliyet ve mesleki yetenek esasına gö
re yapılacaktır. 

Madde : 16 
İştirakçi devletlerden her biri, Şirket ve şubelerinde çalışanlara kamu düzeni, güvenlik ve genel sağlık hu

susları saklı kalmak kaydıyla gerekli giriş, ikamet ve çalışma izinlerini vermeyi taahhüt eder. 

BÖLÜM - VI 

Denetini : 

Madde : 17 

Yönetim Kurulu, Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkındaki yıllık raporunu Genel Kurula arz ede
cektir. 

Madde : 18 

Faaliyetlerini tatbik ve genel politikasını planlarken, Şirket. Genel Kurulunun direktif ve mütalaalarını göz-
önünde tutacaktır. 

BÖLÜM - VII 
Genel Hükümler : 

Madde : 19 

İştirakçi devletlerden her biri, Şirketin kuruluşu esnasında taahhüt edilen sermaye hisseleri değerinin 
% 25'ini yatıracaktır. Keza her biri, bakiyeyi Genel Kurul tarafından verilen direktife göre ödeyecektir. 
Ancak bu tediye, devletin ödeme emirlerini aldığı tarihten itibaren iki ay içerisinde yapılmalıdır. 

İştirakçi devlet, şirkete iştirak eden vatandaşlannin taahhütlerini yerine getirmelerini garanti edecektir. 

Madde : 20 
İki iştirakçi devlet, münferiden veya müştereken, ülkelerinde cari hukuki usuller çerçevesinde şirketçe ya

pılan herhangi bir istikrazı garanti edeceklerdir. 
İki iştirakçi devlet, şirkete gayeleri ile ilgili işlerinde her türlü kolaylığı sağlamayı ve bu yolda her türlü 

imkânı kullanmayı taahhüt eder. 
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Madde : 21 

Bu anlaşmanın tefsiri, tatbiki veya uygulanması ile ilgili olarak iştirakçi devletlerin hükümetleri arasında 
çıkacak herhangi bir uyuşmazlık, şirket anasözleşmesi ile birlikte taraflarca düzenlenecek (tahkimname şart
larına) uygun olarak çözümlenecektir. 

BÖLÜM - VIII 

Nihai Hükümler : 

Madde : 22 

Bu anlaşma hükümleri, şirketin kurulmasından itibaren 30 yıl sürede geçerlidir. Bu anlaşma ilgili taraf
larca yenilenebilir. 

Madde : 23 

Bu anlaşma her iki devletin kendi mevzuatlannca onaylandıktan sonra, onay belgelerinin teati edildiği ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde : 24 

Bu anlaşmada yapılacak değiştiriler, Anlaşmanın akdinde izlenen usule tabidir. 

Madde : 25 

Bu Anlaşma 25 maddeden ibarettir. 
işbu Anlaşma, her ikisi de eşit ölçüde muteber oimak üzere, Türkçe ve Arapça dillerinde ikişer nüsha 

halinde, 29 Cemaziyülevvel 1397 tarihine tekabül eden 17 Mayıs 1977 tarihinde, Trablusgarp'ta tanzim ve 
imza kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Libya Arap Halk Sosyalist 
Hükümeti Adına Cemahiriyesi Adına 

İhsan Sabri Çağlayangii Mamur Mukammed Bedr 
Dışişleri Bakanı Deniz Ulaştırma Sekreteri 
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LİBYA - TÜRKİYE ORTAK GEMİ İNŞA VE ONARIM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDAKİ AN-
LAŞMAYA EK ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİ 

BÖLÜM - I 

Şirketin Kuruluşu : 

Madde : 1 

«Libya - Türkiye Gemi İnşa ve Onarım Şirketi» adı altında bir Libya - Türkiye Ortak Şirketi kurula
caktır. 

Madde : 2 

Şirketin merkezi ve hukuki yeri, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde olacaktır. 
Yönetim Kurulu, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde veya Türkiye Cumhuriyetinde ya da baş

ka bir memlekette, şubeler, acentalıklar, veya ofisler tesis edebilir. 

Madde : 3 

Şirket, hükmi şahsiyete ve idari ve mali bağımsızlığa sahip bulunup, faaliyetini kâr gayesine müstenit ti
cari esaslara göre yürütecektir. » 

Madde : 4 

Şirket, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi milliyetini haiz olacak. Anlaşma ve bu Anasözleşmede 
açıklık bulunmayan hususlarda Libya mevzuatına tabi olacaktır. 

Madde : 5 

Şirketin süresi, hukuki kuruluş tarihinden başlamak üzere, «30» yıldu-. İştirakçi iki devletin kararı ile 
şirketin süresi uzatılabilir veya şirket, tespit edilen süreden önce fesh edilebilir. 

Madde : 6 

Şirketin gayesi, muhtelif tip gemilerin ve diğer deniz vasıtalarının inşa, tadıl, tamir ve bakımlanyla ilgili 
her türlü faaliyette bulunmaktır. 

Şirket, artan gücünü başka sahalarda kullanabilir. 

Madde : 7 

Gayesine erişmek için, şirket, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir : 
1. Gayesine ulaşabilmek için lüzumlu emlak, atelye, fabrika, depo, ambar, sabit ve yüzer rıhtımlar, sa

bit veya yüzer havuzlar, dalgabranlar inşa edebilir ve ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya 
kullanabilir. 

2. Basınçlı hava, oksijen, asetilen, karbondioksit, bütan v.s. gibi sınai gazlar imal edilebilir. 
3. Kuyular ve su kanalları açılabilir. 
4. Malzeme, tesis, teçhizat, takım ve diğer lüzumlu gereçleri satınalabilir veya imal edebilir. 
5. Gayesiyle ilgili ithal ve ihracat muamelelerini yürütebilir. 
6. Anlaşmanın 5 nci maddesi hükümleri dairesinde, gayesine ulaşmak için, Libya Arap Halk Sosyalist 

Cemahiriyesinde veya Türkiye'de tali şirketler kurulabilir. 
7. Personel için eğitim merkezleri tesis edilebilir. 
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8. Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi"nde veya herhangi bir yerde, kendi faaliyetine benzer faali
yette bulunan şirketler veya kuruluşlara iştirak edebilir veya işbirliği yapabilir, 

9. Gayesine erişmeye yardımcı olacak diğer benler işleri yapabilir. 

BÖLÜM : II 

Şirketin Sermayesi : 

Madde : 8 

1. Şirketin itibari sermayesi US $ 40 000 000 (Kırk milyon Amerikan Doları) olacaktır. Herbiri, US 
$ 1 000 (bin Dolar)' değerinde 40 000 hisseye bölünecektir. 

2. Şirketin itibari sermayesi, iştirakçi devletlere % 50'şer nisbetinde tahsis edilmiş olup, Türkiye Cumhu
riyeti % 50 (yüzde elli), Libya Arap lialk Sosyalist Cemahiriyesi % 50 (yüzde elli) hisseye sahip olacaktır. 

3. Herbir iştirakçi devlet, bu ortaklıktaki haklarını, herhangi bir kuruluş, teşekkül veya şirkete kuUandıra-
bilir. 

4. İştirakçi devletlerden herbiri, taahhüt ettikleri sermayenin ?c 25'ini, şirketin kuruluşunda ödeyecek
lerdir. 

Bu ödeme, ödeme talebinin alındığı tarihten itibaren, bir ay zarfında yapılacaktır. 
5. Şirket ve şubeleri her türlü dövizi bulundurabilirler ve herhangi bir yabancı para hesabı açtırabilirler. 

Madde : 9 

Genel Kurulun teklifi ve iştirakçi devletlerin tasvibi tahtında, ilk aynı itibari kıymeti haiz yeni hisse senet
leri çıkarmak suretiyle, şirketin sermayesi artırılabilir. Yeni çıkarılan hisse senetleri, ilk çıkarılmış olan hisse 
senetlerinin tabi olduğu bütün hükümlere tabidir. 

Madde : 10 

Sermaye hisseleri, itibari ve bölünmez olup, bu hisselere iştirakçi devletler veya bu devletlerin tabiiyetin
de olan hakiki ve hükmi şahıslardan başkaları tarafından sahip olunamaz. İştirakçi devletlerden herbiri, sa
hip olduğu hisseler toplamının % 49'una kadarım kendi vatandaşlarına tahsis edebilir. Şu kadar ki, hiçbir 
şahıs, tahsis edilen toplam hisselerin yani % 49'un •% 10'undan (yüzde onundan) fazlasına sahip olamaz. 

Sermayesinin çoğunluğuna, tabiiyetinde bulunduğu iştirakçi devletin sahip olmadığı herhangi bir kuruluş, 
teşkilat veya şirket, bu hisse senetlerine sahip olamaz. 

iki iştirakçi devletten birinin, hisse senetlerine sahip olan vatandaşları, aynı devletin vatandaşı olmayan
lara hisselerini devredemez. 

Miras veya vasiyet yolu ile, iştirakçi devletlerin vatandaşı olmayan şahıslara hisse mülkiyetinin intikali 
halinde, söz konusu devlet, bu hisseleri kendisi için satmalacak veya mirasçılar hesabına kendi vatandaşlanna 
satacaktır. 

Madde : 11 

Hisse sahiplerinin sorumluluğu, ancak sahip oldukları hisselerin değeri kadar olup, bunun dışında her
hangi bir sorumluluk söz konusu olmayacaktır. 

Madde : 12 

Hisseler veya hasse senetleri, Şirketin damgası ile damgalanmış ve yetkili kılınan şahıslarca imzalanmış, 
seri numaralarım haiz olarak hazırlanır. Bunlar, Libya Ticaret Kanununun 506 ncı maddesinde yazılı hu
susları da ihtiva eder. Hisse senetleri, üzerlerinde; kuponları, seri numarası ve hisse sayısını ihtiva ede
cektir* 
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Madde : 13 
Kâr üzerinde ve bu Anasözleşmenin hükümlerine göre yapılan tasfiye neticesinde Şirketin ortaya çıkan 

net varlığında, hisselere eşit haklar tanınacaktır. 

Madde : 14 

Libya Ticaret Kanununun aüfta bulunduğu mevzuat ve şartlar dikkate alınarak, tasdik edilmiş en son 
bütçedeki ödenmiş sermaye miktarım geçmemek şartıyla, Genel Kurul tahvil çıkarmaya karar verebilir. 
Genel Kurulun bu husustaki kararı iki iştirakçi devletin tasdikinden geçmedikçe, geçerli sayılmaz. 

İştirakçi devletler, kendi iç mevzuatlarının gerekli kıldığı formaliteler çerçevesinde, Şirketin yapmış 
olduğu borçlanmayı, tekbaşîanna veya birlikte garanti edeceklerdir. 

BÖLÜM III. 

Şirket Genel Kurulu : 

Madde : 15 

Şirket Genel Kurulu altı üyeden teşekkül eder. İki iştirakçi devletten herbiri üçer üyeyi tayin edecektir, 
Mevcut her bir üye, oylamada bir oya sahiptir. Genel Kurul, bu teşekkül tarzı ile, Şirketin kurulması hak
kındaki Anlaşma ve bu Anasözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyla, hisseli şirketlerdeki hissedarlar genel 
kurullarının sahip olduğu yetkilere sahip olacaktır. 

Anlaşma ve bu Anasözleşmeye göre, iki iştirakçi devletin veya bunlardan birinin tasdikini gerektiren 
kararları hariç olmak üzere, Genel Kurulun aldığı kararlar, alındığı tarihten geçerli olacaktır. 

Madde : 16 

Genel Kurul, Başkan tarafından yönetilir. Başkan, Kurul için bir sekreter tayin eder. 
Genel Kurulun Başkanı, iştirakçi iki devletlerden biri tarafından üç senelik bir devre için tayin edilir. 

Müteakip üç senelik devre için, Başkan, diğer iştirakçi devlet tarafından tayin edilir. 
Genel Kurulun ilk üç yıllık devresi için Başkan Libya Devleti tarafından tayin edilir. Genel Kurulun mü

teakip üç yıllık devresi için Başkan, Türk Devleti tarafından tayin edilecektir. Ve ilahiri . . . . T . . - . 
Genel Kurul, her yıl mali yıl sonunu takip eden ilk dört ay içerisinde toplantı davetiyesinde gösterilen 

yerde, tarih ve saatte olağan toplantısını yapar. 
İştirakçi devletlerden herhangi birinin, Yönetim Kurulunun veya Murakabe Heyetinin lüzum göstermesi 

üzerine olağanüstü olarak toplanır. 
Genel Kurulun olağan veya olağanüstü toplantılarına çağrı, Yönetim Kurulu Başkam tarafından yapılır. 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılan çağrı üzerine, iştirakçi devletler, toplantılar için temsilcilerini 
seçerler. 

Bütün çağrılarda, toplantının tarihi, saati ve gündemi belirtilir ve tespit edilen toplantı tarihinden en az 
bir ay evvel taahhütlü mektupla bildirilir. 

Genel Kurul, toplantılarını Şirketin merkezinde yapar. 

Madde : 17 

Genel Kurulun toplantıları, Kurul Başkam dahil, üyelerinin en az üçte ikisinin katılması halinde geçer
lidir. Kararlar, mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğunun oyları ile alınır ve oyların eşitliği halinde, Başka
nın katıldığı tarafın kararı geçerli olur. 

Madde : 18 

Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerinin tamamı aksine karar almadıkça, gündemde bulunmayan 
konulan müzakere edemez. 
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Madde : 19 

Genel Kurulun müzakereleri ve kararları, Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere, zabıt 
şeklinde, özel bir sicile geçirilir. Toplantılara katılan üyelerin bir listesi, 'katılmayanların da çağrıldığım 
gösteren çağrı mektubu ile birlikte toplantı zaptına eklenir. 

Zabıt sicilleri, Genel Kurul Başkam ve Sekreter tarafından imzalanır. 

Madde : 20 

Şirket Genel Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
A) Şirketin genel politikasının tayini, 
B) Bütçe, bilanço, kâr ve zarar hesabının tasvibi, 
C) Yukarıda 14 ncü maddede belirtilen tahvil ihracı, 
D) 24 ncü maddenin (D) paragrafında belirtilen talimatnamelerin çıkarılması, 
E) Şirketin sermayesinin artırılması, 
F) Şirketin süresinin uzatılması veya feshi, 
G) Hisse sahiplerine dağıtılacak kârın yüzdesinin tespiti, 
H) Yönetim Kurulu Başkam, üyeleri ve murakıplara verilecek meblağların miktarının tespiti, 
I) Hesap kontrolörlerinin tayini ve ödenecek meblağların tespiti, 
J) Tasfiye heyeti üyelerinin tayini, 
K) Kuruluş hakkındaki Anlaşmadaki hükümler saklı kalmak şartıyla, Şirketin Anasözleşmesinin tadil 

edilmesi, 
L) Tali şirketlerin kurulması, 
M) Şirket bütçesinde gösterilenlerin dışında yedek akçe tevziinin tasvibi, 
N) 18 nci madde hükümleri dikkate alınarak, Genel Kurul üyelerinin Şirket faaliyetleri ile ilgili husus

lar hakkındaki tekliflerinin müzakeresi, iştirakçi iki devlet tarafından tasvip edilmedikçe, yukardaki (C), 
(E), (F), (K), (L) ve (M) paragraflarındaki hususlar hakkındaki Genel Kurul kararları geçersizdir. 

BÖLÜM - IV, 

Şirket Yönetim Kurulu : 

Madde : 21 

Şirket, aşağıda belirtilen şekilde teşekkül eden Yönetim Kurulunca yönetilir. 
A) Başkan dahil sekiz üyenin dördü Türk Devletince tayin edilir, ikisi Libya Devleti tarafından tayin edi

lir. 
B) 1973 tarih ve 12 sayılı Kanun ve bunun uygulanması hakkındaki Tüzük hükümlerine göre tayin edile

cek, şirketin iki Libya'n işçi temsilcisi. 
Yönetim Kurulunun Başkan tarafından tayin edilen bir Sekreteri bulunur. 

Madde : 22 

Şirketin kuruluş tarihinden başlamak üzere, işçi temsilcileri hariç, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü
releri üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. 

Madde : 23 

Yönetim Kurulu Başkanı Türk Devletince tayin edilecektir. 
Başkanın yokluğundan, Kurul Üyeleri arasında bir Başkanvekili seçilir. 
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Madde : 24 

Yönetim Kurulu, şirketin yönetiminden sorumludur. Bu sebeple, anlaşma, şirket anasözleşmesi ve Ticaret 
Kanununda açıkça belirtildiği şekilde Genel Kurul yetkisinde olan hususlar hariç olmak üzere, bütün vazife
lerini ve faaliyetlerini yürütür. 

özellikle : 
a) Şirketin kurulması ve tescil ile ilgili, icab eden iik harcamaları yapar ve anasözleşmede kendine veri

len görevleri ve Ticaret Kanununa uygun olarak lüzumlu bütün işlemleri yürütür. 
b) Şirketin genel politikasını önerir. 
c) Şirketin teşkilatını tespit eder. 
d) Mali, idari ve teknik düzenlemeleri ile personelle ilgili hususlar hakkında şirketin takip edeceği yol

ları, Genel Kurula karar içiin teklif eder. 
e) Sona eren malıi yıl için, şirketin faaliyetleri hakkında hazırlanan yıllık raporun ışığı altında, teklif edi

len bütçe kâr ve zarar hesaplarını tasdik eder ve bun!m Genel Kurulun onayına sunar. 
f) Ham madde, imalat için levazıma! teçhizat, taium ve yedek parçaların satın alma fiyatlarını tasvib 

eder. 
g) Personel için eğitim sistemlerini hazırlar ve şirkete lüzumlu teknisyenleri sağlar. 
h) Dava yolu ile ileri sürülen alacakları kabul veya onlardan feragat eder ve anlaşmalar akteder, uzlaş 

malar yapar veya tahkime gider. 
d) Şirketin faaliyetleri ile ilgili bütün hususları takip eder. Şirketin idaresi, iş organizasyonu ve kuruluşun

da güdülen gayenin gerçekleşmesine götüren bütün hususları izler. 
Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından, kendi görevlerinin bazılarını tevdi edeceği, komite veya komite

ler teşkil edebilir. Ayrıca Başkanla veya herhangi bir üyeye görevlerinden bazılarını gördürmek üzere yetki 
verebilir ya da onlardan herhangi birini özel bir görevin ifası hususunda görevlendirebilir. 

Madde : 25 

Gerektiğinde, Başkanın veya gaybubetinde vekilinin daveti üzerine Yönetim Kurulu, şirketin merkezinde 
toplanır. Kurul, en az iki haftada bir toplantı yapar. 

Kurul, iki üyesinin isteği ile toplantıya davet edilebilir. 
Üyeleri çağrı mektubu ile gerektiği şekilde haberdar edilmek kaydıyla, Kurul, Libya Arap Halk Sosyalist 

Cemahiriyesinde, şirketin merkezinin dışında, herhangi bir yerde de toplantı yapabilir. 
Bütün çağrılar, toplantı yeri, tarihi, saati ve gündem maddelerini havi olarak en az, tespit edilmiş olan top

lantı tarihinden bir hafta evvel, taahhütlü mektupla yapılır. Acil hallerde, tespit edilmiş toplantı tarihinden en 
az üç gün önce telgarafla çağrıda bulunulur. 

Madde : 26 

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan veya onun yokluğunda vekili dahil olmak üzere, üyelerinin çoğunluğu 
hazır bulunmadıkça geçerli değildir. 

Yönetim Kurulu kararları, hazır bulunan üye oylarının çoğunluğu ile alınır ve oyların eşitliği halinde Baş
kan veya vekilinin bulunduğu tarafın oyları üstün sayılır. 

Madde : 27 

Yönetim Kurulunun müzakereleri ve kararlan, Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere, zabıt 
şeklinde, özel bir sicile geçirilir. 

Bu sicil, Başkan ve Seikreter tarafından imzalanır. 

Madde : 28 

Başkan, üçüncü şahıslarla olan münasebetlerde ve davacı veya davalı olarak mahkemelerde, şirketi tem
sil eder. 
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Madde r 29 

Başkan veya Kurulca yetkili lalman herhangi bir Kurul Üyesi, Şirket namına imza etmeye yetkilidir. 
Yönetim Kurulu, üyelerini, münferiden veya müştereken, belirli sınırlar dahilinde, Şirket namına imza et

meye yetkili kılabilir. 

Madde : 30 

Başkan. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve tavsiyelerinin ifasından sorumludur. 

Madde : 31 

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şirketin Genel Müdürüdür. 
Genel Müdür, Şirketin idaresinden sorumludur ve onun faaliyetlerini yürütmek zorundadır ve bilhassa : 
A) Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun karar ve tavsiyelerini yerine getirmek. 
B) Yönetim Kuruluna sunulacak Bütçe tahminlerini, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını hazırlamak. 
C) Yönetim Kuruluna sunulacak işleri, detaylarını,etütleri ve aynı şekilde incelenecek istatistikleri hazır

lamak. 
D) İdari hususları yürütmek ve Şirketin işçi ve diğer personelini yönetmek. 
E) Şirket yönetmediğinde gösterilenlerden ve Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından tevdi edilmiş 

olanlardan başka görevlerini yerine getirmek. 

Madde : 32 

Kendi yetkileri dahilinde olan görevlerinin ifasından meydana gelen. Şirketin vecibelerinden. Başkan. Kurul 
üyeleri ve Genel Müdürün şahsi sorumluluğu yoktur. 

Madde : 33 

Genel Kurul; Başkan. Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün yıllık ikramiyelerini tespit eder. 

BÖLÜM - V 

Şirketin MaK Sistemi : 

Madde : 34 

Şirketin mali yılı, her yılın i Ocak tarihinde başlar ve 31 Arahk'da sona erer. İlk mali yıl, Şirketin hukuki 
teşekkül tarihinden başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Eğer bu müddet altı aydan az ise, mali 
yılı müteakip senenin 31 Aralık tarihine kadar devam eder. 

Madde : 35 

Her malı yıl sonunda Yönetim Kurulu, Şirketin alacak ve borç mevcudatını hazırlar, 
Kurul, ayrıca her mali yıl için Şirketin bütçesini, kâr ve zarar hesabını ve geçen mali yıl süresince Şir

ket faaliyetlerini kapsayan ve Şirketin mali yıl sonunu takip eden dört ay içinde Genel Kurul toplantısında 
görüşülecek olan aynı mali yıl sonundaki Şirket mali durumunu belirleyen Yönetim Kurulu raporunu hazırlar. 

Yönetim Kurulu, bütçe, bilanço, kâr ve zarar hesapları rapor ve bunlarla ilgili diğer dokümanları. Ge
nel Kurulun tespit edilen toplantı tarihinden en az kırkbeş gün önce murakıplar heyetine tevdi eder. 

Yukarıda sözü geçen belgeler ve murakabe heyeti raporu, Genel Kurul toplantısı için tespit edilen tarih
ten önceki otuz günlük süre içerisinde Genel Kurul üyelerinin tetkikine hazır olacak şekilde Şirket merke
zinde bulundurulacaktır. 

Sözü geçen belgelerin kopyaları ve murakabe heyetinin raporu, toplantı tarihinden otuz gün önce «Ulaş
tırma Bakanlığı - Ankara ve «Secretariat of Maritime Transport in Tripoli» adreslerine gönderilecektir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 899) 



— 19 — 

Madde : 36 

Bütün umumi masraflar ve aşağıda gösterilen diğer giderler çıkarıldıktan sonra şirketin net kârı, tevzie 
tabi tutulacaktır : 

A) Kârın % lü'u, Şirketin ödenımiş sermayesinin % 50 (yüzde ölü) sine varıncaya kadar Kanuni yedeik 
akçe olaralk ayrılacaktır. Herhangi bir nedenle yedek aikçe bu miktarın altına düşerse, tamamlanması zorun
ludur. 

B) Ödenmiş hisselerin kıymetinin en az % 5'i nispetinde hisse sahiplerine kâr olarak dağıtılmak üzere 
yeterli bir ınilktar çıkarılacaktır. Eğer herhangi bir yılın kânları böyle bir maktanda dağıtıma elvermezse, 
müteakip senesi kârından talep edilmeyecektir. 

C) 1973 gün Ve 12 sayılı Kanun gereğince, Şirket ile müstahdemleri arasında tevzi edilmek üzere kanu
nen öngörülen yüzdeler; 

D) Yönelim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul, kârların bakiyesini ya hisse sahipleri anasında ila
ve meblağ olarak dağıtılmasına veya tamamının veya bir kısmının olağanüstü ydddk akçe veya gider fonu 
olarak müteakip yıla aktarılmasına karar verir. 

Her halükârda, yedek akçe miktarı Şirket sermayesiruin 'kıymetini geçemez. 

Madde. : 37 

Yedek akçeler, Şirket menfaatine olacak şekilde ve en iyi bir seçimle, Yönetim Kurulu kararı dairesinde 
yatırımda kullanılacaktır. 

Madde : 38 

Kârlar, Yönetim Kurulunun tespit edeceği yerde ve tarihte hisse sahiplerine ödenecektir. Tespit edilen öde
me tarihini takip eiden beş yıl içerisinde alınmayan kârların talep hakiki kalkar ve bu 'kârlar Şirket hesabına 
geçer. 

Madde : 39 

Şirket fonları, Tripoli şehrinde Ticaret Bankalarından bininde Şirket adına açılacak bir hesapta muhafaza 
edilir. Bankadan para çekmeler Başkan, Genel Müdür ve Muhasebe Müdürü veya vekilleri tarafından imza
lanmış çeklerle yapılır. 

Madde : 40 

Genel Kurul tarafından seçilen şirket'in bir veya birkaç hesap kontrolörü bulunur. Kontrolörlerin ikra
miyeleri, vazifeleri, salahiyetleri ve mesuliyetleri ilgili kanun hükümlerine göre Genel Kurulca tespit edilir. 

BÖLÜM - VI 

Murakabe Heyeti : 

Madde : 41 

Şirfkeıtin, henbiri iştirakçi devletlerden biri tarafından tayin edilmiş, hesap işlerinde ve mali sorunlarda tecrü
be sahilbi iki kişiden oluşan bir muraikıaibe heyeti bulunacaktır. Genel Kurul, murakabe heyeti üyeleri ile ara
larından seçilmiş Başkanın yılık alacağı meblağı tespit eder. 

Madde : 42 
Murakıpların görev süresi üç yıldır ve tekrar seçilmeleri caizidir, 
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Madda : 43 

Murakabe heyetli, Şirketim yönetimini kontrol eder. İş kifayetini inceler ve kanuna göre Şirkettin hesap def
terlerimin kontrolünü yapar. Aynı zamanda, malzeme stoklarının uygunluğunu, Şirketin hesap kayıt ve defter
lerine göre bütçe ve kâr ve zarar hesabını karşılaştırır. Ticaret Kanununun 574 neü maddesindeki esaslara gö
re Şirketin varlığının takdkıini yapar. 

Heyet Başkanı, bulduğu herhangi bir noksanlığı, hatayı veya farklılığı bildirir ve Başkan, heyettim tespit 
ettiiğıi süre içerisinde hatayı düzeltemez, noksanlığı, gideremez, fankiılığı fcaldırmazsa, heyet 'fceyfiletti derhal Ge
nel Kurula bildirir. 

Murakıplar, Ticaret Kanunundaki ve bu konuya ta'ıbüki kabil diğer ilgili kanunlarda belirtilen bütün görev
lerini yürütmeye yeîfciıMdikiler. 

Madde : 44 

Murakıplar heyeti, en az üç ayda bir toplanır. Toplantılarda tutulan zalbıtlar özel bar sicile işlenir ve bu 
sicil toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. 

Heyet kararlarımı ittifaikla alır ve yazar ve karşı fikirde olan üye muhalefetinin sebeplerini gösterme hak
kına sahiptir. 

Madda : 45 

Murakıplar, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarıma katılırlar. 

BÖLÜM H VII 

Sikkemin Feshi ve Tasfiyesi : 

Madda : 46 

İki iştirakçi devlet aksine karar vermedikleri takdirde, Şirket sermayesinin yarısı kaybedildiği takdirde 
süresinin bitiminden önce Şirket fesh olur. 

Madda : 47 

Şirketin süresinin hitama ermesi halinde veya tespit edilen süreden önce fesh olması halinde herbir işti
rakçi devlet, kendisini temsil edecek bir veya birkaç tasfiye -memuru tayin eder. Tasfiye metodu ve tasfiye 
memurlarının yetkilileri ha'kjkmda antlaşmaya vanrlar. Şirketin varlığına tasfiye memurları el koyduktan son
ra Yönetim Kurulu üyeleri artık mevcut değildir ve G:nel Kurulun yetkileri, tasfiye süresince ve tasfiye ta
mamlanıncaya kadar devam eder. 

Yukarıda belirtilen şartlar dışında, fesih ve Şirketin tasfiyesi Ticaret Kanununa tabidir. 
Sosa Hükümler : 

Madda : 48 

Bu anasözleşnıede değinilen Kanun, Libya Kanunu manasını taşır. 

Madds : 49 

Bu amasözleşme, Kanun hükümleri dairesinde neş-'r ve ilan edilir. 
Şirketin kuıruiması, tescili ve deklare edilmesi ile ilgili olarak yapılan masraflar, harcamalar, maaşlar ve 

diğer resmi giderler umumi masraflardan düşülür. 
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Madde : 50 

Yuikaoda sekizinci maddede, Şirketin 40 000 0CO Amerikan Dolan olarak belirtilen itibari sermayesi, Şir
ketin kurulması için yapılan Anlaşmanın (Agreement) ikinci maddesi gereğince, yapılacak araştırma ve etüdün, 
'iştirakçi devletöerce değerlendirilmesinin ışığı altında kesin şekilde tespit edilecektir. 

TAHKİM HAKKINDA EK PROTOKOL 

Madda : 1 

Bu anlaşmanın tefsirinden ve yürütülmesinden çıkan ihtilafların öncelikle anlaşma yoluyla çözümlenme
si esastır. Anlaşma yolu ile çözümlenemediği tekdirde, konu aşağıda belli edilen Tahkim Heyetine tevdii edi
lir. Bu heyet her iki tarafın ayrı ayrı tayin edeceği; birer hakemden teşekkül eder. İki hakem anlaşmazlarsa, 
•konu Türk - Libya Baikanlıiklararası Karma Ekonomi Komitesine götürülür. Bu Komitede de anlaşma olmazsta 
ihtilaf konusu, uluslararası tecrübeli, tarafsız bir kuruluşa götürülecektir. 

Madde : 2 

Taraftardan herhangi birinin, tayin ettiği haikemin isim, adres ve mesleği ile 'ihtilaf konusunu 'belirterek ya
pacağı müracaat üzenine düğer taraf, böyle bir ihbarı aldığı tarihten en geç 30 gün içerisinde kendi hakemini 
tayin ile adı, aidresıini ve mesleğini karşı tarafa blidıirnek suretiyle gereken tebligatta bıdunacaklardır. Teb
ligat diğer tarafa 'imza karşılığında elden teslim edilmek suretiyle veya o devletin merkezindeki kendi elçi
liğine gönderilmesi ve bu elçilik tarafından; da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 

Madde : 3 

Kanar verilmeden önce hakemlerden birisinin ölümü veya istifa etmesi veya tayinlini reddetmesi yahut da 
işi yapmaktan aciz olduğunun anlaşılması halinde, daha önce tayinde takip edilen usulde bu hakemi seçen ta
rafça yeni hakem atanır. 

Madde :• 4 

Haikem Heyetinin toplantı yeri, tarihi ve usul şartları ile tahkim masrafları bu Heyetçe tespit edilir. 

Madde : 5 

İki hakemin verecekleri kararlar kesin ve nihai olup, anlaşmazlığın iki tarafım bağlar ve bu kararlara iti
raz ve temyiz kabil değildir. 

M'adde : 6 

Hakem Heyeti, aldıkları kararda, bu kararın icrası için bir zaman tespit etmek zorundadırlar. Bu müd
det içerisinde herhangi bir taraf kararın hükümlerini yerine getirmezse Anlaşmayı ihlal etmiş saydır ve bu 
takdirde taraflar haklarını muhafaza etmek için münasip gördükleri tedbirleri almakta serbest olurlar. Hakem 
Heyetli karanını açıklamak ve icraya davet yetkisine haiz olup, bu hakkını ilgilinin istediği zaman kullanması 
gereklidir. 
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Madde : 7 

Bu Ek Protokolün yürürlüğe girmesi, Anlaşmanın tasdik edilmesi ve jiirürlüğe girmesi ille aynı zamanda 
olur. 

PROTOKOL : II 

MADDE 1. — Bu anlaşmanın tefsirinden ve yürütülmesinden çıkan ihtilafların öncelikle anlaşma yo
luyla çözümlenmesi esıastır. Anlaşma yolu ile çözümlenemediği takdirde konu aşağıda beMi edıilen taliktim 
heyeEine tevdi edilir. Bu heyet her ilci tarafın ayrı ayrı tayin edeceği birer hakemden teşekkül eder. İki 
hakem anlaşamazlarsa konu Türk - Libya Bakanlıklar arası Karma Ekonomi Komitesine götürülür. Bu komi
tede de anlaşma olamazsa ihtilaf konusu uluslararası tecrübeli tarafsız bir kuruluşa götürülecektir. 

MADDE 2. — TanraOardan herhangi birinin, tayin ettiği hakemin isim, adres ve mesleği ile ihtilaf konusu
nu belirterek yapacağı müracaat üzerine diğer taraf, böyle bir ihbarı aldığı tarihten en geç 30 gün içerisinde 
kendi hakemini tayin ile adı, adresini ve mesleğini karşı tarafa bildirmek suretiyle gereken tebligatta buluna
caklardır. Tebligat diğer tarafa imza karşılığında elden teslim suretiyle veya o devletin merkezindeki kendi 
elçiliğine gönderilmesi ve hu elçilik tarafından da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 

MADDE 3. — Karar verilmeden önce hakemlerden birisinin ölümü veya istifa etmesi veya tayinini 
reddetmesi yahut da işi yapmaktan aciz olduğunun anlaşılması halinde daha önce tayinde takip edilen usulde 
bu hakemi seçen tarafça yeni hakem atanır. 

MADDE 4. — Hakem heyetinin toplantı yeri, tarihi ve usul şartlan ile tahkim masrafları bu heyetçe 
tespit edilir. 

MADDE 5. — İki hakemin verecekleri kararlar kessin ve nihai olup anlaşmazlığın iki tarafını bağlar 
ve bu kararlara itiraz ve temyiz kabil değildir. 

MADDE 6. — Hakem heyeti aldıkları kararda bu kararın icrası için bir zaman tespit etmek zorunda
dırlar. Bu müddet içerisinde herhangi bir taraf kararın hükümlerini yerine getirmezi erse anlaşmayı ihlal etmiş 
sayılır ve bu takdirde taraflar haklarını muhafaza etmek için münasip gördükleri tedbirleri almakta serbest 
olurlar. Hakem heyeti karanım açıklamak ve icraya davet yetkisine haiz olup bu hakkını ilgilinin istediği 
zaman kullanması gereklidir. 

MADDE 7. — Bu ek protokolün yürürlüğe girmesi, anlaşmanın tasdik edilmesi ve yürürlüğe girmesi ile 
aynı zamanda olur. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 899) 



Topiant,: ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 900 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan, «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahi-
riyesi Arasında Deniz Nakliyatî Ortak Şirketi Kurulması Hak
kında Anlaşma» nm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları. (M. Meclisi : 

1/133; C. Senatosu : 1/620) 
( N o t : M. Meclisi S. Sayısı ; 247) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 29.1.1979 
Sayı : 1734 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet 'Meclisinin •25.1.1979 tarihli 58 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla (ka^bul edilen, 17 Mayıs 1977 
taririnde Trablusgarp'da (imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iile Lîbya Arap Halk Sosyalist Ceınahiri-
yesi Arasında Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı, dosyası iile Ibirlikle su ıuimuşhır. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 2. 5 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 18, 
23 . 1 . 1979 tarihli 37 ve 38 nci Birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 247) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 28.4, J978 

Sayı : 101-250/04003 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca {hazırlanan ;ve Türkiye Büyük Miiîet Meclîsine arzı ı2 . \4 .11978 (tarihinde kararlaştı
rılan, «17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ifle Lîbya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakliyatı Odak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» İile gerekçesi Üsle olarak sunulmuştur. 

Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim, 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ ARASINDA 
DENİZ NAKLİYATI ORTAK ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN UYGUN 

BULUNMASINA DAİR KANUN GEREKÇESİ 

İkili ilişkilerimiz özellikle 2 - 6 Ocak 1975 tarihlerinde Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve beraberin
deki heyetin ülkemizi ziyaretleri ile daha geniş bir düzeyde gelişme göstermiş ve politik münasebetlerimizin 
dışında bu kere ekonomik ticari ve teknik anlamda yeni ve geniş kapsamlı bir hüviyet kazanmıştır. 

Bu amaçla iki ülke tam yetkili temsilcileri 24 - 30.5.1975 Ankara, 26 - 29.1.1976 Tripoli, 4 - 7.4.1977 
Ankara ve 1 - 7.5.1977 Tripoîi'de müzakereler yapmış ve bu müzakereler sonunda 17.5.1977 tarihinde 
Tripoli'de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Cağlayangil ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Deniz Ulaştırma 
Sekreteri Mansur Muhammed Bedr tarafından Deniz Nakliyat Ortak Şirketi kurulması hakkında anlaşma im
zalanmıştır. 

Anlaşma Türkiye - Libya arasında Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak A. Ş. adı altında merkezi İs
tanbul'da ve sermayesi 40 milyon ABD doları olan bir şirketin kurulmasının gerçekleştirilmesi amacını taşı
makta ve bu nedenle her iki ülke yasalarının gerektirdiği özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile 
Şirket Anasözleşmesi ve bu Sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıkları 
giderici çözüm yollarını kapsayan 2 protokol anlaşmasının tamamlayıcı parçası olarak anlaşmayla bir bütün 
teşkil, edecek şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Ekonomik kalkınma içinde bulunan Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesiyle ülkemiz arasında eko
nomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde özellikle deniz ulaştırması konusunda ortak teşebbüse geçilmesi, 
her iki ülke çıkarına yük akımının kurulacak bu şirketle oluşturularak ortak bir deniz ticaret filosuna 
somut bir işbirliği içerisinde kanalize edilmesinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

Kurulacak şirketin amacı iki ülke arasında ve bu iki ülke ile başka ülkeler arasında her türlü yük ve 
yolcu taşınmasını sağlamak üzere ortak bir ticari filonun kurulması ve işletilmesiyle, bunlara ilişkin sigorta, 
depolama gibi diğer işleri görmek olup, böylece her iki ülkenin ithalat ve ihracat yüklerinin taşınması ve 
yasalarından yararlanması sağlanmış ve ekonomik çıkarları korunmuş olacaktır. 

Ülkemiz ticaret filosuyla taşınamayan yüklerin bir kısmının yabancı bayraklı gemilere kaçmasını önle
mek ve Libya yüklerinin bir kısmının gene kurulacak bu filoyla taşınması suretiyle elde edilecek navlun 
geliri ve kazançtan döviz olarak % 50 oranında yararlanılması öngörülerek hazırlanan bu anlaşmada kuru
lacak şirket merkezinin İstanbul olması, sermayenin döviz olarak yatırılması ve yönetim ve denetimde de 
sermayede olduğu gibi eşitlik ilkesi temel alınmıştır. 

Ülkemizde bu tip bir anonim şirketin kurulabilmesine genel yasalar açısından ancak bir kanunla olanak 
tanındığından anlaşmanın ikinci maddesinde bahis konusu edilen şirket anasözleşmesi ve anlaşmazlıkların çö-
zümlenmesiyle ilgili iki adet protokol anlaşmayla bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Anlaşmanın uygulanmasında şirketin anlaşma hükümleriyle bağlı olduğu Âkit Tarafların mevzuatına aykırı 
düşmemek kaydıyla öncelikle uygulanacağı ve anlaşmada belirlenmemiş hususlarda ülkemiz mevzuatının 
uygulanacağı tabiiyetin kurulduğu ülke yani Türkiye Cumhuriyeti olacağı ve her iki ülke milli şirketlerine 
tanınan üstünlüklerden yararlanacağı ve ticari esaslara göre faaliyet göstereceği anlaşmada belirlenmiştir. 

Sermaye 40 milyon ABD doları olup, eşit oranda iki ülke arasında paylaşılmakta ve her bir ülke haiz 
olduğu katılma hakkının % 51'ini kendi kamu kuruluş müesseselerinden birine devredebileceği, % 49'nun 
ise kendi uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerden her biri lehine bu paylarının % 10'unu aşmamak kaydıyla 
feragat edebileceği hükmü yer almıştır. 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 1 numaralı protokoldeki esas mukavelenin kendisine ait % 50 
hissenin tamamının Libya Devletine veya devletin iştiraki bulunan teşebbüslerden birine tahsis olunup dev
redilmeyeceği şeklinde c/c 49 üzerindeki feragat hakkını kullanmayacağını açıkça belirlemiştir. 

Anlaşmada belirlenen tasfiye işlemlerinin dışında elkoyma ve devletleştirme yapılmayacağı yargı organı 
kararı olmaksızın resen haciz konmayacağını ve mükerrer vergilendirme ve filonun gelişmesini teşvik ve 
faaliyet sahası gözetilerek vergi muaflıkları tanınması hesap tarzının kuruluşun özelliğine göre olanaklar 
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tanıyan karşılıklı taahhütleri kapsayan maddeler yer almakta, her iki ülke uyruğunda bulunan kişilerin 
kendi ülkelerinde gerekli izinlerin verileceğine dair taahhütler ile denetim ve yönetim ile ilgili genel hükümler 
ve şirket sermayesinin ödenmesi şekli, şirketin borçlanmasında kefalet durumu gösterilmiş, bu konuları dü
zenleyen şirket anasözleşmesi (1 No. lu Protokol) da bu anaçerçeve içerisinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Kurulacak şirketin ülkemizde mevcut yasalar bakımından özellik arz etmesi, örneğin kurucuların iki 
devlet oluşu, sermayenin % 50'sinin ülkemize ait bulunması ve mahiyeti itibariyle (6224 No. lu) Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun kapsamı dışında bulunması gibi nedenlerle şirket anasözleşmesi ve anlaşmaz
lıkları çözme ile ilgili hükümleri kapsayan protokoller işbu anlaşmanın ayrılmaz birer parçası olarak anlaş
ma kapsamı içerisine alınmıştır. 

Böylece tescil işlemleri de zaman yitirilmeden kolaylıkla tamamlanıp şirketin faaliyete başlaması sağlanmış 
olacaktır. 

Anlaşmayla sağlanmış avantajları şöyle sıralamak mümkündür : 
1. Her iki ülke arasındaki yakınlaşma ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, 
2. Ülkemizle Libya arasında devamlı bir deniz yolu köprüsü kurulmuş olması ve bunun sonucu ticari 

ilişkilerimizin artırılması; 
3. Devamlı taşıma olanaklarının sağlanması suretiyle özellikle ihraç mallarımızın bu ülkeye satılmasın

da kolaylık sağlanması, 
4. Üçüncü ülke gemileriyle taşınan yüklerin bir kısmının bu gemilere kanaîize edilmesi suretiyle döviz 

tasarrufu sağlanacağı gibi Libya ticaret yüklerinin takmasından dolayı net döviz kazancı sağlama olana
ğını vermesi, 

5. Libya'nın 3 ncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda kendi bayraklı gemileriyle taşmma olanağından bu 
ışirket yoluyla yararlanılması, 

6. Şirket faaliyetleriyle ilgili sigorta ve depolama işlerinin ülkemizdeki kuruluşlarla işbirliği içinde ge
liştirilmesi olanağının sağlanması, 

7. Denizciliğin beynelmilel karakteri ve doğal so"ucu çağımız koşullarının ve gelişmiş ülkeler uygula
masının çok ilkel şirketlerin kurulmasına geçiş dönemine öncülük etmesi, 

Yukarıda verilen izahattan anlaşılacağı üzere sözü geçen anlaşma her bakımdan ulusal çıkarlarımıza uy
gun düşmektedir, 

CUMHURİYET SENATOSU 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar MiklürKiğü 1 . 2 ,1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö Z E T İ 

247 900 17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'd x İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Ara:ında Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkın 
da Anlaşma»nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE J. 3 Aydan fazla 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 
1. Bayındırlık, Ulaştırma - İm - İsk. Kom. (1 Hafta) 
2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Kom. (1 Hafta) 

Gündeme 
22 . 2 .1979 
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Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu Rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Esas No. : 1/620 
Karar No. : 8 

2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23.1.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 17 Mayıs 1977 
tarihinde Trablusgarp'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cema-
hiriyesi Arasında Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda 
incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de belirtildiği gibi; Libya Arap Halk Sosyalist Cemahirİyesiyle ülkemiz 
arasında politik, ekonomik, teknik ve kültürel sahalardaki ilişkilerimiz gittikçe en iyi bir şekilde gelişmek
tedir. Bunun bir kanıtı da 17 Mayıs 1977 tarihinde Tripoli'de Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı AŞ adı al
tında ve 40 milyon dolar eşit sermayeli bir şirket kurulmaktadır. 

Kurulması kararlaştırılan bu şirketle; her iki ülke arasındaki yakınlaşma ve işbirliğinin daha da kuvvet
lendirilmesi, devamlı bir deniz yolu köprüsü kurulmuş olması, böylece devamlı taşıma olanaklarının sağlan
mış olması, ihraç mallarımızın bu ülkeye satılmasında kolaylık sağlanması, üçüncü ülke gemileriyle taşınan 
yüklerin azamisini bu gemilere kanalize edilmesi suretiyle döviz tasarrufu sağlanacağı gibi Libya Ticaret 
yüklerinin taşınmasından dolayı net döviz kazancım sağlama olanağını vermiş olması, şirket faaliyetleriyle 
ilgili sigorta ve depolama işlerinin ülkemizdeki kuruluşlarla işbirliği içinde geliştirilmesi olanağının sağlanma
sı, denizciliğin beynelmilel karakteri ve doğal neticenin çağımız koşullarının ve gelişmiş ülkeler uygulamasının 
çok ilkel şirketlerin kurulmasına geçiş dönemine öncüKik etmesi ve hülasa bu anlaşma her bakımdan ulusal 
çıkarlarımıza uygun düşmekte olması bakımından Komisyonumuz : 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, 
Havalesi gereğince; Dışişleri .Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulmak m:eıe Yüksek Başkan

lığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Başkan 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 

Tabii Üye 
Ekrem Acuner 

Toplantıda bulunamadı 

Çorum 
Abdullah Ercan 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Sözcü 
Kırklareli 

Beyti Arda 

Rize 
Talât Doğan 

Tabii Üye 
Vehbi Ersü 

Toplantıda bulunamadı 

Niğde 
Ergun Özkan 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Şerif Tüten 

Çorum 
Safa Yalçuk 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

Toplantıda bulunamadı 

Malatya 
Süleyman Efe 

Muş 
İsmail İlhan 

Samsun 
Refet Rendeci 

Toplantıda bulunamadı 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

21 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23.1.1979 tarihli 38 ndi Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 17 Mayıs 1977 
tarihinde Trablusgarp'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cema-
hiriyesi Arasında Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı, ilgili Dışişleri, Ulaştırma, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının temsilcileri
nin de katılmasıyla Komisyonumuzca görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de izah edildiği gibi, Libya ile ülkemiz arasında politik münasebetlerimizin dışın
da ekonomik, ticari ve teknik alanda yeni ve geniş kapsamlı gelişmeler olmaktadır. Bu amaçla iki ülke 
arasında 17 Mayıs 1977 tarihinde Tripoli'de Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak AŞ adı altında mer
kezi İstanbul'da ve 40 milyon ABD doları eşit sermayeli, yönetim ve denetimde ortak bir Anonim Şirket 
kurulması için her iki ülkenin temsilcileri arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kuruluşun amacı; iki ülke 
arasında her türlü yük ve yolcu taşınmasının temini, iki ülke ve başka ülkeler arasmda deniz nakliyatının 
temini için ticari filonun kurulması ve işletilmesidir. 

Ülkemizle Libya arasında devamlı taşıma olanaklarının sağlanmasıyla ve üçüncü ülke gemileriyle taşınan 
yüklerin bir kısmının bu gemilere kanalize edilmesi suretiyle elde edilecek navlun geliri döviz olarak % 50 
oranında iki ülke arasında pay edilecektir. 

Bu gerekçelerle hazırlanan yasa tasarısının 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

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

Bu Kanunda 
Başkan ve Sözcü 

Samsun 
Ziya Gökalp Mülayim 

Edirne 
Süleyman Sırrı Ergun 

İzmir 
Şeref Bakşık 

İstanbul 
Erdoğan Adalı 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Metin Toker 

Başkanvekili 
Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Uğur Alacakaptan 

Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
Atıf Benderlioğlu 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

İstanbul 
Besim Üstünel 

Ankara 
Er gün Et em 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

Toplantıda bulunamadı 

Çorum 
Safa Yalçuk 

Toplantıda bulunamadı 

Tekirdağ 
Orhan Öztrak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti île Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakliyatı Or
tak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 Mayıs 1977 talihinde Trablus
garp'da 'imzalanan «Türkiye Cumhurıyötİ Hükümeti 
'ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriiyesli Arasın
da Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Resmi Gazetede neşri 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yü
rü tü l 

| MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahir iyesi Arasında Deniz Nakliyatı Or
tak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

i MADDE 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablus
garp'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
(ile Libya Arap Halik Sosyalist Cemahirüyesü Arasın
da Deniz Nakliyatı Ortak Şjirketi Kurulması Hakkın
da Anlaşma» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Resmü Gazetede neşri 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA VE İMAR - İS
KÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakliyatı Or
tak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet MecM metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metnimin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakliyatı Or
tak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen ıkabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESt 
ARASINDA DENİZ NAKLİYATI ORTAK ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 

BÖLÜM : I 

Madde : 1 

Tanımlamalar : 
Bu Anlaşma metninde geçen deyimlerin anlamları aşağıda belirtildiği gibidir : 
1) Şirket : Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim Şirketi Libyan - Turkish Joint Maritime 

Company, 
2) Anlaşma : Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim Şirketinin kuruluşu ile ilgili işbu Anlaşma. 
3) İtibari sermaye : Şirket pay sahiplerinin ellerinde bulunan sermaye hisselerinin tümü. 

BÖLÜM : II 
Kuruluş ve Amaç : 

Madde : 2 

Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim Şirketi «Libyan - Turkish Joint Maritime Company» adı 
altında merkezi Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul şehrinde ortak bir şirket kurulur. 

Bu kuruluştan amaç, iki ülke arasında her türlü yük ve yolcu taşınmasının temini, Türkiye ve Libya ekono
milerinin yararına iki ülke ve başka ülkeler arasında deniz nakliyatının temini için ticari filonun kurulması ve 
işletilmesi ve böylece iki ülke ve diğer ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat yükleri ile yolcu taşınmasını, bunlarla 
ilgili olarak sigorta, depolama ve işbu Anlaşmaya ek (1) numaralı Protokolda tespit edilen Şirket Anasözleş-
mesinde gösterilen, bunlara ilişkin diğer işleri yapmaktır. 

Bir numaralı Protokolda Şirketin Anasözleşmesi, (2) numaralı Protokolda ise işbu Anlaşma ve eklerinin 
uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıkları giderici çözüm yolları yer almaktadır. 

Ekli bu iki Protokol, işbu Anlaşmanın tamamlayıcı parçası olup, Anlaşma ile bir bütün teşkil ederler. 

BÖLÜM : III 

Uygulanacak Mevzuat : 

Madde : 3 

Şirket, esas olarak, işbu Anlaşmanın hükümleri ile bağlıdır. Bu hükümler, Âkit Tarafların mevzuatına ay
kırı düşmemeleri kaydıyla, öncelikle uygulanır. Anlaşmada belirlenmemiş hususlarda, anaprens'ipler ve hüküm
ler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde : 3 

Şirket tüzelkişiliği haiz olup, amaçlarını yerine getirmek için tam ehliyete sahiptir. 

Madde : 5 

Şirket, amaçlarını yerine getirmek üzere, dilediği ülkede tali şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iş
tirak edebilir. Ancak, kurulacak tali şirketler veya iştirak edilecek mevcut şirketlerin işbu Anlaşma hükümlerine 
veya başka hükümlere tabi olup olmayacaklarım tespit etmek üzere, yeni birer anlaşma yapılması gerekir. Bü
tün bu hallerde, kurulacak veya iştirak edilecek şirketlerin sermayelerinin çoğunluğunun Şirkete ait olması 
gerekir. 
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Madde : 6 

Şirketin tabiiyeti, kurulduğu ülkenin tabiiyetidir. 
tşbu Anlaşmaya taraf ülkelerin her ikisinde de çalışma hakkını haiz olan Şirket, Âkit Taraflarca destek

lenir, korunur ve bu ülkelerde sahip olacağı ayrıcalıklarla milli şirketlere tanınan üstünlüklerden yararlanır. 

Madde : 7 

Şirket, çalışmalarında, ticari esaslara göre faaliyet gösterecektir. 

BÖLÜM : IV 
Şirketin Sermayesi : 

Madde : 8 

Şirketin nominal sermayesi kırk milyon (40 000 000) ABD dolarıdır. Bu sermaye, Şirket Anasözleşmesi 
uyarınca, artırılabilir veya eksiltilebilir. 

Şirkete katılma hakkı iki ortak ülkeye münhasırdır. 
Âkit Taraflar, katılma haklarını, kendi kamu tüzelkuruluş veya müesseselerinden birine devredebilirler, 

Âkit Taraflar ayrıca, vatandaşları lehine kendilerine tahsis edilen payların yüzde kırkdokuzunu (% 49) aşma
mak kaydı ile, bu haklarından feragat de edebilirler. Ancak, her gerçek veya tüzelkişiliği haiz özel sektör ku
ruluşları, feragat konusu payların yüzde onundan (% 10) fazlasından yararlanamaz. Bu halde, pay sahibi ül
ke, kendi vatandaşları ile • ilişkisini düzenler. Söz konusu düzenleme işbu Anlaşmanın temel hükümlerine ay
kırı olamaz. 

Şirketin paylarından almak isteyen kamu kuruluşu, ortaklık veya sair tüzelkişilerin Âkit Taraflardan biri
nin tabiiyetinde olması ve bütün sermayesinin tabiiyetinde bulunduğu devlet veya bu devlet vatandaşlarına 
ait bulunması gerekir. 

Madde : 9 

Şirketin sermayesine Âkit Taraflar eşit oranda katılırlar. 

Madde : 10 

Şirketin hisse senetleri nama muharrer olup, pay sahibi ülkenin veya vatandaşlarının sahip oldukları his
seler o ülkenin vatandaşları arasında devredilebilir. Bu devir işleminin Şirket Anasözleşmesine uygun olması 
gerekir. Paylara ancak, ilgili ülkenin veya bu ülke vatandaşlarının yararına haciz konulabilir. 

Şirket hisseleri Âkit Taraflar ülkelerinin dışında olan bir şahsa veraset veya vasiyet yolu ile intikal eder
se, ilgili Âkit Taraf, bu payları kendi namına satın alır veya mirasçılar hesabına kendi vatandaşlarına satar. 

BÖLÜM : V 

Muafiyet ve Kolaylıklar : 

Madde : 11 

Şirket merkezinin bulunduğu ülke, Şirket mallarına ve paylarına, işbu Anlaşma gereğince tasfiye işlemlerini 
uygulamaksızın el koymayacağını ve bunları devletleştirmeyeceğini; diğer ülke de aym şekilde, Şirketin mal
larına veya tali kuruluşlarına, bu kuruluşların mallan da dahil olmak üzere, tasfiye işlemlerini uygulamaksızın 
el koymayacağını ve bunları devletleştirmeyeceğini karşılıklı olarak kabul ederler. 

Şirket merkezinin bulunduğu ülke ve diğer taraf ülke, Şirketin veya tali kuruluşlarının mallarına, yargı or
ganı kararı olmaksızın re'sen haciz koymayacaklarım ve icra işlemleri yapmayacaklarını karşılıklı olarak ka
bul ederler. 
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Madde : 12 

Şirket, şubeleri ve sahibi bulunduğu acentalar, Şirketin kuruluş tarihinden itibaren en az beş yıl, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesinde uygulanan ve aşağıda belirtilen vergi ve resimler
den muaf olacaktır : 

A) Bilcümle cihaz ve malzemeleri ile birlikte, Şirkete ait gemilerin ithalinde gümrük vergisi; 
B) Şirketin emvali, geliri ve kân ile ilgili her türlü vergi; 
C) Damga resmi. 

Madde : 13 

Şirket ve tali kuruluşları, kendi amaçlarına uygun gördükleri takdirde, yabancı döviz ve bunların asıl he
saplarım, istedikleri dövizle tutabilir ve bunları istedikleri yerde bırakabilirler. Âkit Taraflar, Şirkete ve tali 
kuruluşlarına, kendi iç mevzuatlarında saptanan şekillere göre ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, ge
rekli izinleri vermeyi taahhüt eder ve paraların transferini, bu arada kredilerin itasını ve kredilerle ilgili hiz
metlerin yürütülmesini sağlarlar. 

BÖLÜM : VI 

Çalışanlar : 

Madde : Î4 

Şirkette çalışacakların seçimi ve tayini, teknik yetenek ve mesleki bilgilere ve Şirketin işlerinin mahiyetine 
göre, yapılır. 

Madde : 15 
Âkit Taraflar, Şirkette ve tali kuruluşlarında çalışanlara, genel sağlık, kamu düzeni ve emniyet konularını 

gözönünde tutarak gerekli giriş, ikamet ve çalışma izinlerini vermeyi taahhüt ederler. 

BÖLÜM : VII 
Denetim : 

Madde : 16 

Deneticiler, Şirket Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında ve Şirketin mali pozisyonunu gösterir bir yıllık 
rapor düzenlerler. 

Madde : 17 
Çalışmalarında ve genel politikasının yürütülmesinde şirket, Genel Kurulun verdiği kararlar doğrultusun

da ve işbu Anlaşma çerçevesinde hareket eder. 

BÖLÜM - VIII 

Madde : 18 

Şirketin kuruluşunda her iki Akit Taraf, taahhüt ettikleri hisselerin değerinin yüzde ellibirini (% 51) fi
nanse ederler. Kalan pay değeri, Şirket Genel Kurulunun kararlaştıracağı şekilde finanse edlilir. Ancak söz 
konusu finansman muamelesinin, buna takaddüm eden işlemlerin tamamlandığının diğer Âkit Tarafa bildi
rilmesi ve transferlerin yapılmasından itibaren, ikii ay zarfında tamamen gerçekleştirilmesi zorunludur. Âkit 
Taraflar, kendilerinin veya Şirkete hissedar olan kamu kuruluş ve vatandaşlarının, Şirkete karşı olan taahhüt-
Ieririi yerine getirmelerini garanti ederler. 
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Madde : 19 

Âkit Taraflar, kendi iç mevzuatlarına uygun olarak, münferiden veya birlikte, Şirketin yaptığı borçlan
malara kefil olabilirler. 

Âkit Taraflar, Şirketçe icra olunanı bütün işleri ve Şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üze
re, gerekli kolaylık tedbirlerinin alınmasını taahhüt edebilirler. 

Madde : 20 

İşbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlık ve Anlaşma maddeleri
nin yorumlanması ve uygulanması hakkmda, (2) numarah ek Protokolde belirtilen tahkim hükümleri cari
dir. 

BÖLÜM - IX 
Son Hükümler : 

Madde : 21 

İşbu Anlaşma hükümleri, Şirketin devam ettiği süre ve tasfiyesinin sonuçlanmasına kadar yürürlükte 
kalır. 

Madde : 22 

İşbu Anlaşma, Âkit Taraflarca, yürürlükteki mevzuatları gereğince onaylanır. 
Anlaşma, Âkit Taraflardan birinin veya her ikisinin talebi üzerine ve müşterek mutabakatla tadil oluna

bilir. Yapılan tadiller de yine Âkit Tarafların mevzuatı gereğince onaylanmak gerekir. 
İşbu Anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teatisi tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde : 23 

Bu Anlaşma 23 maddeden ibarettir. 
İşbu Anlaşma, her ikisi de eşit ölçüde muteber olmak üzere, Türkçe ve Arapça dillerinde ikişer nüsha ha

linde, 29 Cemaziyülevvel 1397 Tarihine tekabül eden, 17 Mayıs 1977 tarihinde, Trablusgarp'ta tanzim ve 
imza kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Libya Arap Halk Sosyalist 
Hükümeti adına Cemahiriyesi adına 
Dışişleri Bakanı Deniz Ulaştırma Sekreteri 

İhsan Sabri Çağlayangil Mansur Muhammed Bedr 
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PROTOKOL : I 
TÜRKİYE-LİBYA ORTAK DENÎZ NAKLİYATI ANONÎM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ 

BÖLÜM : I 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Libya Arap Halk Sosyalist Cemahİriyesi arasında imza
lanan özel anlaşma (Bundan böyle «anlaşma» diye zikredilecektir) hükümleri dairesinde faaliyette bulunmak 
üzere ortak bir Anonim Şirket kurulmuştur. 

Madde 2. — Şirketin unvanı «TÜRKİYE LİBYA DENİZ NAKLİYATI ORTAK ANONİM ŞİRKETİ* 
oîup bu unvanın İngilizce dili ile ifadesi «TURKİSH LİBYA JOINT MARITIME TRANSPORT STOCK 
COMPANY» dir. 

Madde 3. — Şifketin merkezi Türkiye'de İstanbul'dadır. 
Madde 4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Tripoli-Libya'da Türkiye Cumhuriyeti (ile Libya Arap Halk Sos

yalist Cemahiriyesli arasında imzalanan «Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi anlaşması»' nın 8 ve ilgili maddeleri hü
kümleri saklı kalmak kaydıyla Şirketin kurucuları Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde Türkiye'nin İstanbul şeh
rinde, Fındıklı Meclisi Mebusan Caddesi No. 93-95-97'de mukim DB Deniz Nakliyatı TAŞ (DB Turkish Cargo 
Lines) ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahİriyesi tabiyetinde Libya'nın Tripoli şehrinde 10 Garaata Caddesi 
(PO Box 4673) da mukim Genel Deniiz Nakliyat Milli Şirket (General National Martime Transport Com-
pany) dır. 

Madde 5. — Şirketin süresi 30 takvim yılı olup, genel kurul tarafından alınacak ve her iki ülke hükümet
lerince onaylanacak kararla feshedilir ve aynı şekilde şirket süresi uzatılabilir. 

Madde 6. — Şirketin konusu, her iki ülkenin dış ticaretini teşkil eden ihraç ve ithalatından pay alınma
sına matuf bir ticari hizmeti yaparak, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Öemahiriyesi ve di
ğer ülkeler limanlan arasında yolcu her türlü yük ve canlı emteanın deniz yolu ile taşınması faaliyetinde 
bulunmaktır. 

Şirket devletler tekelinde bulunanlar dışında olmak kaydı ile gayesini gerçekleştirmek için konusu kap
samındaki tüm işlemleri icra edeceği gibi özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır : 

a) Kendi veya başkası namına tüm deniz taşımacılığı işlemleri, denizcilik şirketlerinin acenteliği!, navlun 
simsarlığı, gümrük komisyonculuğu, tahmil-tabliye işlemleri, kurtarma ve genel olarak deniz taşımacılığı ile il
gili diğer tüm işleri yapmak. 

b) Taşıma araçları ve yüzer tekne dabiii her türlü gemi satın almak, satmak ve kiralamak, gayrimenkul-
leri almak, satmak, gayrimenkuller ve gemiler üzerinde aynı hak tesis ve kabul etmek, tesisler kurmak her tür
lü esham tahvilat ve kıymetli evrak alıp satmak. 

c) İç ve dış sularda, nehir ve göllerde, kara ve havada her türlü kombine ve yardımcı ulaştırma işleri 
yapma'k. 

d) Şirketin faaliyeti ile ilgili her türlü sigorta işleri, özellikle sigorta acenteliği, prodüktörlük ve tavassut 
işleri yapmak. 

e) Her türlü depo, antrepo, soğuk hava tesisleri, hangar,. rıhtım ve benzeri tesisleri kurmak, işletme, sa
tın alma, satma. 

f) (Denizcilik faaliyeti ile ilgili gemi alım ve satım simsarlığı yapmak. 
Madde 7. — Şirketin itibari sermayesi 401 OÛOt 000 (kırk milyon) ABD doları olup, herbiri 1 000 (bin) 

ABD dolarlık 40 ÖOD adet hisseye bölünmüştür. 
Her hisse, sahibine genel kurulda biir oy hakkı verir. 
Madde 8. — Hisse senetleri nama muharrer olup (A) ve (B) grupu adı altında İkiye ayrılmıştır. Bunlardan: 
A) Grupu, sermayenin % 51'ini 
B) Grupu, sermayenin % 49'unu teşkil eder. 
Hisselerin tamamı iki eşit bölüme ayrılmış olup, bunlar Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sos

yalist Cemahİriyesi tabiyeti gerçek ve tüzelkişilere tahsis edilmiştir. 
A Grupu hisse senetlerinin % 50'si Türk Devleti veya Devletin iştiraki bulunan teşebbüslerden birine, 

% 50'si Libya Devletine veya Devletin iştiraki bulunan teşebbüslerden birine tahsis olunup devredilemez. 
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B Grupu hisse senetleri iki eşit grupa ayrılmış olup bunlar feragat yoluyla Türkiye ve Libya tabiyetinde 
bulunan özel ve tüzelkişiler lehine devredilebilir. Bu devir (B) grupu hisse senetleri ait oldukları Devlet tabiye-
tindekiler arasında yönetim kurulu müsaadesiyle yapılabilir. 

B Grupu hisse senetlerinden Devlet veya Devletin iştiraki bulunan teşebbüsler dışında en çok feragat ko
nusu payların % 10'una kadar sahip olabilirler. Her ne şekilde olursa olsun bu oranın aşılması halinde bağ
lı olduğu Devlet tabiyetindeki başka hissedarlara veya aynı tabiyetteki (A) grupu hissedarlarına devredilir. 
Devlet kuruluşları yukarıdaki tahdidin dışında olup ve herbiri (B) grupu hisselerinin % 50'sine sahip olabi
lir. 

Madde 9. — A Grupu hisse senetleri herbiri 200 (ikiyüz) hisseyi havi 200 000 (ikiyüzbin) ABD Doları 
kıymetinde 102 (yüziki) adettir. 

B Grupu hisse senetleri aşağıda yazılı şekilde iki tertibe bölünmüştür. 
1. Tertip beheri 30 (otuz) hisseyi havi 30 000 (otuz bin) ABD Doları kıymetinde 400 (dörtyüz) adet

tir. 
2. Tertip beheri 40 (kırk) hisseyi havi 40 000 (kırk bin) ABD Doları kıymetinde 190 (yüzdoksan) adettir. 

Hisse senetlerinin bölümü yalnız Türk hissedarlar için geçerlidir. 
Madde 10. — A ve B grupu hisselerinin tamamı eşit oranda Türkiye ve Libya devletleri tarafından taahhüt 

olunmuştur. Sermayenin % 51'i eşit oranda müteahhit devletler tarafından peşin olarak ödenecektir. Bakiye 
% 49'u gene eşit oranla her iki devlet tarafından genel kurulun kararlaştıracağı şekil ve zamanda ödenecek
tir. 

Madde 11. — Sermaye nakit olarak vaz'olunacaktır. 
Madde 12. — Sermayenin arttırılması (A) grupu hissedarlarının ittifakı ile olur. Bu durumda % 50 hisse 

eşitliği mahfuz olup (B) grupu hissedarları işbu sözleşmenin 8 nci maddesindeki esaslar saklı kalmak üzere 
hisseleri oranında yeni hisse alabilirler. 

Madde 13. — 12 nci madde esasları dairesinde sermaye en çok yüzde elli (% 50) oranında azaltılabilir. 
Ancak azaltma halinde üçüncü şahıs alacaklarını karşılayacak aktifin bulunması şarttır. 

Madde 14. — Hisselerden doğan haklar ve vecibeler eşit olup sorumluluk vaz edilen sermaye ile sınırlı 
ve orantılıdır. 

Genel Kurulda temsil hakkı ve kârın dağıtılmasında hissedarlar, hisseleri oranında eşit haklara sahiptirler. 
«Anlaşma» yi ihlâl etmemek kaydıyla bir hisseye sahip olmak Şirket Anasözleşmesi ve genel kurul kararla

rını kabul etmek anlamını taşır. 
Madde 15. — Şirket iştirakçi ülkelerde veya yabancı ülkelerde şube. acentelik ve mümessillikler ihdas ede

bilir. 

BÖLÜM : II 
Madde 16. — Genel Kurul hissedarların teşkil ettiği kuruldur. Yılda bir defa hesap yılının bitişinden son

raki ilk üç ay içinde genel kurul adi toplantısını akteder. 
Adi toplantı dışında, işlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda genel kurul yönetim kurulu, denetim kurulu 

veya (A) grupu hissedarlarından biri veya (B) grupu hisseli % 51'ine sahip hissedarların talebi ile olağanüstü 
toplanır. Yönetim kurulu bu hissedarların ve denetim kurulunun yazılı talepleri üzerine genel kurulu toplan
tıya çağırmaya mecburdur. 

Madde 17. — Genel Kurul, yönetim kurulunca başka bir karar alınmadığı takdirde şirket merkezinde top
lanır. Genel kurulun adi toplantısı için yönetim kurulu toplantıdan bir ay önce toplantı gün ve saati, yeri ve 
gündemini hissedarlara taahhütlü mektupla bildirir. Ayrıca toplantıdan en az bir ay önce şirket merkezinin 
bulunduğu ülkenin ticaret sicili gazetesinde ilanen davet yapılır. Olağanüstü toplantıya davet aynı esas ve müd
detlere tabidir. 

Madde 18. — Genel kurul hissedarların 2/3 çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda nisap temin edilemezse 
en erken bir ay sonra genel kurul yeniden davet edilir. Bu durumda hisselerin salt çoğunluğu yeterlidir. An
cak (A) grupu hissedarlarının ittifakı ile karar alınması gereken hallerde bu hisselerin tamamının temsil edil
mesi şarttır. Hissedarlar ayrı ayrı veya birlikte vekil gönderebilir. Genel kurul kararları hazır bulunmayan veya 
karşı oy kullananlar için de ilzamidir. 
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Madde 19. — Genel kurul başkanım (A) grupu hissedarları seçecektir. Ancak genel kurul başkanı yönetim 
kurulu başkanı ile aynı tabiyette olmayacaktır. Genel kurul oy çokluğu ile oy toplayıcı olarak hissedar tem
silcilerinden iki kişiyi seçer. Toplantı zaptım tutmak üzere iki kişiden kurulu kâtipler genel kurul tarafın
dan seçilir. Bunların hissedar olmaları şart değildir. 

Madde 20. — Genel Kurul toplantılarında zabıt tutulur ve bu zabıtlar başkan ve oy toplayıcılar ile kâtip
ler tarafından imzalanır. 

Madde 21. — Genel Kurul toplantılarında kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Aşağıdaki haller
de kesinlikle 2/3 çoğunluk (A) grupu hissedarlarının ittifakı aranır : 

a) Sermayenin artırılması ve eksiltilmesinev karar vermek, 
b) Anasözleşmede değişiklikler yapmak, şirket süresini uzatmak, 
c) Şirket iştigal konularında değişiklik yapmaya karar vermek, alınacak kredi tavanlarım belirtmek, 
d) İtibari sermayenin % 10'unu aşan yatırımlara girmek, başka şirketler kurmak veya iştirak etmek. 
Madde 22. — Genel Kurul gerekli konularda karar almaya yetkili ve özellikle aşağıdaki görevleri yapmak

la yükümlüdür : 
a) Yönetim Kurulu yetkisi dışında kalan işleri görüşüp karara bağlamak, 
b) Anasözleşmede değişiklik yapmak, 
c) Şirket sermayesinden ödenmemiş hisselerin ödeme şart ve zamanım tespit etmek, 
d) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun şirket işleri hakkında verdikleri raporlarla bilanço, kâr ve za

rar hesabı ve mevcudat defterleri hakkında görüşüp bunları kabul veya reddetmek veya yeniden düzenlemeyi 
kararlaştırmak, 

e) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun zimmetini ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, 
f) Yönetim kurulu üyelerini ve deneticileri seçmek ücretlerini tespit etmek, gerekirse, bunları işlerinden 

uzaklaştırmak yerlerine başkalarım seçmek (Bu konuda ülkenin iştirakçilerinin kontenjanı gözönünde bulun
durulur.), 

g) Yıllık kârın dağıtma şekil ve zamanını tayin etmek, 
h) Ortaklığın tahvil çıkarmasına veya istikraz aktine müsaade etmek, 
i) Amortismanların tefrik şekil ve suretlerini kararlaştırmak, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi 

kâr nispetini tespit ve olağanüstü ihtiyat sermayesinin kullanılış tarzını tayin etmek, 
j) Şirketin feshine karar vermek ve tasfiye heyetini tayin etmek, 
k) Şirketin yönetimine ve Anasözleşmenin uygulanmasına dair gündemde bulunan işler hakkında karar 

vermek. 
Genel Kurul çalışmalarını «Anlaşma» esaslarına uygun şekilde yönetir. 

BÖLÜM — III 

Madde 23. — Şirketin bir denetim kurulu olacaktır. Denetim kurulu, iştirakçi memleket hissedarlarının eşit 
sayıda göstereceği bir misli aday arasında her birini temsil etmek üzere birer asil ve birer de yedek olmak 
üzere iki asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Hizmet süreleri üç yıldır. 

Madde 24. — Deneticiler iştirakçi ülkeler uyruğuna sahip yeterli tahsil görüş ve görevlerini başarı ile ya
pabilmek üzere gerekli mesleki, hukuki, mali, iktisadi bilgi ve tecrübeye sahip ve İngilizce ve milli dilini ye
terli şekilde bilmesi şarttır. 

Madde 25. — Deneticiler, şirketin bütün iş ve muamelelerini denetlemek ve hesaplarını tetkik etmek, yö
netim kurulu üe birlikte bilançosunun tanzim şeklini tayin ve hisse senetlerinin vaziyetini tetkik ve bir ay
dan fazla fasıla vermemek şartıyla zaman zaman ve aynı olarak şirket kasalarım, kayıtlarını ve defterlerini 
kontrol ederek mevcut kayıtlara uygunluğunu tespit ve yönetim kurulu üyelerini mevzuat ve Anasözleşme hü
kümlerine tamamiyle uymalarına nezaret etmek ve adi genel kurula şirketin durumu, yıllık bilanço, kâr ve 
zarar hesapları ve yönetim kurulu faaliyetleri hakkında kanaat ve mütalaalarını havi yıllık bir rapor vermek 
yönetim kurulunun ihmali halinde veya zaruri ve müstacel gördükleri hususlarda genel kurulu olağanüstü 
toplantıya davet etmek, genel kurul toplantılarında hazır bulunmak gerektiğinde tasfiye muamelelerine neza-
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ret etmekle görevlidirler. Deneticiler müzakere ve oylamaya iştirak etmemek kaydıyla yönetim kurulu top
lantılarına iştirak edebilirler ve gerekli buldukları hususları genel kural ve yönetim kurulu gündemine ithal 
edebilirler. 

Madde 26. — Deneticiler «Anlaşma» veya anasözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereği gibi yap
mamalarından doğan zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını ispat edemedikleri hallerde müteselsilen mesul
dürler. 

BÖLÜM -. IV 

Madde 27. — Yönetim kurulu 6 üyeden kuruludur. Üyeler her bir iştirakçi memleket hissedarlarına (A) 
grupu hisselerini temsiîen' ikişer ve (B) grupu hisselerini temsilen birer kişi olarak hissedarlar tarafından tes
pit edilir ve atanır. 

Madde 28. —• Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Süresi dolma
dan görevinden ayrılan veya boşalan üyelikler için o üyeyi tespite yetkili hissedar veya hissedarların tayin 
edecekleri kimse yönetim kuruluna katılır. Yerine tayin edildiği üyenin süresini doldurur. 

Madde 29. — Yönetim Kurulu (A) grupu hisselerini temsil eden üyeleri arasından ilk üç yıl bir Libyalı 
başkan bir Türk başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcıları sıra ile taraf ülkeler temsilcilerin
den seçilmeleri şarttır. Başkan yardımcısı da başkanın temsil ettiği hisse temsilcisi dışında kalan ülke temsil
cileri arasından seçilir. Başkanın yokluğunda, Başkan yardımcısı başkana vekalet eder. O da bulunmazsa en 
yaşlı üye başkanlık yapar. 

Madde 30. — Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini başarabilmek için gerekli bilgi sahibi olmaları ve 
İngilizce diline vakıf bulunmaları ve yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Madde 31. — Yönetim Kurulu, genel kurul kararlan uyarınca, şirketin idaresinde genel kuruldan sonra en 
geniş yetkiye haiz olup, genel kurulda karar alınmasını gerektirmeyen ve genel rnüdür yetkileri dışında ka
lan işlerin tümü hakkında karar vermek ve genel müdürün tekliflerini inceleyip karara bağlamak, özelik
le : 

a) Şube, acente, mümessillik ihdasına veya ilgasına karar vermek ve bunların yetkilerini ve faaliyet sa
ha (mevzu) ve mıntıkalarını tespit etmek, 

b) Şirketin bilcümle personelinin tayin, hizmetten çıkarma, nakil, terfi, takdir, tecziye, izin, sosyal hak
lar gibi zat işlerine müteallik usullerle personele bağlanacak her türlü ücret, tahsisat, tazminat, ikramiye, 
prim, permi vesair menfaatlere mütedair yönetmelikleri ve sözleşmeleri tasdik etmek, 

c) Şirketin alacaklarını tahsile, borçlarım tediyeye ve şirketin kuruluş maksadına uygun her türlü mu
kaveleler tanzim ve her türlü alım, satım, yaptırma, yapma, kiralama, kiraya vermek ve bunlara benzer di
ğer muameleleri yapmak, kefil ahz ve kabul eden sıfatlarıyla imza vazetmek, 

d) Resmi dairelerle, özel, gerçek ve tüzelkişiler, müesseseler, teşekküller ve benzeri kuruluşlar ile mec
lisler, mahkemeler, idari ve kazai bilcümle mercilerde şirketi temsil etmek ve sulhe, ibraya, ferağata ve tah
kim yollarına gidebilmek, 

e) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık mutasavver bütçe ve faaliyet raporlarını tasdik etmek, 
f) Yıllık bilanço, kâr ve zarar hesap cetvellerini hazırlamak ve bunları genel kurul tasvibine arz etmek, 
g) Yönetim Kurulu, yukarıdaki fıkralardaki yetkilerini kısmen veya tamamen genel müdüre devredebilir. 
Yönetim Kurulu görevlerinin ifası ve yetkilerinin istimalinde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk 

Sosyalist Cemahiriyesi arasındaki anlaşmalar esaslarına riayet eder. 
h) itibari sermayenin % lO'una kadar yapılacak yatırımlar hakkında karar vermek. 
Madde 32. — Yönetim Kurulu üyeleri görevlerinin ifasından dolayı hissedarlara karşı sorumludur. 
Madde 33. — Genel Müdür yönetim kurulunca sözleşmeyle atanacaktır. Genel müdürde, yönetim kurulu 

üyelerinde mevcut nitelikler aranır. 
Madde 34. — Genel Müdürün ücretini ve özlük haklarını yönetim kurulu tespit eder. 
Madde 35. — Genel Müdür, yönetim kurulu kararı ile her zaman azledilebilir. 
Madde 36. — Genel Müdür, şirketin icraya müteallik cari muamelelerini tedvire ve bilhassa yönetim ku

rulunun işbu Anasözleşme gereğince haiz bulunduğu ve tespit edeceği şartlar dairesinde kısmen devredebilece-

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 900) 



— 17 — 

ği yetkileri kullanmaya ve görevlerini ifaya ve yönetim kurulu kararlarını uygulamaya memurdur. Gene! mü
dürün personel hakkındaki yetkileri yapılacak yönetmeliklerle tespit edilir. Genel müdür, bazı işleri yapmak 
üzere sorumluluğu kendisine ait olmak kaydıyla başkalarını tevkil edebilir. 

Madde 37. — Genel müdür, yönetim kuruluna karşı görevinin ifasından şahsen sorumludur. 

BÖLÜM : V 

Madde 38. — Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta biter. Birinci hesap yılı şirketin kesin ola
rak kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir. Ancak bu süre altı aydan az 
ise kurulduğu gün ile ikinci 31 Aralık'a kadar bu süre uzar. 

Madde 39. — Şirketin yıllık safi kârının % 10'u itibari sermayenin </c 25'i tutarına varıncaya kadar ye
dek akçe olarak ayrılır. c/c 25'e ulaştığında durur ve ihtiyat akçenin bu orandan aşağı düşmesi halinde ye
niden kesilmeye başlanır. Şirketin kâr ettiği yıllarda, hissedarların ödedikleri payların değerinin 9r 5 ora
nında bir meblağ brüt asgari kâr olarak dağıtılır. Şayet bir yıl kârı dağıtıma elverişli olmazsa bu pay ge
lecek yılların kârına aktarılır. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür ve şirket personeli için ge
nel kurulca takdir edilecek nisbet ve esaslara göre temettü verilir. Bunlar ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin 
genel kurul kararı ile tamamen veya kısmen hissedarlara dağıtılması veya tamamının veya bir kısmının ihtiyari 
yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilir. 

Madde 40, — Yıllık safi kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ve ne şekilde tediye olu
nacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda kararlaştırılır. Zarar var ise bu zarar karşılanmadan 
kâr ve temettü dağıtılamaz. 

Taraflar, şirket net kârını tahvil edilebilir döviz olarak hissedarlara transfer etmeyi taahhüt ederler. 
Madde 41. — Şirket bütün dış ödemelerde cari kambiyo mevzuatına göre hareket edecektir. Türk parası

nın yabancı paraya tahvilinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ödemenin istihkak etmiş olduğu ta
rihte tespit etmiş olduğu kür geçerlidir. Ödemenin istihkak etmiş olduğu tarih ile ödemenin ita edildiği tarih 
arasında vukubulacak kur farkları şirketin bilançosunda ayrı bir hesap olarak gösterilecektir. 

Madde 42. — Safi kârdan ayrılan adi ihtiyat akçe şirketin işletmeden doğan zararlarına karşılık olarak 
saklanır. 

İhtiyari ihtiyat akçe genel kurul kararına göre şirketin olağanüstü zararlarını karşılamak üzere sabit kıy
metler teminine ve sermaye arttırımına gidilmesi halinde sermayeye ilave suretiyle hissedarlara hisseleri ora
nında hisse senedi verilmek suretiyle tezyidde ve şirketin maksadına uygun sair hususlara ve genel kurulda 
alınacak karara göre tahsis olunur. 

Şirket müddetinin sonunda veyahut süresinden önce fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler ifa olunduk
tan sonra ihtiyat akçeler hissedarların ödenmiş hisseleri nisbetinde taksim olunur. 

BÖLÜM : VI 

Madde 43. — Taraf devletler arasında aksine anlaşma olmadıkça, sermayenin yarısına kadar zarara uğra
ması halinde şirket, süresinin bitiminden evvel tasfiye edilecektir. 

Madde 44. —• Şirketin süresinin bitiminde veya belirli süreden evvel tasfiye halinde her iki taraf devletleri 
'kendi namına hareket etmek üzere bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacaklardır. Tasfiyede uygulanacak 
usul ve tasfiye memurlarının yetkileri konusunda her iki tarafça mutabık kalınacaktır. Tasfiye memurları 
şirketin varlığını teslim aldıklarında yönetim kurulu üyeliği kalkacak, ancak tasfiye süresinde ve tamamlanınca
ya değin genel kurulun yetkileri devam edecektir. 

Yukarıdaki hallerin dışında şirketin tasfiye ve infisahında ticaret kanunu hükümleri uygulanacaktır. 
Madde 45. — İşbu şirket anasözleşmesi maddelerinde geçen kanun deyimi Türk kanunu anlamındadır. 
Madde 46. — İşbu Anasözleşme kanuna göre tanzim ve tescil edilecektir. Şirketin tescili, ilanı, kuruluşu 

ile ilgili masraflar, ücretler, vergi ve resimler genel masraflardan, tenzil edilecektir. 
Madde 47. — Şirket personeli şirket gemileriyle ücretsiz seyahat edebileceği gibi araba ve eşyaları da nav-

îunsuz taşınacaktır, 
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Türk ve Libyalı şirket personeli, Türkiye ve Libya'da kazandığı net ücretlerinin c/c 60'mı serbest döviz ola

rak yurt dışına transfer etme hakkına sahiptir. 
Madde 48. — Şirket, şubeleri ve sahibi bulunduğu acentalar. şirketin kuruluş tarihinden itibaren en az beş 

yıl. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesinde uygulanan ve aşağıda belirtilen ver
gi ve resimlerden muaf olacaktır: 

a) Bilcümle cihaz ve malzemeleri ile birlikte, şirkete ait gemilerin ithalinde gümrük vergisi. 
b) Şirketin emvali, geliri ve kân ile ilgili her türlü vergi. 
c) Damga resmi. 

PROTOKOL : II 

Madde 1. — Bu anlaşmanın tefsirinden ve yürütülmesinden çıkan ihtilafların öncelikle anlaşma yoluyla 
çözümlenmesi esasdır. Anlaşma yolu ile çözümlenemediği takdirde leonu aşağıda belli edilen tahkim heyetine 
tevdi edilir. Bu heyet her iki tarafın ayrı ayrı tayin edeceği birer hakemden teşekkül eder. İki hakem anlaşa
mazlarsa konu Türk - Libya bakanlıklararası karma ekonomi komitesine götürülür. Bu komitede de anlaş
ma olamazsa ihtilaf konusu uluslararası tecrübeli tarafsız bir kuruluşa götürülecektir. 

Madde 2. — Taraflardan herhangi birinin, tayin ettiği hakemin isim, adres ve mesleği ile ihtilaf konusunu 
belirterek yapacağı müracaat üzerine diğer taraf, böyle bir ihbarı aldığı tarihten en geç 3C gün içerisinde ken
di hakemini tayin ile adı, adresini ve mesleğini karşı tarafa bildirmek suretiyle gereken tebligatta bulunacaklar-* 
dır... Tebligat diğer tarafa imza karşılığında elden teslim, suretiyle veya o devletin merkezindeki kendi elçi
liğine gönderilmesi ve bu elçilik tarafından da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 

Madde 3. — Karar verilmeden önce hakemlerden birisinin ölümü veya istifa etmesi veya tayinini reddet
mesi yahut da işi yapmaktan aciz olduğunun anlaşılması halinde daha önce tayinde takip edilen usulde bu ha
kemi seçen tarafça yeni hakem atanır. 

Madde 4. — Hakem heyetinin toplantı yeri. tarihi ve usul şartları ile tahkim masrafları bu heyetçe tespit 
edilir. 

Madde 5. — İki hakemin verecekleri kararlar kesin ve nihai olup anlaşmazlığın iki tarafını bağlar ve bu 
kararlara İtiraz ve temyiz kabil değildir. 

Madde 6. — Hakem heyeti aldıkları kararda bu kararın icrası için bir zaman tespit etmek zorundadırlar. 
Bu müddet içerisinde herhangi bir taraf kararın hükümlerini yerine getirmezlerse anlaşmayı ihlal etmiş sayılır 
ve bu takdirde taraflar haklarını muhafaza etmek için münasip gördükleri tedbirleri almakta serbest oiurlar. 
Hakem heyeti kararını açıklamak ve icraya davet yetkisine haiz olup bu hakkını ilgilinin istediği zaman kul
lanması gereklidir. 

Madde 7. — Bu ek protokolün yürürlüğe girmesi, anlaşmanın tasdik edilmesi ve yürürlüğe girmesi ile ay-i 
nı zamanda olur. 
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Toplantı ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 901 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Savunma Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi : 1/173; C. Senatosu : 1/623) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 255) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 1 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2258 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 1 . 1979 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 1462 
sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1978 tarihinde Başkanlıkça Milli Savunma Komisyonlarına havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 18.1. 1979 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 255) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 14.8. 1978 
Başkanlığı 

Sayı : 101-109/07158 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Müli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
16 . 7 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi haklında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönde
rilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Çağın ve ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin bilim ve teknolojideki değişme ve gelişme hamlesine harp okulla
rının da ayak uydurması, kendisini değişim ve gelişim istikametinde yenilemesi kaçınılmaz bir davranış ol
muştur. 

Bunu. gerçekleştirebilmek, çağdaş ve modern bir askeri eğitimi uygulayabilmek amacıyla Meri Kanunun 
4 ncü maddesindeki esneklikten yararlanılmış, 1974-1975 öğretim - eğitim yılından itibaren eğitim normal süre
si 4 yıla çıkarılmıştır. 

Ancak lisans düzeyinde eğitime başlanılması ile yetinmek mümkün olmadığından öğretim hedeflerinin ça
ğın gereklerine paralel olarak yeniden saptanması, harp okulları öğretim üyelerinin ders gruplarına göre haiz 
olmaları gereken nitelikleri, okutulacak dersler, öğrencilerin okula giriş ve çıkarılma yöntemleri harp okulları 
öğretim üyelerinin yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esaslarına da tasarıda yer verilmesi suretiyle gelişme hedef
leri yanında uygulamada karşılaşılan tereddüt ve sakıncalar da giderilmek istenmiştir. 

4 yıllık eğitime geçişin doğal bir sonucu olarak tasarıya ek geçici bir madde ilave edilmiş, böylece eski 
statüdeki öğrencilerin müktesep hakları ile eğitim sisteminin bütünlüğü korunmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının 1 ncı maddesiyle Meri Kanunun bazı maddeleri değiştirilmektedir, 
Meri Kanunun değiştirilen 2 nci maddesinde eğitim amacı belirgin hale getirilmiş, taktik, teknik, idari, 

askeri disiplin, ilim ve beden yeterliği ilkelerini kapsayan eğitim hedefine dönük lisans seviyesinde bir öğ
renime yöneldiği belirlenmiştir. 

Kanunun 3 ncü maddesinde yapılan değişiklikle lise eşidi okular ibaresi metinden çıkarılmış ancak ihtiyaç 
halinde sivil liselerin fen kolu mezunlarından öğrenci alınacağı belirlenerek harp okulu tedrisatında başarı 
olabilecek öğrenci seçimi başlangıçta tayin edilmiştir. 

Kanunun 4 ncü maddesi değiştirilerek lisans seviyesindeki öğretim ve eğitimin zaruri bir gereği olan 
4 yıllık öğrenime geçilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesinde yer alan değişikliklerle Meri Kanunun uygulamadaki sakıncaları giderilmek 
istenmiştir. Nitekim ahlak notu nispeti ibaresi ahlak notu olarak bırakılmış böylece nispet sözcüğü madde
den çıkarılarak maddeye açıklık getirilmiştir. 

Keza okuldan çıkarılmayı gerektiren önemli bir işlemde karar yetkisi disiplin kurulundan alınarak yüksek 
disiplin kuruluna verilmiştir. 

Okuldan çıkarılma sebepleri arasına, giriş şartlarına ilişkin nitelikleri öğrenim sırasında değiştirenler, cüm
lesi eklenmek suretiyle Meri Kanundaki boşluk giderilmiştir. 

Kanunun 6 ncı maddesinde teğmenliğe nasıp 30 Ağustos tarihi olarak dondurulmuş iken Askeri Personel 
Kanununda yapılan değişiklik ve esnekliğe paralellik sağlanması amacıyla anılan kanuna atıfta bulunulmuş
tur. Böylece idari, sıhhi veya yargısal zorunluluklar nedeniyle 30 Ağustos'tan sonraki bir tarihte de teğmen 
nasbetme olanağı yaratılmıştır. 

7 nci maddesinde harp okulları öğretim üyelerinin nitelikleri lisans öğreniminin gereklerine uygun olarak 
yeniden düzenlenmiş ve harp okullarında öğretmenlik yapabilecek personel 3 grupta toplanmıştır. Birinci 
grupta askeri meslek dersleri için, akedemik kariyer şartı aranmaksızın mesleğindeki bilgi ve tecrübesine 
güvenilen asker kişiler; ikinci grupta teknik, fen ve sosyal bilim dersleri için akademik kariyer sahibi olmak 
kaydıyla asker kişiler; üçüncü grupta ise, teknik ve sosyal bilimi dersleri için akademik kariyer sahibi öğ
retim üye veya yardımcıları; gruplandınlmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 9 ncu maddesine harp okulundan sonraki öğretim ve eğitim ku
rumları ilave edilmek suretiyle sınıf okullarına inhisar ettirilmeyen öğretim ve eğitim amacına daha uygun 
ve kapsamlı bir ibare getirilmiştir. 
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Tasarının 2 nci maddesiyle Harp Okuları Kanununa ek geçici bir madde ilave edilmektedir. Tasarıyla 
getirilen hükümler 1974 - 1975 öğretim yılından itibaren uygulanacağından bu tarihten önce harp okulu öğ
rencisi sıfatını ihraz etmiş olanlarla öğretim bütünlüğünü zedelememek ve müktesep hakları korumak ama
cıyla Harp Okulları Kanununun değişen hükümlerinin bu kişilere inhisaren bir süre daha uygulanmasına de
vam edeceğini hükme bağlamaktadır. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri yürütme ve yürürlüğü kapsamaktadır. 

Sivas Milletvekili Azimet Köytiioğlu'nun Teklifi. (2/200) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/659 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
: l" ] ' '.':" ' ' " " " Azimet Köylüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifimi sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

Zekiye Gülsen 

G E R E K Ç E 

1. Giriş ve Genel Bilgiler : 
I nci Cihan Savaşının sonunda, Büyük Atatürk'ün Sakarya Muharebesiyle fiilen ortaya attığı ve ilk uygu

lamasını yaptığı, daha sonra 1929'da General Ludendorf'un teorisini yazarak dünyaya benimsettiği «Topye-
kûn Savaş Doktrini» o tarihten bu yana vuku bulan her boyuttaki savaşta uygulana gelen savaş şeklidir. 

Yurt savunması konusu, artık yalnızca erkek savaşçılara yaslanan bir özel konu olmaktan çıkmış, kadın 
ve erkeğin paylaştığı bir ölüm - kalım davası şekline dönüşmüştür. II nci Cihan Harbi bu teorinin geniş 
çapta uygulamalarını bütün dünyaya göstermiştir. Harbin sona erdiği 1945'ten bu yana dünyanın muhtelif 
yerlerinden çıkan iç savaş ve mahalli harplerde ise, çok daha geniş uygulamalar görülmüştür. Kadın artık Si
lahlı Kuvvetlerin tabii bir elemanı haline gelmiştir. 

Bu ihtiyaç, yalnız sefer kuvvetlerinin insangücüne olan gereksinmesine yaslanmamaktadır. Modern harp 
ve silah araçlarından bazıları ve bazı iş grupları üzerinde kadın cinsitfin, erkekten daha başarılı olması, ka
dının çevreyi eğitimdeki psikolojik etkisi, bazı hizmetlere tahsis edilen erkek elemanların daha fizik gücü ih
tiyaç gösteren görevlere şevkine olanak sağlaması, cephe gerisindeki sivil savunma hizmetlerine kadının tah
sisi ile, cephe yararına güçler elde edilmesi gibi çeşitli nedenlere yaslanmaktadır. Daha da ileri gidilerek bu 
gereksinmede «Vatandaşlık Haklarındaki Eşitlik» gibi hukuksal görüşlerin de yer aldığı da görülebilmektedir. 

Bu büyük sorumluluklara, yalnız seferde ve zaruret halinde kadının celbedilmesi, tekniğe fazla yer veren 
Silahlı Kuvvetlerin bünyesinde imkânsız görüldüğü içindir ki, barış zamanından itibaren hemen doğulu ve ba
tılı, gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerde orduların bünyesinde kadına yer verilmektedir. Artık 

asa><,,,.. 
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içinde kadın eleman bulunmayan bir Silahlı Kuvvet bulunmamaktadır. O kadar ki, Afrika'da yeni kurulmuş 
ve islamiyetin bağnaz anlayışının etkisinden kendini sıyıramamış devletler bile, kadını ordunun tabii unsuru 
saymaktadırlar. 

2. Milli Savunma Hizmetlerinde Kadının Geçmiş!: 
a) Yabancı ülkelerde : 
Kadının Silahlı Kuvvetler hizmetine katkısı konusu son savaşların getirdiği bir mevzu değildir. Tarih bo

yunca, özellikle ufak toplumların (kabil, aşiret) savaşımla dcğüş daima beraberce yapılmıştır. 
Yakın çağlarda, büyük Profesyonel Ordulardaki kadının ilk hizmetleri ise (Hastabakıcıhk) olarak kendisi

ni gösterir. (Kırım savaşında Florence Nightingaîe'in Selimiye kışlasındaki hizmeti başlangıçtır). 
II nci Cihan Savaşında geri hizmetlerde artan ihtiyaçlarla, şoförlükten pilotluğa, Sivil Savunmadan, Ra

dar Operatörlüğüne ve Uçaksavar Topçuluğuna kadar birçok hizmetlerde (Kadın askeri) çeşitli isim ve rüt
belerde görmek kabil oldu. 

Örneğin : II nci Cihan Savaşında Alman Hava Kuvvetlerinin şiddetli taarruzları başladığı zaman, İngilte
re'de seferber edilen erkek mevcudu savunma ihtiyaçlarını karşılayamaz oldu. Kadın Askeri Birlikleri sürat
le geliştirilmeye başlandı. 1944 yılında Milli Savunma hizmetlerindeki kadın adedi 16 milyonu bulmuştu, 
Bunun 7.1 milyonu yardımcı hizmetlerde görev yaparken geri kalan 8-9 milyon kadın da, güçlüleri harp gö
revine katıldığı için bakıma muhtaç evlerin yaşamlarına yardımda çalışmakta idi. Endüstride 900 000, pasif 
korunmada 35 000 kadın hizmet almıştır. Ordu yardımcı hizmetlerinde 1941'de 103 000' olan kadın asker ra
kamı, harbin son yılında 467 000'i bulmuştu. Bu kadınların yaşları 14 - 59 arasında değişmektedir. 

İngiltere'de kadınlar her üç kuvvette subay olmaktadırlar. 
İsviçre'de 1948'de çıkarılan bir kanunla Kadın Yardımcı Teşkilatı kurulmuştur. Barış'ta 6 0CO, mevcutlu 

bu birlikte kadınlar subay olmaktadırlar. 
Sovyet Rusya'da, kadınlar erkeklerle tam eşit olarak Silahlı Kuvvetlerde mecburi hizmete tabidirler. 
İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi İskandinav devletlerinde de Kadın Servisleri mevcuttur. 
Birleşik Amerika'da, 1917'de ilk defa kurulan teşkilat II nci Cihan Harbinde geliştirilmiştir. Bu savaşta 

6 COO'ni subay olarak 100 C00 kadın silahlı kuvvetlerde görev almış ve bunlardan 17 OOÖ'ni ise Cephe hiz
meti yapmışlardır. Özel kadın subay ve kadın astsubay okullarında yetiştirilen bu elemanlara, geçen yıl ilk 
kez Harp Okullarında yer verilmiştir. 

İsrail'de kadınlar erkekler gibi mecburi askerlik hizmetine tabidirler. Cephede her sınıf ve rütbede görev 
alırlar. 

b) Türk kadının memleket savunmasındaki hizmeti? rine gelince : 
Kadınlarımızın bu konuya ilgileri belki en eski ve fazladır. Orta Asyada ve oradan Batıya doğru geliş sa

vaşlarında. Türk kadının erkekle beraber savaşması yaşamının tabii bir olayıdır. Hatta kadının kişisel nite
likleri sayılırken (savaşçılık gücü) önplanda yer alırdı. 

1011'de Haçlı Seferlerini durduran kumandanlar arasında Gazi Ayşe Hatun da vardır. 
Yakın tarihlerde 1873 - 78 - Türk savaşında bir Aziziye Tabyasının kurtarılması harekâtı vardır. 

Nene Hatun'un komutasındaki baskın hareketi yalnız kadınların eseridir. 
Balkanlardaki komite harekâtında Türk savaşçı kadınları da görülür. 
Daha yakında ise : 1913'te İstanbul Üniversitesinde (Orduya Yardım Teşkilatı) adıyla binlerce aydın ha

nımımız bir araya gelir. Kadınımızın batılılaşma hareketinde, evden topluca dış hayata çıkışın tarihinde de 
bu hareket büyük yer alır. 

İstiklâl Savaşımız ise : Orta Asyadaki Savaşçı Kadın ruhunun bu dönemde tamamen diriliğini görürüz. 
Türk kadının bu savaşta katkısı dünyaca kabul edilen «Topyekûn Savaş» doktrininin doğmasına neden olur. 
Cephe gerisindeki bütün cephane, mühimmat, ikma! maddeleri ve yaralıların taşınması, Türk kadının kağ
nısına ve sııtma yüklenir. Basit silah endüstrimizi onlar çalıştırırlar. Ulus meydanındaki kadın heykeli, işte 
bu kahraman Türk kadınını simgeler. 

Bunun dışında fiilen ateş hattında, cephede döğüşenler de pek çoktur. Öyle canlı ve unutulmuş örnekler 
var ki, bugünün moda haline gelen kadın komando, gerillacılık sanatı bizim İstiklal Savaşımızda doğmuş
tur denilebilir. Bizim Kadın Milislerimizden Harp Tarihimize geçen bazı örnekleri görelim : 
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— Gördes'li Makbule : Yunanlılara ilk silah atanlardandır. Evlenir evlenmez kocasıyla kurduğu müfre
zede savaşırken şehit düşer. 

— Güney Cephemizde bir müfreze kumandanı (Tayyar Rahmiye) vardır. Fransızla savaşta şehit olur. 
— İzmit Cephesinde (Çeteci Hatice) vardır. Takımın Kumandanı Erzurumlu Fatma vardır. 
— 1919'da Yunanlılar Aydın'a girerken bir anne silahım kapar, ileri atılır. Bunu birçok erkek ve kadın 

takip eder. Ayşe, Emine ve Seher isimleri tarihe malolmuş kadm savaşçılarımızda. 
— Yine Güneyde bir Adile Çavuş vardır. 
Hele TBM Meclisi tutanaklarında rastlanan bir Nezahat Kızımız var. 12 yaşındadır. 30 Ocak 1921 tarihli 

140 ncı toplantı tutanaklarına göre öyküsü pek ilginçtir. Babası subaydır. 70 nci Alay Kumandanı Halit Bey
dir. Annesini 8 yaşında iken yitirir. Baba da kızını cepheden cepheye beraber taşır. Morali bozulanlara moral 
verir. Beraber döğüşelim der. Yüzden fazla Yunanlıyı kendisi öldürür. Babasının zayıf günlerinde «Korkma 
sen de ölsen, Millet bakar bana» diyecek karakterdedir. İnönü savaşlarındaki kahramanlıklarıyla ordunun kal
bini kazanır. Millet Meclisinde bu hakiki Türk Jan D'arkına General rütbesi ve İstiklal Madaylası verilmesi 
teklifi, kız olduğu için reaksiyonla karşılanır. Konu kaybolur. Bütün sanatçılarımıza, romancılarımıza tam 
işlenecek milli bir konudur... 

Büyük Atatürk, Türk Kadının İstiklal Savaşındaki büyük katkısını 21 Mart 1923'te Konya'da yaptığı 
bir konuşmadan en vefalı bir biçimde över ve derki: 

«Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadi l i köylü kadınının fevkinde kadın mesaisini zikretmek 
imkânı yoktur. Erkeklerimizin teşkil ettiği ordunun hayat menbalarını kadınlarımız işletmiştir. Memleketin 
esbab-ı mevcudiyetini( Varlığın nedenlerini) hazırlayan kadınlarımız olmuş ve kadınlarımız olmaktadır. Kimse 
inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin kabiliyet-i hayatiyesini (Hayat yeteneğini) tu
tan hep kadmlarımızdır. Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun, kereste getiren, mahsulatı (Ürünleri) pazara 
götürerek paraya kalbeden (Çeviren), aile ocaklarının dumanını tüttüren bütün bunlarla beraber, sırtıyla, 
kağnısıyla, kucağındaki yavrusu ile, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak - soğuk demeyip, cephenin mühim
matını (Savaş gereçlerini) taşıyan hep onlar, hep o ulvi (Yüce), o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları olmuş
tur. Binaenaleyh hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve 
takdis edelim.» 

Türk kadını, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete elindeki silahla ve gönüllü olarak ve döğüşerek, kan 
dökerek, şehitler vererek girmiş, asıl ve asil görevi olan «Anahk» görevi ile beraber bu hizmeti de en sert ko
şullar içerisinde başarı ile yapmıştır. O, bu hizmeti daha sonraki diğer ülkelerde olduğu gibi bir Kanunun zo-
runluğu altında ve biçimlenmiş bir teşkilatın içinde yapmamıştır. 

Gazi Mustafa Kemal, kadına ordularda ilk yer açan, kadro veren ilk Generaldir, ilk Başkomutandır. Bu 
konuda da yaratıcıdır, önderdir, istiklal Savaşında kendisiyle fikir arkadaşlığı yapan tanınmış yazarımız Ha
lide Edip Adıvar'a 18.8.1921 tarihli telgrafıyla «Onbaşı» rütbesini tevcih eden odur. Dolayısıyla kadınları
mızın silahlı kuvvetlerimizdeki hizmetleri bir Atatürk direktifidir, ilkesidir. 

— Bugün Kıbrıs*ta Mücahidin yanında dövüşen Kahraman Mücahideler bu kuşakların çocuklarıdır, to
ru nları!dır# 

İstiklal Savaşından sonra bütün erkek konularına katışan kadınlarımız Silahlı Kuvvetlerinde yalnız (Hem
şire) lik hizmetleriyle yetinirler. 

Büyük Atatürk, devrimleri arasında, en önemlilerinden sayılan (Kadın Hakları) m kurtarır ve onu her 
mesleğe teşvik ederken (subay yapmayı) unuttuğu zannsdilffierffeîMir. 1935 Dünya TCadihTar Kongresi vesi
lesiyle Türkiye'ye gelen dünya kadın aleminin en ünlü simalarından delege ve basın mensuplarının «Türk Ka
dınına her ha'kkı, her mesleği verecek misiniz Asker de olacaklar mıdır?» sorusuna «Ben Türk erkeklerinden 
bile savaşmalarını istemiyorum. Amma milli şerefimiz söz konusu olursa Türk kadını erkeğiyle beraber ve 
eşit şartlarla vatan için döğüşecdktir.» şeklinde cevaplandırması ço'k ilginçitir. 

O yılları yaşayanlar bilirler. Liselerimizde, Üniversitede «Askerliğe Hazırlık» dersi okunur ve silahlı eği
tim vs atışlar yapılırdı. Bu eğitimde kızlarımız, (Bugün dış dünyada sı'k sik görülen askeri eğitimi) tam bir cid
diyetle er'keklerle eşit koşullarla yapmakta idiler. Bu eğitim, 1930 yılında Büyük Atatürk'ün İzmir Kız Öğ
retmen Okulunda öğrencilerle yaptığı hasbihalin sonunda karar haline getirilmiş uygulanmaya başlanmıştır. 
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Bir Sabiha Gökçen adı vardır. Tarihimizde çok yönü ile yer alacaktır. Atatürk'ün sevgili manevi kızıdır. 
Evvela (Gökçen) adım verir. Sonra onu Türkkuşunda pilot, paraşüt ve planör eğitimine sokar, yetiştirir. 

Daha sonra da Eskişehir Hava Uçuş Okulunda subaylarla beraber askeri pilot eğitimini görür ve başarır. 
Şark Harekâtına 52 nci Tayyare Bölüğü ile subaylar gibi katılır. Tarn bir (Dişi Kartal) dır. 

Atatürk kendisine ve emsaline «subay» unvan ve rütbelerini verme hazırlığında iken ömrü vefa etmez. 
1955'de, Türkiye'de Askeri Paraşütçü Birlikleri kurulmasına karar verilir. Atatürk'ün kurucusu ve Gök-

çen'in de hocası olduğu Türkkuşu sivil havacılık; okulunu İlk asker paraşütçülerimizin yetiştirilmesi görev 
olarak verilir. 

Kadm ve kız paraşüt hocalarımız, ilk paraşütçü subay, astsubay ve erlerimizi beraberce uçarak ve atla
yarak yetiştirirler. 1974'de Kıbrıs'a inen ve fetheden kahraman paraşütçüler evvela böylece kadın paraşütçü 
öğretmenler tarafından Türkkuşunda yetiştirilirler. 

1955 yazında, Ankara'da bir lise mezunu kızımızın Kara Harp Okuluna ve Türkkuşunda pilot ve paraşütçü 
brövelerini alan üç kızımızın da Hava Harp Okuluna müracaatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde çağdaş ordu
lar düzeyinde bir «Devrim» hareketi başlar. Bu genç kızlar konuya ilgi gösteren ileri görüşlü bazı otoritele
rin yardımı ile ve yasal önleyici hükümlerin olmamasından da yararlanarak Harp Okullarına girmeye mu
vaffak olurlar. Deniz Harp Okulumuz da ilk gönüllülerini alır. ilk kez Kara Harbiyesine 3, Denize 2, Ha
vaya 6 öğrenci muharip subay yetiştirilmek üzere alınır. Aynı sene yardımcı sınıflara (öğretmen, tabip, kü
tüphaneci vs.) subay yetiştirilmek üzere üniversitelere 17 askeri ikiz öğrenci alınır. 

Harp Okullarımız, kızların bünyelerine göre herhangi bir hazırlığa sahip olmadıkları halde, bu önce Ata
türk kızları, erkek arkadaşlarından savaş ve uçuş eğitimi, silah ve bakımı ve nöbet hizmetleri dahil en ufak 
fark gözetilmeden aynı koşulları yaşayarak yetişirler. Ahlak ve faziletleriyle çevrelerinin saygılarım kazanır
lar. Örnek Harbiydiler olurlar. 

Kadın subayın, dünya ordularında kadının fiziksel farklarından doğan özel bir statü mevcuttur. Ordumuz 
bu konuda da hazır olmadığından ilk kadın subaylarımız îçhizmetler Yönetmeliği ve askerliğin diğer yaşama 
koşullarına kendilerini şikayetsiz uydururlar. Büyük zorluklara zeVkle katlanırlar. Hizmetleriyle başarılı olur
lar. Silahlı Kuvvetlerin muharip kadrolarında jet pilotluğu, muhabere subaylığı, güverte subaylığı gibi hiz
metleri bile başarı ile yürütürler. Geri ve yardımcı hizmetlerde ikmal, ordudonatım, doktor, kütüphaneci, mü
hendis branşlarında olanlarda aynı başarıyı gösterirler. Bu bilgileri, ilk Harbiyeli kızlarımıza Kumandanlık 
yapmış kişilerin basılı eserlerinde zevkle okumaktayız. 

Kadın subaylarımızı ordu hemen benimser, Kumandan onları sever, Mehmetçik sayar, Halk beğenir. Yurt 
dışı görevlerde dikkati çekerler. Atatürk kadın devrimini en güzel biçimde temsil ederler. 

Atatürk devrimlerinin, kadın - erkek eşitliği ve işbirliği ilkelerinin gerçekleşmesinde bu ilk öncü asker 
kızlarımız cidden parlak sonuçlar alırlar. O dönemde Ordumuzun basılı yayınlarında, haklarında erkek ar
kadaşlarının ve kumandanlarının yazdıklarını okuyunca yalnız onlar için gurur duymalkla kalamıyoruz. Türk 
kadını hakkında Türk Ordusunun anlayışındaki ileri ligi görerek, her konuda olduğu gibi kadın haklan ko
nusunda da galiba Türkiye'de en iyi anlayan çevrenin Silahlı Kuvvetlerimiz olduğu inancına varıyoruz. 

1961 'de, nedeni belli olmayan bir kararla bir Atatürk arzusu, emri ve emaneti olan bu şerefli hizmet, şe
refli Türk kadınından konunun her dalındaki başarılı çalışmalarına rağmen geri alınır. Yetiştirme durduru
lur, mevcutların idamesiine (Bazı koşullarla) devam olunur. Bugün Ordumuzda 25 Kara, 8 Deniz, 25 Hava su
bayı kızımız kalmıştır. Rütbeleri Yüzbaşı, Binbaşı ve Yarbaydır. Gerisi gelmediğinden kökü olmayan bir 
ağaca benzemektedirler. Bütün dünya orduları, yararına inandıkları bu sınıfı her gün geliştirirken biz körlet-
miş oluyoruz. Bu cidden hazin bir sonuçtur, 

3. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kadın Elemanların Görevlendinlmesinin Zorunlukîarı (Nedenleri) : 
a) Türkiye'nin, Atatürk Devrimlerini ve Türk Kadınının dünya kadınları arasındaki çağdaş yerinin tanı

tılması açısından : 
Ülkemizin bugün başlıca problemi, Atatürk devrimleri ve çağdaş uygarlık düzeyi ile dünya üzerinde ye

teri kadar tanıtılmamış olmasıdır. Politik alanda artık belirgin hale gelen «Büyük Yalnızlığımız»ın asıl nede
ni bu gerçeğin içindedir. 
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Özellikle Türk kadının, Atatürk devrimleri ile ulaştığı düzeyi daha yakın komşu memleketlere bile tanıt
mamış durumdayız. Türk hududunu geçer geçmez kadınlarımızın harem hayatı, peçeli, çarşafh kıyafetleri 
üzerinde acayip sorularla karşılaşmaktayız. Tanınmamamızın, dolayısıyla da sevilmememizin suçluları öncelikle 
bizleriz. 

Halen Ordumuzda mevcut bir avuç kadın subayımız Atatürk'ün Türk kadın devrimirii ve daha geniş an
lamda Türkiye'yi tanıtmada büyük roller oynamışlardır. Bunlara ait pek çok örnekler bilmekteyiz. 

En son, 1975 Temmuzunda Mexico City'de yapılan «Uluslararası Kadın Yılı Dünya Konferansı»na 133 
ülkeden (5 000) e yakın delege ve dinleyici kadın katılır. Gazeteoilerin ve Türk heyetindeki çok değerli pro
fesör hanımlarımızın belirttiklerine göre, bu büyük kadın topluluğu arasında en fazla ilgiyi 1963'de uzaya İlk 
giden kadın ve dünya etrafında 48 defa tur yapan Sovyet Kozmonotu Valentina Toreshkova çekmekte idi. 
Bundan sonra, dikkatlerin Türk Delegasyonu arasında görevlendirilmiş bir Türk Kadın Jet Pilotu Binbaşımız 
üzerinde toplandığı görülür. Hâlâ, haremde yaşadığı umulan bir kadın toplumundan bir Harp Pilotunun çık
ması hepsini şaşırtır. 

Sadece bu gibi Türkiye'yi tanıtıma veya Türkiye hakkındaki yanlış tanımları gidermek yolundaki 'hizmetleri 
dahi bu sınıfın tekrar ihdasına yeterli bir nedendir, 

b) Eğitsel nedenlerle : 
«Kadın» yaratılış itibariyle insanın ilk öğretmenidir. «Eğitim kabiliyeti» doğal olarak vardır. Bulunduğu 

çevreye varlığıyla eğitici etki yapar. Bundan ötürüdürki «Karma Eğitim» tabii ve dünyaca kalbul edilen eği
tim türüdür. 

Ayrıca askeri liselerimizden itibaren her askeri öğa'cim ve eğitim kurumumuzda kadın subaylar çok iyi 
birer eğitim elemanı olacaklardır. O kadar ki pilotluk, paraşütçülük gibi en sert eğitim dallarında bu husus 
denenmiş ve çok başarılı sonuçlar alındığı tespit edilmiştir. Kadınımızın bu doğal gücünden yararlanmamız 
çok yerinde olacaktır. 

c) Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücü (fsttihdam Politikası ile ilgili nedenler) : 
tik kez, 1955 yılında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bünyesine kadın subay yetiştirilmek üzere kız öğ

renci alındığı açıklanmıştı. 

Bu girişim çok olumlu projenin başlangıç devresini teşkil etmektedir Böylece : 
Silahlı Kuvvetlerin yardımcı sınıf hizmetlerinin büyük bir bölümünü kadın subay personele yaptırmak ve 

yetiştirmek suretiyle tasarruf edilecek erkek subaylarm aşırı bedeni güçlük gösteren muharip sımf hizmetle
rine kaydırılmak, ve bu amaçla ilerde kadın subayların yetiştirilmesi için açılacak eğitim kurumlarına, idare
ci ve eğitimci kadın subayları yetiştirmek üzere 1955 yılının koşulları içinde mevcut Harp Okullarında ilk 
çekirdek elemanları yetiştirip elde etmek amaçları ele alınmıştır. 

Bu olumlu başlangıç semeresini vermiş, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin çeşitli sınıflarında 1955 -1960 
arasında 130 kadar bayan subay yetiştirilmiştir. 

Herhangi bir mantıki ve geçerli nedene dayandırılmadan, hatta duygusal varsayılabilecek nedenlerle, 1961 
yılında bu projeden vazgeçilmiştir. O sırada, mevcut kadın subayları dahi silahlı kuvvetlerden ayırma düşün
cesi kuvvet kazandığı görülür. Hatta bu düşünceye bazı yarışmalarda gerekçe olarak kadın subaylarm anne 
olmaları devrelerindeki durumları ileri sürülmüştür. Oysa 1961 yılı itibariyle, henüz teğmen rütbesinde olan 
bu personelin çoğu henüz evli dahi değildi. 

Bu personelin çalışmalarının verimsiz olduğu da id ila edilememiştir. Çünkü en yükseği Yarbay rütbesinde 
oian bu personelden, çalışmama, randıman düşüklüğü, disiplinsizlik veya ahlâkı zedeleyen nedenlerle sicil ala
mayan, terfi edemeyen veya silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilene rastlanamamıştır. Ancak son çıkarılan 20 yıl
da emekli olabilme hakkını veren yasa çerçevesinde kendi isteği ile ayrılanlar, ve tedavisi mümkün olmayan 
(kanser) gibi hastalıktan ayrılanlar olmuştur. 

Şu anda Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kadrolarında görev yapan altmış kadar kadın subayların iş geçmişlerini 
incelersek ve evli olan büyük çoğunluğunun da iki çoeuğu olduğunu kabul edersek 20 yıllık çalışma hayat
larında toplam 6 ay tutan bir süre hizmetten «Doğum» nedeniyle uzak kaldıklarını görürüz. 

Aynı sayıda erkek subayı aynı hizmet süresi içinde incelersek bu rakamın belki daha üstüne çıkabildiği 
görülecektir. 
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Bunun iki nedeni vardır. 
Birincisi; doğanın, organik ve fizyolojik yönlerden kadını erkekten güçlü yaratmış olmasıdır, örneğin 

(Kalp ve kan hastalıkları kadınlarda 45 yaşından sonra görülebilir. Uzay uçuşları gibi en zor hizmetlere kadın 
bünyesinin daha tahammüllü olduğu tespit edilmiştir.) 

İkincisi; geleneksel olarak erkek mesleğine sahip olan kadınlar, elde ettiği bu hakka eşit ve layık olduğu
nu kanıtlama çabasıyla daimi iddialı ve randımanlı çalışmaktadır. 

Diğer yandan kadının Analık dikkat ve sabrı ile içgüdüsel eğitimci yapısından silahlı kuvvetler içerisinde 
büyük yararlar sağlandığı gözlenmektedir. 

Örneğin kadın subay öğretmenlerin derslerinde askeri öğrencilerin başarı nispeti fazla olmakta, kadın 
subay doktorların özellikle hasta erlerin tedavisinde son derece başarılı sonuçlar aldığı görülmektedir. 

Şu anda komando birliğimizin bağlı olduğu bir askeri hastanemizin ortopedi bölümünü bir Yarbay Ka
dın Doktor idare etmektedir. Örnekleri genişletirsek kadın subayların bulunduğu görevlerde büyük bir başarı 
sağladıkları, hatta birden fazla kadroları doldurdukları görülmektedir. 

Silahlı Kuvvetlerde kadın subay ve daha da öte bir düşünceyle astsubay kullanımını (özellikle muharip 
sınıflar dışında) düşünmek zamanı gelmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin insangücü yapısı iyi incelenir değerlendirilirse pek çok hizmetin kadın subaya ve ast
subaylara kaydırılması mümkün olabilir. 

Buna acaba gerek var mıdır? 
İşte bu nokta; ülkemizin okuyan iş gören erkek gücünü inceleyerek çözümlenmesi gereken bir konudur. 

Şayet bu incelemeyi katı kalıplar içinde yaparsak erkeklerin iş sahası bulamadığı bir dönemde kadınların Si
lahlı Kuvvetler bünyesinde görevlendirilmesi konusu gerçeklere uymayan bir görüştür. 

Amaç; Devletin yatırım harcamalarını en yararlı biçimde kullanmak olduğuna göre Anayasamızın ver
diği eşitlik ilkesi çerçevesinde cinsiyet düşünülmeksizin hizmeti en verimli yapabilene götürmek, anailke ol
ması lazımgelir. 

Kalkınan ülkemiz ve gelişen ekonomimiz çerçevesinde bu düşünce uygun bir çözüm yolu olacaktır. Kal-
dıki sürekli sanayileşmekte olan ülkemizde erkeklere büyük çalışma alanları açılacaktır. Milli eğitim poli-
kamızın da teknik öğretime ağırlık vermesi bu düşünceden hareketle oluşmuştur. Bunun yanısıra Silahlı 
Kuvvetlerimizin doktor, dişçi, mühendislik dallarındaki kadrolannda büyük boşluklar olduğu ve eleman sağ
lanamadığı bilinmektedir. Bu kadrolara kadın subay alınması hizmetin aksaksız olarak yürümesini sağlaya
caktır. 

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle sivil personel kullanılan kadrolarında 
kadın subay ve astsubay kullanılması hizmette sürat ve disiplin sağlayacağı gibi verimi de artıracağı aşi
kârdır. 

Böylece Atatürk devrimlerinin bir devamı sayılan kadının Silahlı Kuvvetlerdeki hizmet müessesesinin de 
devamı sağlanacaktır. 

Kadm personelin muharip kadroda ve ateş hattında dahi görev aldığı orduları saymak mümkündür. Ya
kın yıllarda İsrail, Vietnam gibi savaş alanlarında pek çok örnekler görülmüştür. İstiklal Savaşında bizde ve 
sonra II nci Cihan Savaşında ve daha sonraki iç savaşlarda gerilla güçlerinde kadının erkekle eşit koşullar
la döğüştüğünü hep bilmekteyiz. 

Böyle olmasına rağmen olağan şartlar içerisinde genel eğitim kadının Silahlı Kuvvetlerin yardımcı servis
lerinde görev almasıdır. Bu servislerin özellikle barış ordularında yeterli, kaliteli erkek elemanlarla Hazar 
kadrolarını doldurmaları güçlüğü bütün dünya orduların da belli olan bir problemdir. 

Zaman zaman gazete ilanlarımızdan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aynı sıkıntıyı çektiğini ve sivil elemanları 
aradığını görmekteyiz. Barış kadrolarımızın yardımcı sınıflardaki bu ihtiyacın % 50 civarında daima eksiklik 
içinde olduğu bilinmektedir. Sosyo - ekonomik koşulları gelişen her ülke gibi Türkiye'de de resmi sektörün 
özellikle teknik yükseköğrenim görmüş personel sıkıntısı çekmesi normaldir. Ancak bunun klasik anlayışlar
la muvazzaf erkek subay ve astsubaylarla karşılanmasının mümkün olamayacağının veya çok pahalıya malola-
cağını da kabul etmek lazımdır. Bu gerçektir. 
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Sivil sözleşmeli personelle de bu açık kapatılamaz. Bu yolda çok kez denenmiştir. Bu gibilerin ücretleri 
normalin üstünde olur. Tam yetiştiği sırada serbest sektörün yüksek ücretinin cazibesine kapılır. Ayrıca üni
formalı hizmetle, üniformasız hizmetin ordu disiplin koşullarına uyumundaki farkları da dikkate almak 
lazımdır. 

Esasen Ordudaki sivil personel 657 sayılı Yasaya tabidirler (işçi statüsünde olanlar hariç). Bu Kanun ge
nel idare, teknik ve yardımcı hizmetlere alınacak personelin şartlarını sınırlamıştır. Bu şartları bulamayınca 
bu kadrolar zaruri olarak boş kalmaktadır. 

Silahlı Kuvvetler Personel kanunları görevden ayrılabilmek için 15 yıllık hizmeti öngörür. Dolayısıyla ye
tiştirilecek kadın subay ve astsubayların disiplinli davranış ve çalışmalarına ilave olarak ve rantabl bir verim 
de sağlanmış olurlar. 

e) Hukuksal Nedenler : 
İstiklal Savaşında cephede ve cephe gerisinde Türk erkeği ile yan yana, omuz omuza savaşan Türk kadı

nına eşit hak ve eşit görev ilkesinin benimsendiği Cumhuriyet döneminde, bir ara Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
subay olarak istihdam edilmek üzere harp okullarına öğrenci olarak kabul edilerek orduda görev verilmiş 
ve fakat kısa bir süre sonra Türk kadınına tanınan bu hak, kanun ve yönetmeliklere konan maddelerle geri 
alınmış, müktesep hak sahiplerinin göreve devamlarına müsaade olunmuştur. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 nci maddesi muvazzaf subay kaynağını, 
a) Harp Okulları : 
b) Fakülte ve yüksekokullar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 1955'ten 1965 yılına kadar yetiştirilen 

kadın subayların yetiştirilmelerinin devamı harp okullarnın kuruluş, işleyiş ve bu okullara giriş şartları ye
tiştirme usulleri 4.8.1971 tarih ve 1462 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup 1462 sayılı Harp Okulu Kanu
nunun 3/1 maddesi ile Harp Okulları Yönetmeliğinin 9/a - 1 maddeleri ile kesinlikle durdurulmuş bulunmak
ta artık bu maddelere göre harp okullarına kız öğrenci alınmasına olanak bulunmamaktadır. 

Bu hususlar, 334 sayılı TC Anayasasının 12 nci maddesinde zikredilen eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil 
eder. 

Bununla beraber 926 sayılı Kanunda, muvazzaf subay kaynağı olarak gösterilen «Fakülte ve yüksekokul
lara kız öğrenci alması hususunda mani bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu konunun 20 nci maddesi ge
reğince hazırlanan ve Resmi Gazetenin 11 Mayıs 1968 tarih ve 12896 sayılı nüshasında yayınlanan fakülte 
ve yüksekokullardan yetişen subaylara ait yönetmeliğin 7,'a maddesinde askeri öğrenci olabilmek için; «erkek 
ve Türk vatandaşı olmak» şartı getirilmiştir. 

Yönetmeliklerin kanun hükümlerine aykırı hüküm ihtiva edemeyeceği izahtan varestedir. 
Bu itibarla kız öğrencilerin 926 sayıiı Kanunun 13 ve müteakip maddeleri gereğince fakülte ve yüksek

okullara girebilmeleri bugün de yasal olarak mümkündür. Yönetmeliğin 7/a maddesinde yapılacak bir tadi
lat hem kanuna aykırı yönetmelik hükmünün düzeltilmesini temin edecek ve hem de yönetmelikte kız öğren
cilerin fakülte ve yüksekokullarda yetiştirilmesine mani hükmü kaldırmış olacaktır. 

Bugün Silahlı Kuvvetlerimizde de sıkıntısı daima duyulan bilhassa tabip ve eczacı, diş tabibi, kimyager, 
mühendis, maliye, öğretmen, sağlık sınıfı subayların kız öğrencilerden fakülte ve yüksekokullara Genelkur
may Başkanlığının lüzum göstereceği miktar kadar alınarak subay yetiştirilmesi halinde hem de Türk kadını
na tekrar ordumuzda görev alma hakkını kolaylıkla doğuracak ve hem de bazı hizmetlerin kolaylıkla yü
rütülmesini temin edecektir. Örneğin «Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve aile efradına hizmet arz eden 
askeri hastanelerdeki» bazı ihtisas kollarında görev yapan tabipler ve diş tabipleri, eczacılar ve askeri hemşi
relik okullarındaki idareci ve öğretmenler, karârgâhlardaki idareci ve öğretmenler, karagâhlardaki maliyeciler, 
kurumlarca görevlendirilecek mühendisler ve sağlık işleri ile vazifelendirilen kadın subaylardan teşekkül et
tirilecek kadrolar hizmetin kolaylıkla ve daha faydalı yürütülmesini temin edecektir. 

B) Sonuçlar ve Öneriler : 
XX. Yüzyılda kadın ve erkek haklarının eşitliği üzerinde büyük mücadelelerin yapıldığı çağda yaşıyo

ruz. Toplumların, ülkelerin uygarlık seviyesinin ölçülmesinde, kadın haklarına o memlekette verilen değere 
anlayışa çok yer verilmektedir. Bu eşitlikteki farklılığın kaldırılması oranında milletler değer yargılarına ulaş
maktadır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 901) 
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Büyük Atatürk, haremden, kapalı peçe ve kafesten getirdiği Türk kadınına yasal haklar bakımından bu

günün dünyasına örnek olacak haklar sağlamakla dünyaya örnek bir toplum olma şansını bizlere bağışlamış 
bulunmaktadır. 

1975 yılı, Uluslararası kadınlar yılıdır. Kadın Hakları artık Birleşmiş Milletler aracılığı ile günün en iş-
lerli ilginç konusu olmuştur. 

1795 Temmuz ayında Meksika'da 133 millet delegelerinin katıldığı «1975 Uluslararası Kadın Yılı Dünya 
Konferansı» yapılmıştır. Bu konferansta kararlaştırılan hususlardan birisi de, Kadın Haklarına ait ülkelerce 
ahnacak karar ve uygulamaların Birleşmiş Milletlerce izlenilmesi, dünyaya duyurulması ve bir süre sonra 
yapılacak Genel Kongrelerde değerlendirilmesi konusudur. 

Dünya Milletleri, Kadın konusundaki çalışmalarını böylece sergilemektedirler. Bu nedenle, her tarafta 
hareketli çalışmalar vardır. Bu muhafazakâr milletler bile Silahlı Kuvvetlerin kapılarını bu vesile ile de ka
dına açmaya gereksinme duymaktadırlar. 

Örneğin. I ve II nci Cihan Savaşlarında savaşa da katılmış kadınlar olmasına rağmen, Harp okuliarına 
kadın sokmayan Birleşik Amerika bu kapıları açmak ihtiyacını duymuştur. Bunu kadın haklarında bir bü
yük devrim hareketi olarak göstermektedirler. Biz ise Atatürk'le başlayan bir anlayışla 1955 de bu devrimi 
yapan bir milletiz. Hata edilmiş 1961 de bu devrimi yapan bir milletiz. Hata edilmiş 1961 de geri adım 
atılmıştır. Bunun tashihi artık Silahlı Kuvvetlerimiz ve TBM Meclisi için kaçınılmaz bir görevdir. 

Türk kadın âlemi, dünya kadın âleminin parçasıdır. O da Atatürk'le verilenleri dünyaya tanıtmaya ça
lışıyor. 1975 Aralık ayında 29 gönüllü Kadın Derneğimizin tertiplediği «Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi» 
Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarına başlamış ve kadın hakları konusunda ilginç ve önemli kararlar alın
mıştır. 

Kongrenin Hukuk Komisyonunun aldığı ve Hükümete sunulan raporunun 15 nci maddesi şöyledir. 
«Anayasa'da mani bir hüküm olmamasına ve eşitlik ilkesine aykırı bulunmasına rağmen 1462 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi ile (Harp Okullarına Lise Fen kolu mezunu erkekler alınır) hükmü ile kadınlarımızdan geri 
alınan subaylık haklarının yeni bir statü çerçevesinde tekrar sağlanması», işte bu Milletin yarısının zedele
nen onurunun düzeltilmesi ve Ordumuzun cidden manen va maddeten çok ihtiyacı olan bu sınıfın daha ge
niş açıdan tekrar kurulması nedenleri bunlardır. Bu amaçla aşığıdaki hususların ele alınmasına, bunlardan 
yasal olanların Yüce Meclisimizde, diğerlerinin ilgili Hükümet mercilerinde süratle ele alınmasını çok yürek
ten ve büyük Türk kadınları adına arz ve talep ediyorum. 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

4 . 8 . 1971 Tarih ve 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4 . 8 . 1971 tarih ve 1462 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

«Harp okullarının asıl öğrenci kaynağı askeri liselerdir. Ancak, zaruri hallerde sivil lise ve eşidi okulla
rın fen kolunu bitirenlerden sınav ile öğrenci alınır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği 1.2. 1979 
Kaunnlar Müdürlüğü 

TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M, İM. C. S. Ö z e t i 

255 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

MÎLLET MECLÎSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla 
3 ay 
30 Nisan 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANININ SÜRE (Gün) 

1. — Milli Savunma Komisyonu : 1Q gün 
2. — Gündeme 23,2Jİ979 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 22 . 2 . 1979 

Esas No. : 7091-1/623 
Karar No. : 21 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 1 , 1979 tarihli 37 nci Birleşiminde görüşülerek 'işaret oyulyla kabul edilen, 1462 sa 
yıllı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve ıbu Kanuna Bir Elk Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı, Milli Savunma Bakanlığı ıtemeloilerinıin iştirakleriyle Komisyonumuzda tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısınan gerekçesinde izah edilen hususları ve Bakanlık temsilcilerinin tamamlayıcı beyanlarını 
değerlendiren Komisyonumuz: Millet Meclisi Genel Kurulunun ıkabul ettiği 'tasarının tümünü benimsemiştir. 

Maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. Bilindiği gibi 4 Ağustos 1971 tarihinde çıtkan 1462 sayılı Yasadan 
önce, Harp Okulları Tüzük ve Talimatlarla idare edili yarlardı. 

Bugün, müzakeresini yapimaikta olduğumuz bu kanun tasarısmırı 1 neü matddenlin çerçevesinde 1462 sa
yılı Yasanın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu Yasaya bir ek Geçici Madde eklen
mesi demek; değişen çağın (koşutlarına göre icap ettikçe yenilemek demektir. 

Bu cümleden olarak, çağın ve ülkemizin Silahlı Kuvvetlerinin blim ve telknolojidekii değişimi, çağdaş ve 
modern gelişmelerine tüm askeri biflklertiımiizlin uyumlu luğunıu sağlanimıasi bir zorunlulktur. 

Bilhassa, Harp okullarımızın çağın gereksinmeleri ne paralel olarak eğitim düzeyine kaivuşıturmıaik ve öğre
tim üyelerinin ders grulblarına göre haiz olmaları gereken nitelikleri >ile okutulacak dersleri.. Bunlarla beraı-
t>er; öğretim üyelerinin yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esaslian da geleceğin, ihtiyacına cevap vereoeik yetenek
te olmaları icap etmektedir. 
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Bu tasarıyla değiştirilen maddelerde d© bu hususlar bariz bir şekilde görüknektedir. 
Bunlardan; 1462 sayılı Yasanın değiştirilen 2 nci mıaddesmde eğitim amacı ibelirigin hale getirikniştir. 

TaJktik, teknik, idari, aslkerti disiplin, ilim ve beden yeterlMerine askeri ve gendi 'kültüre salhip, lisanis seviye
sinde bir öğrenime yöneltilmiştir. 

Kanunun 3 ncü maddesinde yapılan değişiklikle... İhtiyaç halinde sivil liselerin - yalnız - fen kolu me
zunlarından öğrenci alınması da çok yerinde bir görüştür. 

Keza, Meri Kanunun 4 ncü maddesinde.... Öğretim ve öğretim süresi «üç yıldır» ... denilmişken; yeni de
ğişiklik şeklijde bu süre dört yıla çıkarılmış; savaş ve olağanüstü hallerdeki durumuna da açıklık getirmek
tedir. 

Tasarının 5 nci maddesindeki değişiklikler ise; «Ahlak notu nispeti» ibaresindeki «nispet» çıkarılmış ve 
okulda çıkarılmayı gerektiren bir olayda karar yetkisi «Yüksek Disiplin Kurulu» na verilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesiyle değiştirilmesi istenen... îdari, sıhhi veya yargısal zorunluklar nedeniyle 30 
Ağustostan sonraki bir tarihte de teğmen nasbetme olanağı yaratılmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesiyle yapılan değişiklikte;... harp okullarının lisans seviyesinde bir okul olmasının 
gereğine uygun olarak, askeri meslek dersleri için asker kişiler, teknik, fen, sosyal ve benzeri bilim dersleri 
için akademik kariyer sahibi asker kişiler ve bu dersler için ayrıca akademik kariyer sahibi ünversite öğretim 
üye ve yardımcıları şeklinde 3 grup altındaki kişilerce öğrenim yapılacağı hükmü getirilmektedir. 

Kanun tasarısının 9 ncu maddesiyle değiştirilmesi öngörülen «Sınıf okulları» ibaresi kaldırılarak böy
lece kapsam genişletiliyor. Üniversite öğretim üye ve yardımcılarına verilecek ücretin her yılki bütçe ka
nunlarında saptanacağı hükme bağlamaktadır. 

İşte, bu nedenlerle; Komisyonumuz : 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Başkam 
içel 

tsmail Çataloğlu 

Üye 
Balıkesir 

HikmeL- Aslanoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Üye 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 
Toplantıda 'bulunamadı 

Başkanvekıiii 
Tabii Üye 

Suphi Gürsoytrak 

Üye 
Manisa 

Mustafa Fahri Dayı 
'oplantıda bulunamadı 

Üye 
•Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 

Üye 
İzmir 

Süleyman Tünce! 

Bu Kanunda Kâtip ve Sözcü 
Elazığ 

Hasan îldan 

Üye 
C. Bş/k. S. Üye 

Hilmi Fırat 

Üye 
içel 

Talip Özdolay 

Üyle 
Sııvas 

Tahsin Türkay 
imzada ıbulunaimadı 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Göreni : 

Madde 2. — Harp okullarının görevi, Silahlı Kuvvetlerin, taktik, teknik ve idari faaliyetlerini yeterlik
le uygulayacak;, askeri disipline, bilim ve beden yeterliklerine, askeri ve genel kültüre sahip, lisans düzeyin
de ve müteakip safhalarda ihtisas, öğretim ve eğitimini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay yetiştir
mektir. 

Giriş Şartları : 

Madde 3. — Harp okullarının öğrenci kaynağı Askeri liselerdir. Ancak ihtiyaç halinde sivil liselerin fen 
kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenci alınır. Yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına kabul edil
meleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafakati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak İkili anlaş
malarla olur. 

Öğretim ve Eğitim, Süresi : 

Madde 4. — Harp okullarında öğretim ve eğitim süresi dört yıldır. 
Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi, Milli Savunma Bakanının 

önerisi Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının onayı ile öğretime ara verilebilir ve gerekirse öğretim ve 
eğitim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak esaslar aym usulle kararlaş
tırılır. 

Öğretimi başarı, ile bitirenler sınıflarının müteakip safhalarındaki ihtisas eğitim ve öğretimini görürler ve 
personel planına göre istihdam edilirler. 

Okuldan Çıkarılma : 

Madde 5. — Harp okullarımda öğrenimde bulunan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılırlar: 
a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikte saptanacak ahlak notunu kaybedenler. 
b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair Yüksek Disiplin Ku

rulunca haklarında karar verilenler. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Görev : 

Madde 2. — Harp Okulüarınm görevi, Silahlı Kuv
vetlerin, taktik, teknik ve idari faaliyetlerini yeterlik-^ 
le uygulayacak, askeri disipline, bilim ve beden ye ter
liklerine, askeri ve genel kültüre sahip, lisans düze^ 
yinde ve müteakip safhalarda ihtisas öğretim ve eği
timini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay ye-
tiştirmöktfir. 

Giriş Şartları : 

Madde 3. — Harp okullarının öğrenci kaynağı 
Aslkeri liselerdir. Ancak ihtiyaç halinde sivil liselerin 
fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenci alı
nır. Yalbancı uyrulklu öğrencilerin harp okullarına 
kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafa
kati ve Batanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak 
ikili anlaşmalarla olur. 

Öğretim ve Eğitim Süresi : 

Madde 4. — Harp okullarında öğretim ve eğitim 
süresü dört yıldır, 

Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş
kanının lüzum göstermesi, Milli Savunma Bakanının 
önerisi, Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile öğretime ara verilebilir ve gerekirse öğretim 
ve eğitim süresi kısaltılabil'ir. Eksik öğrenim gören
lere daha sonra uygulanacak esaslar aynı usulle ka-
rarlaşıtınlır. 

Öğretimi başarı ile bitirenler 'Sınıflarının mücea-
fcip safhaîariîidaki ihtisas eğitim ve öğretimini görür- i 
ler ve personel planına göre istihdam edüMer. 

Okuldan Çıkarılma : 

Madde 5. — Harp okullarında öğrenimde bulu
nan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılır
lar. 
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ETTİĞİ METİN 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — M ü e t McMsi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikte ibelrtilecek azami süre içinde tamamlayama
yanlar, 

d) ıMalbJkem© kararı 'ile öğrencilik hukukunu kaybedenler, 
e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak, sağlık durumları bakımından harp okulu öğre

nimine devam olanağı 'kalmayanlar, 
f) Giriş ille ilgili nitelikleri taşımadıkları öğranim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içimde nite

liklerini değiştirenler. 
Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenlerle çıkarılanlara, kendileri için Devlet 

tarafından yapılan masraflar faizleri ile birlikte ödettirilir. Ancak bu borçları askerlik hizmetleri söreslince 
ertelenir. 

Subaylığa Nasıp : 

Madde 6. — Harp okuMarım bitirenler Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre teğ
menliğe nasbıedilirler. 

Harp) Okulu Öğretmenleri : 
Madde 7. — Aşağıdaki personel harp okullarında öğretmen olarak görevlendirilir. 
a) Askeri meslek derişlerini okutmak üzere görevlendirilen subaylar, 

b) Teknik, fen ve sosyal bilim derslerini okutmak üzere görevlendirilen üniversiteler ve akademiler öğ
retim üye ve yardımcılarının akademik kariyerine sahip asker kişiler, 

c) İhtiyaç halinde teknik, fen ve sosyal dersleri okutmak üzere görevlendirilen kadrolu, sözleşmesli ve
ya ek görevli üniversite veya akademi öğretim üye veya yardımcıları. 

Öğretim Üyelerinin Ücretleri : 

Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca harp okullarında ve müteakip safhalardaki öğretim -
eğitim kurumlarında görev ailaoak ünlilversite veya akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarına okutacakları be
her ders saati için bütçe kanunlarında saptanacak ders üoreti ödenir. 

Saptanacak bu miktar üniversite ve akademilerde öğretim üye ve yardımcılarına ödenen ek görev ders 
ücretinden aşağı olamaz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 901) 



17 

(Millet Meclisinin 'kabul ettiği metin) 

a) Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yö
netmelikte saptanacak ahlak notunu kaybedenler, 

b) Yonetmielükte belirtilecek esaslar dahilinde 
öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair Yüksek Disip
lin Kurulunca 'haklarında (karar verilenler, 

e) Öğrenimlerini, 'bu kanuna göre çıkarılacak yö
netmelikte belirtilecek azami süre içinde tamamlaya
mayanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kay* 
ibedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı 
olarak, sağhik durumHarı baJkımiinjdıan harp okulu öğ
renimine devam olanağı kalmayanlar, 

f) Giriş ile ilgili nitelilkleri taşımadıkları öğrenim 
sırasında anlaşılanlar, veya öğrenim süresi içinde ni-
teliikiertirıü değiştirenler., 

Sağlılk durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar ha-» 
ıriç, diğer nejenlemle çııkarılan/lara, kendileri için Dev^ 
let tarafından! yapılan masraflar faizleri ile birlikte 
ödettirilir. Ancak bu borçları aslkerli'k hizmetleri sü
resince ertelenir. 

Suibayhğa Nasııp : 

Madde 6. — Harp okullarını bitirenler Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
teğmenliğe nasbedilirler. 

Harp Okulu Öğretmenleri : 
Madde 7. — Aşağıdaki personel harp okulların

da öğrenmen olarak görevlendirilir. 
a) Askeri meslek derslerini okutmak üzere gö

revlendirilen suiba ylar, 

b) Teknik, fen ve sosyal bilim derslerini okut-< 
rnaik üzere görevlendirilen üniversiteler ve akademi
ler öğretim üye ve yardımcılarının akademik kariye
rine sahip asker kişiler, 

c) İhtiyaç halinde teknik, fen ve sosyal dersleri 
okutmak üzere görevlendirilen kadrolu, sözleşmeli 
veya ek görevli üniversite veya akademi öğretim üye 
veya yardımcıları, 

Öğretim Üyelerinin Ücretleri ? 

Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 
'harp okullarında ve müteakip safhalardaki öğre
tim - eğitim kurumlarında görev alacak üniversite 
veya akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarına oku-
tacaıklan beher ders saati için bütçe kanunlarında 
saptanacak ders ücreti ödenir. 

(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 901) 



— 18 — 

(Hükümetin teklifi) 

Asli görevleri üniversite ve akademide bulunan öğretim üye ve yardımcılarından harp okullarında görev 
alanların üniversite ve akademi tazminatları kesilmez. 

MADDE 2. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — 1974 - 1975 öğretim ve eğitim yılından önce harp okulu öğrencisi sıfatını ka
zanmış olanlar hakkında, harp okulu ile ilişkileri kesilinceye kadar eski hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur, 

Yürürlük : 

MADDE 3. — Bu Kanun 1974 - 1975 öğretim va eğitim yılından geçerli olmak üzere yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Saptanacak bu miktar üniverjsite ve akademilerde 
öğreitim, üye ve yardımcılarına ödenen ek görev ders 
ücretinden aşağı olamaz. 

Asli görevleri üniversite ve akademide bulunan 
öğretim üye ve yardımcılarından harp okullarında 
görev alanların üniversite ve akademi tazminatları ke
silmez. 

MADDE 2. — 1462 sayılı Harp Okulları Kamu 
nuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — 1974 - 1954 öğretim ve 
eğitim yılından, önce harp okulu öğrencisi sıfatını ka
zanmış olanlar hakkında, harp okulu ile ilişkileri ke-
silinceye kadar eski hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. 

Yürürlük : 

MADDE 3. — Bu Kanun 1974 - 1975 öğreitim ve 
eğitim yılından geçerli olmak üzere yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 4. 
rütür, 

— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği met 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t>m-n 
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GENEL GEREKÇE 

I. Askeri Yargıtay üyeleri yönünden; 
24 Haziran 1974 tarih ve 14925 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Anayasa Mahkemesinin 10.1.1974 

gün ve 1972/1-K sayılı iptal kararı ile 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa 1611 sayılı Kanunla getirilen 
değişiklik ve eklerden önemli bir kısmı Anayasaya aykırı görüldüğü için Askeri Yargıtay üyeleri yönünden 
iptal edilmiştir. 

İptal edilen hükümler Askeri Yargıtay Başkanı, U nci Başkanı, Başsavcısı, Daire başkanları ve üyelerinin 
sicil terfi ve emekliliklerini düzenleyen hükümlerdir. 

İptal kararının gerekçesinde «... hukuk devletlerinde sıkı sıkıya bağlanılan mahkeme bağımsızlığı ve hâ
kim teminatı ilkeleri; kişilerin, mahkemelere ve hâkimlere güvenmeleri, inanmaları ve özellikle yürütmenin et
kisi altında kalmadan tam yansız olarak vicdani görevlerini yerine getireceklerinden emin olmaları, bu yön
den kaygı ve tedirginlik içinde kalmamaları yönünden benimsenmiş bir düzenin temelini oluşturur. Bu düzeni 
aksatacak veya kişilerde kuşku uyandırabilecek yöntemlerin o düzende yer almaması gerekir. Oysa yasa ile 
öngörülmüş yöntem Askeri Yargıtayı ve onun hâkimlerini iç ve dış baskıya açık bir duruma sokmakta, hiç 
değilse böyle bir olasılığın kuşku ve kaygısını yaratmaktadır. Bu ise bağımsızlık ve teminatı zedeleyecek bir 
yöntemi oluşturmuş bulunmaktadır. Diğer yandan Anayasanın 141 nci maddesine 1488 sayılı Yasa ile eklen
miş bulunan askeri hizmetlerin gerekleri kavramı üzerinde de durmak gerekir. Askeri Yargıtay öncelikle 
Anayasanın tanıdığı bir yüksek mahkemedir. Askeri kuruluş niteliği ondan sonra gelir. Askerlik hizmetinin 
gerekleri ancak mahkemenin bağımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi, dayanağı olan hâkimlik teminatına 
dokunmadığı sürece ve o oranda söz konusu olabilir. Askerlik hizmetlerinin gereklerine dayandırılarak ba
ğımsızlığın ve teminatın zedelenmesi hukukça savunulamaz. Bağımsızlık ve teminat sınırına dayanan askeri 
hizmet gerekleri durur, durdurulması gerekir.» şeklinde açıklama yapıldıktan sonra 357 sayılı Askeri Hâkim
ler Kanununun 12 nci maddesinin (B) işaretli bendinin ikinci fıkrasının; Askeri Yargıtay üyelerine, Askeri 
Yargıtay Daire Başkanlarına, Askeri Yargıtay İkinci Başkanına, Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Başkanına si
cil verilmesi ve sicil bağlantısını düzenleyen (e), (g). (i) ve (h) işaretli altbentlerinin Anayasanın 2, 7, 132 ve 
141 nci maddelerine aykırı olduğu için iptal edilmelerinin gerektiği belirtilerek iptal kararının sonuç kısmında 
anılan bentlerin iptaline karar verilmiştir. 

357 sayılı Yasanın 1611 sayılı Yasa ile değişik 12 nci maddesinin Askeri Yargıtayla ilgili olan ve yukarı
da belirtilen kuralları iptal edildikten sonra: 

I - Aynı maddenin, Askeri Yargıtay Başkanını. Başsavcısını, İkinci Başkanını ve Daire Başkanlarıyla üye
lerini de içeren: 

1. Subay ve mesleki sicil belgeleri ve subay sicil belgesindeki not hesabına ilişkin (A) işaretli bendinin, 
2. Subay sicil belgesinin düzelenmesinde sicil üstleri ilkesini getiren (B) bendi hükümlerinin, 
3. Sicil notunun bulunması ve hesaplanmasına ilişkin (C) bendinin, 
4. Sicil süresine ilişkin (D) bendinin, 
II - 357 sayılı Yasanın 1611 sayılı Yasa ile değişik 14 ncü maddesinin, 

III - Anılan yasanın 21 nci maddesi ikinci fıkrasının, 
IV - Aynı kanunun 22 nci maddesinin; 
1. Kadrosuzluk nedeniyle ayırmaya ilişkin (A) işaretli bendinin, 
2. Yetersizlik sebebiyle ayırmaya ilişkin (B) işaretli bendinin 1 sayılı fıkrasının (a) işaretli altbendinin, 

iki sayılı fıkrasının ve 3 sayılı fıkrasının son bölümündeki (.... hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın TC 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.) kuralının, 

V - Rütbe terfi şartlarını haiz oldukları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edeme
yerek beklemiş askeri hâkim subayların Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa 1424 sayılı Kanunla ekle
nen ek geçici 13 ncü maddenin esaslarına göre emekliye şevklerini düzenleyen 1611 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı. İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve üyeleri yönünden 
Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir. Anılan iptal kararı aşağıda belirtilen önemli sonuç
ları meydana getirmiş olmaktadır. Buna göre yukarıda anılan kişiler hakkında : 

1. Sicil belgesi düzenlenmeyecek, sicil bağlantıları olmayacaktır. 
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2. Yükselmede herhangi bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulmayacaklardır. 
3. Yaş haddinden evvel kadrosuzluk ya da yetersizlik nedeniyle emekliye sevkedilemeyeceklerdir. 
4. Kadroları kanuni kadro olacaktır. 
Kadrosuzluk ve yetersizlik nedeniyle emekliye şevki öngören hükümlerin iptaliyle böyle bir emekliliğe 

olanak yaratan kurallar yürürlükten kaldırılmış ve konu kendiliğinden Anayasaya uygun biçime girmiş bu
lunmaktadır. 

Hazırlanan tasarı ile; bekleme süresini doldurmuş albaylardan generalliğe yükselecekler ile generallerin bir 
üst rütbeye yükselmelerini sağlayacak yeni bir yöntem getirilmiş ve sorun Anayasal açıdan çözümlenmeye 
çalışılmıştır. 

II. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri yönünden : 
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (sicil iş

lemi...) hükmü ile 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesinin si
cil üstleri ile ilgili hükümleri; Anayasaya aykırı olduğundan dolayı, Anayasa Mahkemesinin 9 . 6 . 1977 ta
rihli ve 1977/16-86 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve 2 Kasım 1977 tarihli ve 16101 sayılı Resmi Gazetede ya
yınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İptal edilen hükümler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinin, sicil işlem
leri ile sicil üstlerini düzenleyen hükümlerdir. 

İptal kararı gerekçesinde; «Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, temel yapısı ve işleri yönünden bir yüksek 
mahkemedir. Askeri bir kuruluş oluşu bu niteliğinden sonra gelir ve ikinci alanda kalır. Burada askerlik hiz
metlerinin gerekleri, ancak mahkemenin bağımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi ve dayanağı olan hâ
kimlik teminatına dokunmadığı sürece ve o oranda söz konusu olabilir. Başka bir deyimle bu mahkemenin 
anayasal yapısı karşısında askerlik hizmetlerinin gerekbri nedenine dayanılarak bağımsızlığının ve başkan ile 
üyelerinin teminatının zedelenmesine yol açılması hukukça savunulabilir bir tutum olamaz. Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinin bağımsızlığını ve hâkimlik temina'/nı koruyacak güvenlik alanının sınırına dayandığı an
da askerlik hizmetlerinin gerekleri durur, durdurulur, artık işlememesi, işletilmemesi gerekir.» 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının ve İkinci Başkanı ile Daire Başkanlarının sicil üstleri ol
maları, bunları, hâkim sınıfından olan üyelerin âmiri ve komutanı mevkiine getirmekte ve böylece Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi bir yüksek mahkeme değilmiş, de, olağan bir askeri birlik ya da kurum imiş ve 
burada görev yapan başkan ve üyelerin, yargı yetkisi Kullanan ve Anayasaca hâkimlik teminatıyla donatıl
maları öngörülen kimseler oldukları gözönünde bulun;'urulmayarak yalnızca subay yönleriyle ele alınmış 
gibi bir durum oluşmaktadır. 

Hukuk devletinde sıkı sıkıya bağlanılan mahkemelerin bağımsızlığı ve onun başlıca öğesi olan hâkimlik 
teminatı ilkeleri, kişilerin mahkemelerin genellikle hiç bir etki ve özellikle yürütmenin etkisi altında kalmak
sızın, tam yansız olarak görevlerini etki ve özellikle yürütmenin etkisi altında kalmaksızın, tam yansız ola
rak görevlerini yerine getireceklerinden emin olmaları, mahkemelere güvenmeleri, inanmaları, bu yönden 
herhangi bir kaygı, tedirginlik, içinde kalmamaları için benimsenmiş bir düzenin temelini oluşturur. Bu dü
zeni aksatacak ya da kişilerde düzenin iyi işlemeyeceği kuşkusunu uyandırabilecek yöntemlerin o düzende 
yeri olmamak gerekir. Oysa incelenen yasa kurallarının öngördüğü yöntem sicil işlemi ve sicil üstleri yoluyla 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerini her şeyden önce iç baskıya açık bir 
duruma sokmakta, hiç değilse, böyle bir olasılığın kuşku ve kaygısını uyandırmaktadır. Anayasanın 132 nci 
maddesi, «hâkimler, görevreffhde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler.» Kuralını ilke olarak benimsemiş bulunmaktadır. Bir yüksek mahkeme üyesinin yükselmesi 
sicile bağlanınca, onun bağımsızlığını ve salt vicdanı 'anısına göre karar verdiğini kabul etmek de güçleşir. 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyelerinin mesleki sicil belgesine bağlı tutulmamış 
olmaları durumda bir değişme meydana getirmez. Bunları subay sicil belgesine bağlı tutan ve yükselmelerini 
bu belgelerle olanak içine sokan düzen, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bağımsızlığına ve başkan ve üye
lerinin Anayasaca öngörülmüş güvencelerine söz getirecek, üstelik bu ilkelerin zedelenmesine ve mahkeme
ye karşı duyulması gerekli olan güveninin yitirilmesine yol açacak bir yöntemdir şeklinde keyfiyet izah edil
dikten sonra yukarıda anılan maddelerin ilgili bölümlerinin iptaline karar verilmiştir. 
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Ancak; yükselmede değerlendirmeye, kadrosuzluğa, emekliliğe yaş haddine ilişkin 357 sayılı Askeri Hâkim
ler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değişik 14, 21, 22 ve geçici 1 nci maddeleri iptal edilmemiştir. 

Hernekadar, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddesinde; Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan Başkan ve üyelerinin aylık ve ek göstergeleri, meslekte ilerleme
leri, sicil işleri ve yaş hadleriyle emeklilikleri ve diğer özlük haklarının Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin tabi olduğu hükümlere tabi olduğu hüküm altına alınmış ise de; Anayasa Mahkemesi kararı karşısında 
ihtilâtlara sebebiyet verilmemesi bakımından; 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla deği
şik 14, 21, 22 ve geçici 1 nci maddeleri ilgili hükümlerinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfın
dan olan üyeleri yönünden de yürürlükten kaldırılması gerekli ve zorunlu bulunmaktadır. 

Gerek iptal kararı ve gerekse yürürlükten kaldırılan hükümler gözönünde bulundurulduğunda, Askeri Yük
sek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri hakkında da; 

1. Sicil belgesi düzenlenmeyecek, sicil bağlantıları olmayacaktır. 

2. Yükselmede herhangi bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulmayacaklardır. 
3. Yaş haddinden evvel kadrosuzluk veya yetersizlik nedeniyle emekliye sevkedilemeyeceklerdir. 
4. Kadrolar kanuni kadro olacaktır. 

Kadrosuzluk ve yetersizlik nedeniyle emekliye şevki öngören hükümlerin yürürlükten kaldırılması ve böy
lelikle anılan şekilde emekliliği öngören kurallann zail olması ile konu kendiliğinden Anayasaya uygun hale 
getirilmiş bulunmakta ve sonuç olarak; Tasarı ile, bekleme süresini doldurmuş albaylardan generalliğe yüksele
cekler ile generallerin bir üst rütbeye yükselmelerini sağlayacak yeni bir yöntem getirilmiş ve sorun Anaya
sal açıdan çözümlenmeye çalışılmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa eklenen (Ek Madde 5) hükümlerine gö
re; Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı ve üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliğine iliş
kin esas ve şartlar düzenlenerek kıdem esası ilke olarak kabul edilmekte, Askeri Yargıtay Başkanı ve Başsav
cısı ile İkinci Başkanının rütbeleri belirtilerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda gösteri
len kadro oranları dışında tutulmakta, keza general - amiral iken üyeliğe seçilenlerin dahi anılan kadro oran
ları dışında tutulacakları belirlenmekte, üyelerden albaylarla general - amirallerin rütbe terfileri sırasında izle
necek prosedür saptanmakta, kendi istekleriyle emekliliğe ayrılmalarına ilişkin hükümler düzenlenmekte ve 
sonuç olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı muvacehesinde 357 sayılı Kanuna Askeri Yargıtay üyeleri 
yönünden yeni ve Anayasanın espirisine uygun hükümler getirilmektedir. 

Madde 2 — Bu madde ile, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa eklenen (Ek Madde 6) hükümlerine gö
re; Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Başkanı, Başkanunsöz-
cüsü ve hâkim sınıfından olan üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliğine ilişkin esas ve şartlar düzenle
nerek kıdem esası ilke olarak kabul edilmekte, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan 
Birinci Başkanı ve İkinci Başkam ile Başkanunsözcüsünün rütbeleri belirtilerek 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışında tutulmakta, keza general - amiral iken üyeliğe se
çilenlerin dahi anılan kadro miktarı dışında tutulacakları belirlenmekte, üyelerden albayların rütbe terfileri sıra
sında izlenecek prosedür saptanmakta, kendi istekleriyle emekliye ayrılmalarına ilişkin hükümler düzenlenmek
te ve sonuç olarak, aynen Askeri Yargıtay Başkanı ve üyelerinden olduğu gibi Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hâkim sınıfından olan üyeleri yönünden yeni ve Anayasanın espirisi
ne uygun hükümler getirilmektedir. 

Madde 3. — Anılan madde ile; Anayasa Mahkemesinin yukarıda anılan kararına göre, 1602 sayılı Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 80 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (sicil işlemi..) hükmü ile 357 
sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 12 nci maddesinin sicil üstleri ile ilgili hükümleri iptal edilmiş bulundu
ğundan; Anayasa Mahkemesinin Askeri Yargıtay üyeleri yönünden iptal ettiği 357 sayılı Hâkimler Kanu-
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nunun 14, 21, 22 ve geçici 1 nci maddelerindeki yükselme, emeklilik ve kadrosuzlukla ilgili hükümleri, 
Askeri Yargıtay Başkan ve üyeleri paralelinde olmak koşuluyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim 
sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Başkanı ve Başkanunsözcüsü ile üyeleri yönünden de yürürlükten kal
dırılmasına ilişkin hüküm getirilmektedir. 

Madde 4 - 5 . — Yürürlük ve yürütmeye ilişkin hükümler getirilmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu 1 . 2 . 1979 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 
M. M. C. S. Ö z e t i 

253 902 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki Ek Madde eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ 

3 aydan fazla 
3 ay 
3Ü Nisan 1979 

TASARİ VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANININ SÜRE (Gün) 

1. — Anayasa ve Adalet Koni. i?.ir Hafta 
2. —• Milli Savunma Kom. l i r Hafta 
3. — Gündeme 23 . 2 . 1979 

Anayasa ve Adalet Konusyomı Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Raporu 8.2. 1979 
Esas No. : 1/625 

Karar No. : 59 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 Ocak 1979 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 357 sa
yılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 31 Ocak 1979 tarihli ve 1011 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 1 Şubat 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen tasarı, Komisyo
numuzun 8 Şubat 1979 tarihli toplantısında Milli Savunna Bakanlığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde görü
şülmüştür. 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değiştirilen, Askeri Yargıtay Başkanı, Başsav
cısı, İkinci Başkanı, Daire Başkan ve üyelerinin sicil, terfi ve emekliliklerini düzenleyen hükümleri, Anayasa 
Mahkemesinin 24 Haziran 1974 tarih ve 14925 sayılı liesmi Gazetede yayımlanan 10 Ocak 1974 tarihli ve 
Esas: 1972/49; Karar: 1974/1 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 902) 
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Aynı şekilde 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 
hâkim sınıfından olan üyelerinin meslekte ilerleme, özlük işleri, sicil ile ilgili hükümleri de Anayasa Mahke
mesinin 2 Kasım 1977 tarih ve 16101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Haziran 1977 tarihli ve Esas : 
1977/16; Karar 1977/86 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi; 10 Ocak 1974 tarihli iptal kararında, gerekçe olarak aynen şöyle demektedir: «Hu
kuk devletlerinde sıkı sıkıya bağlanılan mahkemelerin bağımsızlığı ve onun başlıca öğesi olan hâkimlik teminatı 
ilkeleri kişilerin, mahkemelerin genellikle hiç bir etki, özellikle yürütmenin etkisi altında kalmaksızın tam yan
sız olarak görevlerini yerine getireceklerinden emin olmaları, mahkemelere, hâkimlere güvenmeleri, inanmala
rı, bu yönden herhangi bir kaygı, tedirginlik içinde kalmamaları için benimsenmiş bir düzenin temelini oluş
turur. Bu düzeni aksatacak veya kişilere düzenin iyi işlemiyeceği kuşkusunu uyandırabilecek yöntemlerin o 
düzende yeri olmamak gerekir » 

Anayasa Mahkemesi 9 Haziran 1977 tarihli iptal kararını ise, aynen şu gerekçeye dayandırmaktadır: «As
keri Yüksek idare Mahkemesi, temel yapısı ve işleri yönünden bir yüksek mahkemedir. Askeri bir kuruluş 
oluşu bu niteliğinden sonra gelir ve ikinci alanda kalır. Burada askerlik hizmetlerinin gerekleri, ancak mahke
menin bağımsızlığına ve bu bağımsızlığın güvencesi ve dayanağı olan hâkimlik teminatına dokunmadığı süre
ce ve o oranda söz konusu olabilir. Başka bir deyimle bu mahkemenin anayasal yapısı karşısında askerlik hiz
metlerinin gerekleri nedenine dayanılarak bağımsızlığının ve başkan ile üyelerinin teminatının zedelenmesine 
yol açılması hukukça savunulabilir bir tutum olamaz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin bağımsızlığını ve 
hâkimlik teminatını koruyacak güvenlik alanının sınırınana dayandığı anda askerlik hizmetlerinin gerekleri du
rur, durdurulur, artık işlememesi, işletilmemesi gerekir. 

İtiraz konusu kurallar Anayasa'ya uygunluk denetiminden geçirilirken «Askerlik hizmetlerinin gerekleri» 
bir anayasal kavram olarak ancak bu ölçü içinde gözönünde bulundurulacaktır.» 

Millet Meclisi Genel Kurulunca aynen kabul edilen tasarı ile, Anayasa Mahkemesinin haklı nedenlere daya
narak iptal ettiği hükümlerin yerine yeni hükümler getirilmektedir. Bu hükümlerle Askeri Yargıtay Başkanı
nın, Başsavcısının, İkinci Başkanının ve Daire Başkanlarıyla üyelerinin: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Bi
rinci Başkanının, İkinci Başkanının, Başkanunsözcüsünün ve hâkim sınıfından olan üyelerinin rütbe terfii ve 
rütbe kıdemliliği esas ve şartları düzenlenmiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisince aynen kabul edilen tasarının tümünü Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarına uygun bularak maddelerinin görüşülmesine karar vermiştir. 

Komisyonumuz; Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından aynen kabul olunan tasarı maddelerini de olduğu 
gibi benimsemiştir. 

Ancak, tasarının 4 ncü maddesinde yer alan «Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» hükmünün; terfi 
zamanı açısından, 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun göreve ilişkin 
3 ncü, toplantı zaman ve yerine ilişkin 4 ncü maddeleriyle, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun muvazzaf subayların terfi zamanına ilişkin 33 ncü, albayların ve generallerin terfi işlemlerine ilişkin 54 ncü 
maddeleriyle birlikte gözönüne alınması ve uygulanması gerektiği hususunda da görüş birliğine varmıştır. 

İşbu raporumuz, Milli Savunma Komisyonunda görüşülmesinin sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtiip 
Tokat Manisa Samsun 

Zihni Betil M. Fahri Dayı Satan Dömsindağ 
Toplantıda bulunamadı 

Bursa C. Bşk. S. Üye Çankırı 
Tasarının tümünün ve 1 nci madde- Safa Reisoğlu Gürhan Titrek 
simin görüşülmesinde ve oylamasın- Toplantıda bulunamadı 
da bulunduktan sonra mazıereti ne
denliyle ayrılmıştır. 

Şeref Kayalar 
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Hatay 
Mustafa DetliveH 

TopHantkia bulunamadı 
Niğde 

Enguti' Özkan 
Toplantıda (bulunamadı 

Tabii Üye 
Ahmet Yıldız 

Toplantıda bulunamadı 

(İstanbul 
Ali Oğuz 

Sivas 
Muhittin T aylan 

Tekirdağ 
Hayrı Mumcuoğlu 

İzmit 
Kâmran Erkmenoğlu 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Taşanının tümlünfün görüşüLmesinde 
ve oylamasında bulunduktan sonra 
mazereti nedeniyle ayrıknusjtur. 

Ahmet T ah t akıl iç 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 7104-1/625 
Karar No. : 22 

22 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 1 . 1979 tarihli 41 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyuyla kabul edilen, 357 sa
yılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Milli Savunma Bakan
lığı temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izah edilen hususları, Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı bilgilerini ve 357 sayılı As
keri Hâkimler Kanununun 1611 sayılı Kanunla değiştirilen, Askeri Yargıtay Başkanı, İkinci Başkanı, Daire 
Başkan ve üyelerinin sicil, terfi ve emekliliklerini düzenleyen hükümleri, Anayasa Mahkemesinin 24 Haziran 
1974 tarih ve 14925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Ocak 1974 tarihli ve Esas: 1972/49, Karar: 1974/1 
sayılı iptal kakarının gerekçesinde açıklanan hükmünü. 

Aynı şekilde, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
nin hâkim sınıfından olan üyelerinin meslekte ilerleme, sosyal haklarının hükümlerini de Anayasa Mahkeme
sinin 2 Kasım 1977 tarih ve 16101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Haziran 1977 tarihli ve Esas: 1977/16, 
Karar: 1977/86 sayılı iptal kararının gerekçesinde de izah edilen olumlu nedenlerini benimseyerek değerlen
diren Komisyonumuz: 

Yargı organlarının bağımsızlığını, bağımsızlığın güvencesi ve dayanağı olan hâkimlik müessesesine doku-
nulmamazlığını, aynı zamanda; Askeri Yargıtay ve gerekse Yüksek Askeri İdare Mahkemesi Anayasamıza 
göre Yüksek Mahkemeler olduğundan bu mahkemelerin hâkimlerinin de yürütmenin etkisi altında kalma
malarını ve hukuk devletinin esasını teşkil eden eşitlik ilkelerinden - amsali yargı organları hâkimlerinin - ay
nen faydalanmalarını öngören bu kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen metnin ay
nen kabulüne, 

Genel Kurulun Tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar vermiştir. 

Başjkan Başkanvekih 
İçel Tabii Üye 

ismail Çataloğlu Suphu Gürsoytrak 
Üye Üye 

Balıkesir Manisa 
Hiktrmet Aslanoğlu Mustafa Fahri Dayı. 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Bu Kanunda Sözcü ve Kâtip 
Elazığ! 

Hasan İldan 
Üye 

C. BşJc. S. Üye 
Hilmi Fırat 
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Üye Üye Üye 
Kayseri Kocaeli îçeâ 

İbrahim Kirazoğlu Abdullah Köseoğlu Talip Özdolay 
Üye Üye Üye 

Diyarbakır İzmit- Sivas 
Sabahattin Savcı Süleyman Tuncel Tahsili Tiiricay 

Toplantıda Iboıiunamadı İmzada (bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Ka
nununa aşağıdaki ek 5 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5. — Askeri Yargıtay Başkanının 
rütbesi tümgeneral - tümamiral, Başsavcısı ile ikinci 
başkanının rütbeleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranları dışın
da tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine 
seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dı
şındadır. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Baş
kanı, Daire Başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rüt
be kıdemliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Aske
ri Yargıtaya gelinceye kadar varsa albay rütbelerine 
ait sicil notları toplamlarının, sicil notu adedine 
bölünmesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil 
tam notunun % 70 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna 
dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde 
yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 
nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından 
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci mad
desinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilme
miş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
albayların şahsi dosyalarını inceleyerek yukarıdaki 
şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak her boş yer sayısı kadarının, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümle
rine göre yükselme işlemleri yapılır. 

Cumhuriyet Senatosu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek 5 nci madde eklenmiştir. 

EK MADDE 5. — Askeri Yargıtay Başkanının 
rütbesi tümgeneral - tümamiral, başsavcısı ile ikinci 
başkanının rütbeleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranlan dışın
da tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yargıtay üyeliğine 
seçilenler, birinci bentte sayılan kadro miktarları dı
şındadır. 

Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Baş
kanı, Daire Başkan ve üyelerinin rütbe terfii ve rüt
be kıdemliliği esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Albayların rütbe terfii esas ve şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamam
lamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Aske
ri Yargıtaya gelinceye kadar varsa albay rütbelerine 
ait sicil notlan toplamlarının, sicil notu adedine bö
lünmesi sonucu ortaya çıkan not ortalamasının, sicil 
tam notunun c/c 70 ve daha yukarısı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1600 sa
yılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde 
yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

5. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 
nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlanndan 
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci madde
sinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş 
olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
albayların şahsi dosyalarım inceleyerek yukarıdaki 
şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak her boş yer sayısı kadarımn, 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu bükümleri
ne göre yükselme işlemleri yapılır. 

(S. Sayısı : 902) 
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ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 1 nci 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununa İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil no
tu ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortala
ması eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise, öncelikle 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanla
rın yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en 
kıdemli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral 
yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Albayların rütbe kıdemliliği : 
Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla

yan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Baş
kanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri il
gili kuvvet personel başkanlıklarına bildirilir. 

C) Generallerin rütbe terfii şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerinden bir üst rütbede açık bulunmak. 
2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış 
olmak. 

3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 
gereklerine uymayan davranışlarından dolayı 1600 
sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesin
de yazılı cezalardan birini almamış olmak. 

4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 
nci maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından 
veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci mad
desinde yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilme
miş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
general - amirallerin şahsi dosyalarını inceleyerek 
yukarıdaki şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan general - amirallerin en kı
demlisinden başlanarak boş yer sayısı kadarının, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıplı general - amirallerden, öncelikle Kara, De
niz ve Hava Kuvveetlerine mensup olanın yükselme 
işlemi sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşı
yan general - amiralin bulunmaması halinde onu iz-

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren ay
nı nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil 
notu ortalaması en yüksek olanların, sicil notu orta
laması eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise, önce
likle Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olan
ların yükselme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşı
yan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en kı
demli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yer
leri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Albayların rütbe kıdemliliği : 
Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla

yan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yargıtay Baş
kanlığınca onanır. Kıdemlilikleri onananların isimleri 
ilgili kuvvet personel başkanlıklarına bildirilir. 

C) Generallerin rütbe terfii şartları : 
1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt

belerinden bir üst rütbede açık bulunmak. 
2. 926 sayılı Türk Silahlı kuvvetleri Personel 

Kanununda gösterilen bekleme süresini tamamlamış 
olmak. 

3. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan, şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev ge
reklerine uymayan davranışlarından dolayı 1600 sayılı 
Askeri Yargıtay Kanununun 34 ncü maddesinde yazılı 
cezalardan birini almamış olmak. 

4. 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 37 nci 
maddesinde belirtilen görevle ilgili suçlarından veya 
taksirli suçlar hariç olmak üzere 38 nci maddesinde 
yer alan şahsi suçlardan mahkûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
general - amirallerin şahsi dosyalarını inceleyerek yu-
karidaki şartları taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan general - amirallerin en kı
demlisinden başlanarak boş yer sayısı kadarının, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hü
kümlerine göre yükselme işlemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı 
nasıplı general - amirallerden, öncelikle Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerine mensup olanın yükselme işle
mi sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan general - amiralin bulunmaması halinde onu iz
leyen en kıdemli general - amiralin yükselme işlemi ya
pılır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 902) 
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leyen en kıdemli general - amiralin yükselme işlemi 
yapılır. 

D) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emsali, kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayrılan Askeri Yargıtay Başkanı, Başsav
cısı ve İkinci Başkanı general - amiraller ile üyeliğe 
seçilen general - amirallerin. 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 
ncu maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri 
uygulanır. 

MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Ka
nununa aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir. 

EK MADDE 6. — 1602 sayılı Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Kanununun 9 ncu maddesi hüküm
leri saklı kalmak şartıyla; Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi Birinci Başkanının rütbesi tümgeneral - tüm
amiral, İkinci Başkanı ile Başkanunsözcüsünün rüt
beleri tuğgeneral - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranlan dışın
da tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kad
ro miktarları dışındadır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, 
İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hâkim sınıfından 
olan üyelerinin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas 
ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe ter
fii esas ve şartlan : 

1. Bu maddede öngörülen general - amiral rüt
belerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununda belirtilen rütbe bekleme süresini ta
mamlamış olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesine gelinceye kadar varsa al
bay rütbelerine ait sicil notları toplamlarının, sicil 
notu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not or
talamasının, sicil tam notunun c/( 70 ve daha yukarı
sı olmak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna 
dokunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev 

Cumhuriyet Senatosu 
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D) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emsali, kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayrılan Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı 
ve İkinci Başkanı general - amiraller ile üyeliğine se
çilen general - amirallerin. 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yargıtay üyesi albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 2. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nuna aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir. 

EK MADDE 6. — 1602 sayılı Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi Kanununun 9 ncu maddesi hükümleri 
saklı kalmak şartıyla; Askeri Yüksek İdare Mahkeme
si Birinci Başkanının rütbesi tümgeneral - tümamiral, 
İkinci Başkanı ile Başkanunsözcüsünün rütbeleri tuğ
general - tuğamiraldir. 

Bu rütbeler, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununda gösterilen kadro oranlan dışın
da tutulur. 

General - amiral iken Askeri Yüksek İdare Mahke
mesi üyeliğine seçilenler, birinci bentte sayılan kadro 
miktarları dışındadır. 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, 
İkinci Başkanı, Başkanunsözcüsü ve hâkim sınıfın
dan olan üyelerin rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği esas 
ve şartları aşağıda gösterilmiştir. 

A) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe terfi 
esas ve şartları : 

1. Bu maddede öngörülen general - amiral rütbe
lerine tahsis olunan yerlerde açık bulunmak. 

2. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununda belirtilen rütbe bekleme süresini tamamlamış 
olmak. 

3. Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay ve Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesine gelinceye kadar varsa al
bay rütbelerine ait sicil notları toplamlarının, sicil no
tu adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan not ortala
masının, sicil tam notunun <fc 70 ve daha yukarısı ol
mak. 

4. Hâkimlik veya askerlik vakar ve onuruna do
kunan şahsi haysiyet ve itibarını kıran veya görev ge-

(S. Sayısı : 902) 
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MADDE 2. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 2 nci 

(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 902) 
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gereklerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sa
yılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 
28 nci maddesinde yazılı cezalardan birini almamış 
olmak. 

5. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il
gili suçlarından veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mah
kûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
hâkim sınıfından albayların şahsi dosyalarını incele
yerek yukarıdaki şartları, taşıyıp taşımadıklarını sap
tar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fık
ra hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisin
den başlanarak hâkim sınıfından olan albaylar için 
general - amiral rütbesine tahsis olunmuş her boş 
yer sayısı kadarının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanunu hükümlerine göre yükselme iş
lemleri yapılır. 

Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı 
nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil notu 
ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortalaması 
eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise öncelikle Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların yük
selme işlemleri sıra ile yapılır. 

Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği ta
şıyan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en 
kıdemli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral 
yerleri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe kı
demliliği : 

Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla
yan albayların rütbe kıdemliliği, Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri 
onananların isimleri ilgili kuvvet personel başkanlık
larına bildirilir. 

C) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emsalli, kadrosuzluk nedeniyle 

emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
nin hâkim sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Baş
kanı, Başkanunsözcüsü general - amiraller ile üyeliği
ne seçilen general - amirallerin, 

2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
üyesi hâkim albayların, 
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I reklerine uymayan davranışlardan dolayı 1602 sayılı 
J Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun 28 nci 

maddesinde yazılı cezalardan birini almamış olmak. 
5. 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen görevle il
gili suçlarından veya taksirli suçlar hariç olmak üze
re 33 ncü maddesinde yer alan şahsi suçlardan mah
kûm edilmemiş olmak. 

Yüksek Askeri Şûra, yükselme sırasında bulunan 
hâkim sınıfından albayların şahsi dosyalarını inceleye
rek yukarıdaki şartlan taşıyıp taşımadıklarını saptar. 

Yüksek Askeri Şûra tarafından, yukarıdaki fıkra 
hükmüne göre saptanan albayların en kıdemlisinden 
başlanarak hâkim sınıfından olan albaylar için gene
ral - amiral rütbesine tahsis olunmuş her boş yer sayı
sı kadarının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu hükümlerine göre yükselme işlemleri yapı
lır. 

I Değişik kuvvetlerden yükselme sırasına giren aynı 
nasıplı albaylardan, albaylığa yükselmede sicil notu 
ortalaması en yüksek olanların, sicil notu ortalaması 
eşit olan aynı nasıplı albaylardan ise öncelikle Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup olanların yüksel -

I me işlemleri sıra ile yapılır. 
Yükselmede bu kanunda öngörülen yeterliliği taşı

yan albayın bulunmaması halinde onu izleyen en kı
demli albayın yükselme işlemi yapılır. 

Herhangi bir nedenle boşalan general - amiral yer
leri müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz. 

B) Hâkim sınıfından olan albayların rütbe kıdem
liliği : 

Rütbe nasıp tarihinden itibaren 3 yılını tamamla
yan albayların rütbe kıdemliliği. Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanlığınca onanır. Kıdemlilikleri 
onanaların isimleri ilgili kuvvet personel başkanlıkla-

I rina bildirilir. 

C) Emeklilik hükümleri : 
1. Aynı nasıplı emsali, kadrosuzluk nedeniyle 

I emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 
hâkim sınıfından olan Birinci Başkanı, İkinci Başka
nı, Başkanunsözcüsü general - amiraller ile üyeliğine 
seçilen general - amirallerin, 

I 2. Aynı neşetli emsali, kadrosuzluk nedeniyle 
emekliye ayrılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üye
si hâkim albayların, 

Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu ı 

(S. Sayısı : 902) 
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Kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları halinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 49 ncu 
maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uy
gulanır. 

MADDE 3. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Ka
nununun 1611 sayılı Kanunla değişik 14 ncü, 21 nci 
22 nci ve geçici 1 nci maddelerinin yükselme, emek
lilik ve kadrosuzlukla ilgili hükümleri, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkanı ve 
Başkanunsözcüsü ile hâkim sınıfından olan üyeleri 
yönünden yürürlükten kaldırmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

maddesindeki kadrosuzluk tazminatı hükümleri uygu
lanır. 

MADDE 3. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanu
nun 1611 sayılı Kanunla değişik 14 ncü, 21 nci, 22 nci 
ve geçici 1 nci maddelerinin yükselme, emeklilik ve 
kadrosuzlukla ilgili hükümleri, Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Birinci Başkanı, İkinci Başkanı ve Başka
nunsözcüsü ile hâkim sınıfından olan üyeleri yönün
den yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 5 nci 

(Milli Savunma Komisyonunun kabul ettiği me^n) 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

metninin 5 nci 

..>.- >^e-c< 
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(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 267) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterlisi 29 . 1 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2266 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Nükleer 
Silahların Yayılmasının Önlenmesi Ândlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
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Saygılarımla. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 19 . 9 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
18 . 23 . 1 . 1979 tarihli 37 ve 38 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 267) 
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Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevît 

Başbakan 
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G E R E K Ç E 

1. Metni Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1961 yılında kurulan Onsekiz Ülke Silahsızlanma Komi
tesi görüşmelerinde oluşturulan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşması (NSYÖA), Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda, 12 Haziran 1968'de, Türkiye'nin de olumlu oy kullandığı 2373 (XXII) sayılı 
Karar ile, kabul edilmiştir. 

2; Türkiye, NSYÖA'nı, 28 Ocak 1969 tarihinde, Londra, Moskova ve Washington'da imzalamış ve ya
yınladığı bildiride, bütün insanlığın geleceğini tehdit eden nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çalış
malarım desteklediğini belirtmiş, Andlaşmayı imzalamakla Türk Hükümetinin, uluslararası ilişkilerde güven 
ve işbirliğinin yerleşmesi çabalarına katkıda bulunmayı amaçladığını vurgulayarak Andlaşmaya Taraf olma 
niyetini de belli etmiştir. 

3i Bununla beraber, Andlaşmanın onaylanmasının sonuçları konusunda ilgili kuruluşlarımız arasında be
liren görüş ayrılıkları nedeniyle NSYÖA'nın onaylanması çalışmaları, 1976 yılı sonuna değin aşama kaydet
memiştir. 

4. 1973 Arap - tsrail savaşının belirginleştiği geleneksel enerji bunalımının etkisiyle, gelişme yolun
daki ülkelerde nükleer güç üretimi programlarına öncelik vermeye başlayınca, NSYÖA'nı onaylamamış nük
leer silah sahibi olmayan ülkelerde girişilecek nükleer enerji üretimi çalışmalarının barışçı amaçlardan sap
mamasını sağlamak üzere, nükleer cihaz, madde ve teknoloji ihracatçısı ülkeler, ideolojik ve ekonomik sis
temlerindeki ayrılıklarına bakmaksızın, bir araya gelerek, nükleer ihracatı, etkili ve sıkı bir denetime bağlı 
kılacak ve gerektiğinde kendilerine belirli kısıtlayıcı önlemler alma olanağım verebilecek, uluslararası ge
çerliliği olan bir ilkeler bütünü saptamışlardır. Bu ilkeleri yeni uygulamaya koydukları belirli ulusal ihraç 
yasa ve kurallarına da aksettiren ihracatçı ülkeler, böylelikle, NSYÖA'nı onaylamamış ithalatçı ülkelere, ih
raç ettikleri nükleer cihaz, madde ve teknolojisinin barışçı amaçlı uygulamalardan sapmamasını sağlamak 
üzere, çok taraflı önlemler ve etkili örgütsel güvenlik denetimi uygulayarak, anılan Andlaşma hükümlerine 
uymayı, dolaylı biçimde kabul ettirmişlerdir. Sonuçta, nükler programları olan bir devlet için NSYÖA'nı 
onaylamak, artık nükleer silah yapmayacağı hususundaki iyi niyet beyanının açıklanmasından öteye bir anlam 
taşımaz olmuştur. 

5. NSYÖA bugüne değin 103 ülke tarafından onaylanmıştır. Andlaşma, Fransa dışındaki bütün NATO 
ve AET üyeleri, Küba ve Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki bütün merkeziyetçi ekonomi sistemleriyle yöneti
len ülkeler tarafından da onaylanmıştır. Türkiye'nin, imza tarihinden (Ocak 1969) uzun bir süre geçmiş ol
masına karşın, Andlaşmayı onaylamamış bulunması, uluslararası ilişkilerde zaman zaman barışçı niyetlerimiz 
hakkında kuşkulu düşünceler doğmasına neden olabilmiştir. 

6. NSYÖA'nın yürürlüğe girmesi ve enerji bunalımının somut biçimde ortaya çıkmasından sonra bu ye
ni koşullar, 1977 yılı içinde, ilkin Bakanlığımızın ilgili birimleri arasında yeniden değerlendirilmiş, sonra da 
Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının konuyla ilgili Genel Müdürlükleri yetkililerinin katıldığı - Bakanlığımız koordinatörlü
ğünde düzenlenen - toplantılarda müzakere edilmiş, NSYÖA'nın onaylanmasının gerekliliği yönünde oluşturu
lan kuruluşlar arası görüş, anılan kuruluşlarımızın Bakanlığımıza göndermiş olduğu olumlu resmi yazılarla 
son aşamaya erişerek kesinleşmiştir. 

7. Türkiye, enerji gereksinmesini karşılamak ve artan nüfusu ile sanayileşmesini sağlamak amacıyla ge
lecekte daha da yoğunlaşacak enerji ihtiyacını gidermek için, bilinen geleneksel enerji kaynaklarının yetersiz 
kalacağının bilinciyle, bugün için en elverişli seçenek sayılan nükleer enerji üretimi programını başlatmıştır. 
ilk nükleer güç reaktörümüz 1985 yılında ticari işletmeye açılacak şekilde planlanmıştır. Ne var ki, nükleer 
güç üretimi, tesis, yakıt ve teknoloji yönünden olduğu gibi, finansman olanakları için de ülkemizi dış kay
naklara başvurma zorunda bırakmaktadır. İhracatçı ülke hükümetleri ve finansman kurumları ise, öncelikle, 
ithalatçı ülkenin NSYÖA'nı onaylamış bulunması koşulunu öne sürmektedir, 

Bu itibarla, Türkiye'ye nükleer cihaz, madde ve teknolojinin girebilmesi, ülkemizin bu enerji türünden 
ekonomik amaçlarla yararlanabilmesi NSYÖA'nın onaylanmasına bağlı kalmaktadır. 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GENEL SEKRETERLİĞİ 

Kanunlar Müdürlüğü 15 . 2 , 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN 
Sıra Sayısı 

M. M. C. S. Ö Z E T İ 

267 Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE : 3 aydan fazla. 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay, 
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ : 30 Nisan 1979. 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

İ. Milli Savunma Komisyonuna : Bir hafta, 
2. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna : Bir hafta, 
3. Gündeme : 2 . 3 , 1979. 

Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma Komisyonu 22 £ 2 £ 1979 

Esas No, : 7083-1/616 
Karar No, : 20 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 .1 .1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Nükleer Si
lahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izah edilen hususları ve Hükümet temsilcilerinin verdikleri bilgileri değerlendiren 
Komisyonumuz : 

Bugünkü nükleer çağında; nükleeri kısaca, yararlı ve zararlı olmak üzere iki yönde mütalaa etmektedir. 
Şöyle ki : 

1. Nükleeri enerji olarak kullanılmasında insanlık âlemine hesapsız yararlar sağlanacaktır. 
2. Nükleeri silah olarak kullanılmasında bütün varlıklara tarifi mümkün olmayan zararlar verecektir. 
Bunun için, bu Kanun Tasarısıyla öngörülen hususları ve de 103 ülke tarafından imzalanan «Nükleer Si

lahların Yayılmasının Önlenmesi» Anlaşmasının, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
kabulüne, 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına, 
Karar verilmiştir. 
Saygıyla arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Bu Kanunda 
İçel Tabii Üye Sözcü ve Kâtip 

İsmail Çataloğlu Suphi Gürsoytrak Elazığ 
Hasan İldan 
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Üye 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kayseri 

İbrahim Kirazoğlu 

Üye 
Diyarbakır 

Sabahattin Savcı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Manisa 

Mustafa Fahri Dayı 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 

Üye 
izmir 

Süleyman Tuncel 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hilmi Fırat 

Üye 
içel 

Talip Özdolay 

Üye 
Sivas 

Tahsin Türkay 
imzada bulunamadı. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 1 E 3 T 1979 
Komisyonu 

Esas No. : 1/616 
Karar No. : 9 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 23. 1 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Nükleer Si

lahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarı
sı, Komisyonumuzun 28 .2.1979 tarihli toplantısında ilgili Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay temsilcilerinin 
de iştirakiyle görüşüldü. 

Andlaşma metninin gerekçesinde de belirtildiği gibi; Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşması, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 12 Haziran 1968'de, Türkiye'nin de olumlu oy kullanması ile kabul edil
miştir. 28. 1 . 1969 tarihinde de Londra, Moskova ve Washington'da Hükümetimizce imzalanmıştır. 

Andlaşma Fransa, Küba, Çin ve Hindistan hariç 103 ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye'nin, imza tari
hinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, Andlaşmayı onaylamamış bulunması, uluslararası ilişkilerde 
zaman zaman barışçı niyetlerimiz hakkında kuşkulu düşünceler doğmasına neden olabilmiştir. 

Andlaşmanın onaylanmasını istemek; nükleer silahlar yapmayacağımızın ve yayılmasının da karşısında 
olduğumuz hususundaki iyi niyet beyanımızın açıklanmasından ibarettir. 

Enerji bunalımının belirgin biçimde artması ve Türkiye'nin artan nüfusu ile sanayileşmesini sağlamak ama
cıyla gelecekte daha da yoğunlaşacak enerji ihtiyacını gidermek için, bugün en elverişli seçenek sayılan nük
leer enerji üretimi programına başlanmıştır, ilk nükleer güç reöktörümüz 1985 yılında ticari işletmeye açılacak 
şekilde planlanmıştır. Ne var ki, nükleer güç üretimi, tesis, yakıt ve teknoloji yönünden olduğu gibi, finans
man olanakları için de ülkemizi dış kaynaklara başvurma zorunda bırakmaktadır. Finansman kurumları ise, 
öncelikle, ithalatçı ülkenin NSYÖA'nı onaylamış bulunması koşulunu öne sürmektedir. 

Türkiye'ye nükleer cihaz, madde ve teknolojinin girebilmesi, ülkemizin bu enerji türünden ekonomik amaçla 
yararlanabilmesi için bu Andlaşmanın onaylanmasını gerektirmektedir. 

Bu gerekçelerle hazırlanan Yasa Tasarısının 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir, 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve 
Bu Kanunda Sözcü 

Samsun 
Ziya Gökalp Mülayim 

Başkanvekili 
(Tabii Üye 

Selâhattin Özgür 

istanbul 
Besim Üstünel 

Toplantıda bulunamadı. 
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Kâtip 
Edirne 

Süleyman Sırrı Ergim 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
İzmir 

Şeref Bakşık 

Üye 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Metin Toker 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Ankara 

Uğur Alacakaptan 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Manisa 

Oral Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Ankara 

Ergün Ertem 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 
Toplantıda bulunamadı. 

Üye 
Tekirdağ 

Orhan Öztrak 
Toplantıda bulunamadı, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaş-
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta
rafından 28 Ocak 1969 tarihinde Londra, Moskova 
ve Waşhington'da imzalanan Nükleer Silahların Ya
yılmasının Önlenmesi Andlaşmasının onaylanması uy
gun bulunmuştur, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe giren 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

6 -
1 MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

I Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaş-
I masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
I Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta-
I rafından 28 Ocak 1969 tarihinde Londra, Moskova 

ve Waşhington'da imzalanan Nükleer Silahların Ya-
I yılmasının Önlenmesi Andlaşmasının onaylanması uy-
I gun bulunmuştur, 

I MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
I rürlüğe girer, 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür, 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaş-
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlas-. 
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ANDLAŞMA 

İşbu Andlaşmayı akteden ve bundan böyle «Andlaşmaya Taraf» olarak anılacak Devletler, 
Nükleer bir savaşın bütün insanlığı uğratabileceği yıkıntıyı ve böyle bir savaş tehlikesini önlemek için her 

türlü çabayı harcamayı ve halkların güvenliğini korumayı amaçlayan önlemlerin alınması gerektiğini göz-
önünde tutarak, 

Nükleer silahların yayılmasının nükleer savaş tehlikesini ciddi biçimde artıracağına inanarak, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun nükleer silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi konusunda bir 

anlaşma akdi için çağrıda bulunan kararlarına uygun olarak, 
Uluslararası Atom Enerjsi Ajansı'nın güvenlik denetiminin barışçıl nükleer çalışmalara uygulanışını ko

laylaştırmak için işbirliği yapmayı yükümlenerek, 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik denetimi dizgesi çerçevesinde belirli stratejik noktalarda 

aygıtlar ve diğer teknik yöntemler kullanılarak kaynak ve fizyona uğrayabilen özel madde akımına güvenlik 
denetiminin etkili bir biçimde uygulanması ilkesini daha da geliştirmek için girişilen araştırma, geliştirme ve 
diğer çabaları desteklediklerini belirterek, 

Nükleer silahlara sahip devletler tarafından patlayıcı nükleer araçların geliştirilmesinden elde edilebilecek 
teknolojik yan ürünler de dahil olmak üzere, nükleer teknolojinin barışçıl uygulanmasından sağlanacak ya
rarların, nükleer silahlara sahip bulunsun veya bulunmasın, Andlaşmaya Taraf olan bütün devletlerin barış
çıl amaçlarına açık tutulması ilkesini doğrulayarak, 

Bu ilkenin gerçekleştirilmesi yönünden, Andlaşmaya Taraf, bütün Devletlerin atom enerjisinin barışçıl 
amaçlarla uygulanmasının daha da geliştirilmesi için, bilimsel bilgi alışverişine, mümkün olan en geniş bi
çimde katılmak ve tek başlarına veya diğer devletlerle işbirliği yaparak bu gelişmeye katkıda bulunmak hak
kına sahip olduklarına inanarak, 

Nükleer silahlanma yarışının mümkün olan en kısa zamanda durdurulmasının sağlanması ve nükleer si
lahsızlanma yönünde etkili önlemler almayı üstlenmek konusundaki niyetlerini açıklayarak, 

Bu amaca ulaşılması için bütün devletleri işbirliğine çağırarak, 
Atmosferde, uzayda ve su altında nükleer silah denemelerini yasaklayan 1963 Andlaşmasına Taraf Dev

letlerin, sözkonusu Andlaşma'nın önsözünde bütün deneysel nükleer silah patlamalarının süresiz durdurulma
sını sağlamaya çalışmak ve bu amaçla görüşmelere devam etmek konusunda dile getirdikleri kararlılığı hatır
latarak, 

Sıkı ve etkili uluslararası denetim altında, gene! ve tam bir silahsızlanma Andlaşmasına bağlı olarak, 
nükleer silahların yapımının durdurulmasını, mevcut bütün nükleer silah stoklarının ortadan kaldırılmasını 
ve ulusal askeri depoların nükleer silahlardan arındırılmasını ve bunların atıcı araçlarının ortadan kaldırılma
sını sağlamak amacıyla, uluslararası gerginliğin yumuşamasını ve Devletler arasındaki güvenin güçlendirilmesi
nin geliştirilmesini isteyerek, 

Devletlerin, uluslararası ilişkilerinde Birleşmiş Milletler Yasası gereğince, herhangi bir Devletin toprak bü
tünlüğüne veya siyasal bağımsızlığına karşı veya Birleşmiş Milletler Amaçlarıyla bağdaşmayacak başka bir 
şekilde kuvvet kullanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmaları ve uluslararası barış ve güvenli
ğin, dünyanın insan ve ekonomik kaynaklarının en az kısmının silahlanmaya ayrılarak sağlanması gerektiğini 
hatırlatarak, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde - I 

Andlaşmaya taraf nükleer silah sahibi her Devlet, Nükleer silahları veya diğer patlayıcı nükleer araçları 
ya da bu gibi silahların veya patlayıcı araçların kontrolünü, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kime olur
sa olsun, devretmemeyi, ve nükleer silah sahibi olmayan herhangi bir Devlete, nükleer silahları veya diğer 
nükleer patlayıcı araçları yapması veya başka şekilde elde etmesi yahut bu tür silahların veya patlayıcı araç
ların kontrolünü elde etmesi için herhangi bir şekilde yardım, özendirme veya isteklendirmede bulunmamayı 
üstlenir. 
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Madde - II 
Andlaşmaya Taraf nükleer silaha sahip olmayan her Devlet, nükleer silahları veya diğer nükleer patlayıcı 

araçları yahut bu silahların veya patlayıcı araçların kontrolünü, kimden olursa olsun, doğrudan doğruya 
veya dolaylı şekilde devralmamayı; nükleer silahları veya diğer patlayıcı nükleer araçları yapmamayı veya 
başka şekilde elde etmemeyi ve bu silahların veya patlayıcı araçların yapımı için herhangi bir yardım ara-
mamayı veya almamayı üstlenir. 

Madde - III 

1. Andlaşmaya Taraf nükleer silaha sahip olmayan Devlet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Sta
tüsüne ve Ajansın güvenlik denetimi dizgesine uygun olarak, nükleer enerjinin barışçıl amaçla kullanılması
nın, nükleer silahlara veya diğer patlayıcı nükleer araçlara saptırılmasını önlemek amacıyla, sadece bu And-
laşma ile üzerine aldığı yükümlülükleri uygulayıp uygulamadığının kanıtlanması amacıyla, Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı ile görüşmeler yoluyla akdedilecek bir anlaşmada belirtilecek güvenlik denetimini kabul et
meyi üstlenir. Bu maddenin gerektirdiği güvenlik denetimi yöntemleri, kaynak ve fizyona uğrayabilen özel 
madde bakımından hem bu maddelerin herhangi bir ananükleer tesiste üretimi, işlenmesi veya kullanılması 
sırasında, hem de böyle bir tesisin dışında bulunduğu sırada uygulanacaktır. Bu maddenin gerektirdiği gü
venlik denetimi, anılan Devletin egemenliği altındaki topraklan üzerinde veya kendi kontrolü altındaki her
hangi bir yerde yürütülen bütün barışçıl nükleer çalışmalarda kullanılan kaynak ve fizyona uğrayabilen özel 
maddelerin tümüne uygulanacaktır. 

2. Andlaşmaya Taraf her Devlet (a) kaynak veya fizyona uğrayabilen özel madde veya (b) fizyona uğra
yabilen özel maddenin işlenmesi, kullanılması veya üretimi için özel olarak tasarlanmış veya hazırlanmış cihaz, 
veya maddeyi, kaynak veya fizyona uğrayabilen özel madde, işbu maddenin gerektirdiği güvenlik denetimine 
bağlı kalınmadıkça, nükleer silaha sahip olmayan herhangi bir Devlete, kullanma amacı barışçıl da olsa, sağla-
mamayı üstleniri 

3. işbu maddenin gerektirdiği güvenlik denetimi, Andlaşmanın IV. Maddesine uygun biçimde ve işbu 
Madde Hükümleri ve önsözde belirtilen güvenlik denetimi ilkesi uyarınca, nükleer maddenin barışçıl amaç
larla işlenmesi, kullanılması veya üretimine ait nükleer madde ve cihazın uluslararası alışverişi dahil, Tarafla
rın iktisadi ve teknolojik gelişmesini veya barışçıl nükleer çalışmalar alanında uluslararası işbirliğini engelle
meyecek şekilde uygulanacaktır. 

4. Andlaşmaya Taraf nükleer silah sahibi olmayan Devletler, tek başlarına veya diğer Devletlerle birlikte, 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Statüsüne uygun olarak, bu Maddenin gereklerini yerine getirmek üze
re, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaşmalar akdedeceklerdir. Sözkonusu anlaşmaların görüşülmesi, 
bu Andlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 180 gün içinde başlayacaktır. Onay veya katılma belgele
rini 180 günlük süreden sonra vermiş olan Devletler için sözkonusu anlaşmaların görüşülmeye başlanması, 
belgelerin sunulma tarihinden sonraya bırakılmayacaktır. Bu anlaşmalar, en geç, görüşülmelerinin başlama 
tarihini izleyen 18 ay içinde yürürlüğe girecektir^ 

Madde - IV 

1. Bu Andlaşmanın hiç bir hükmü, ayrıcalık gözetmeksizin ve I ve II nci maddelere uygun olarak, And
laşmaya Taraf olan bütün Devletlerin, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla araştırılmasının, üretiminin ve 
kullanılmasının7 geliştirilmesi ile ilgili vazgeçilmez haklarım oIümsüYBÎçİmde etkiler şefclîdF yörnmlanmaya-
caktır. 

2, Bu Andlaşmaya Taraf bütün Devletler, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının, sağlayacak 
cihaz, madde, bilimsel ve teknolojik bilgilerin mümkün olan en geniş ölçüde alışverişini kolaylaştırmayı üst
lenirler ve bu alışverişe katılma hakkına sahiptirler. Bunu gerçekleştirebilecek Andlaşmaya Taraf Devletler, 
dünyanın kalkınmakta olan bölgelerinin ihtiyaçlarım gereğince gözönünde tutarak, özellikle işbu Andlaşmaya 
Taraf nükleer silahlara sahip olmayan Devletlerin topraklarında, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla uygulan
masının daha da geliştirilmesine, tek başlarına veya diğer Devletlerle veya uluslararası örgütlerle birlikte, kat
kıda bulunmak üzere işbirliği de yapacaklardır. 
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Madde - V 

İşbu Andlaşmaya Taraf her Devlet, Andlaşma gereğince, uygun uluslararası gözlemleme ve Uygun ulus
lararası yöntemlerle, barışçıl nükleer patlamaların yararlarını, bu Andlaşmaya Taraf nükleer silahlara sahip 
olmayan Devletlere, ayrıcalık gözetmeksizin açık bulundurmayı ve bu gibi Devletlerden, kullanılan patlayıcı 
araçlar karşılığı alınacak bedeli mümkün olan düşük düzeyde tutmayı ve araştırma ve geliştirme giderlerini he
saba katmamak için gerekli önlemleri almayı üstlenir. 

Andlaşmaya Taraf nükleer silah sahibi olmayan Devletler bu gibi yararları, özel bir uluslararası anlaşma 
veya anlaşmalar uyarınca ve nükleer silahlara sahip olmayan Devletlerin yeterli şekilde temsil edildikleri uy
gun bir uluslararası örgüt aracılığı ile sağlayabileceklerdir. Bu konudaki görüşmeler, Andlaşma yürürlüğe gir
dikten sonra, mümkün olan en kısa zamanda başlayacaktır. Andlaşmaya Taraf nükleer silahlara sahip olma
yan Devletler, isterlerse, ikili anlaşmalara dayanarak da bu faydalardan yararlanabilirler, 

Madde - VI 

Andlaşmaya Taraf Devletlerin her biri, nükleer silah yarışının yakın bir tarihte durdurulması ve nükleer si
lahsızlanmaya ilişkin etkili önlemler ile sıkı ve etkili bir uluslararası denetim altında genel ve tam silahsız
lanmaya ilişkin bir anlaşma akdi için görüşmeleri iyi niyetle yürütmeyi üstlenir. 

Madde - VII 

Bu Andlaşmanın hiçbir hükmü, herhangi bir devletler grubunun kendi topraklarının nükleer silahlardan 
tamamiyle arındırılmasını sağlamak amacıyla bölgesel andlaşmalar yapma hakkını etkilemez. 

Madde - VIII 

1. Andlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet Andlaşmada değişiklikler yapılmasını önerebilir. Önerilen her
hangi bir değişiklik metni Saklayıcı Hükümetlere sunulacak, bu Hükümetler de anılan metni Andlaşmanın bü
tün Taraflarına yazıyla bildireceklerdir. Bunun üzerine, Andlaşmaya Taraf Devletlerden üçte biri veya daha 
fazlası istediği takdirde, Saklayıcı Hükümetler böyle bir değişikliği görüşmek üzere, Andlaşmaya Taraf bü
tün Devletlerin çağırılacağı bir Konferans toplayacaklardır. 

2. Bu Andlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik, Andlaşmaya Taraf olan bütün Devletlerin oy çoğun
luğu ile kabul edilmeli, bu çoğunlukta, Andlaşmaya Taraf nükleer silah sahibi bütün Devletlerin oylarıyla, de
ğişiklik metninin Taraflara bildirildiği tarihte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Guvernörler Meclisi üye
si olan bütün diğer Taraf Devletlerin oyları da bulunmalıdır. Değişiklik, değişiklikle ilgili onay belgesini ve
ren her Taraf Devlet için, Andlaşmaya Taraf nükleer silahlara sahip bütün Devletler ve değişiklik önerisinin 
bildirildiği tarihte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Guvernörler Meclisi üyesi olan diğer bütün Taraf Dev
letler dahil olmak üzere, bütün Tarafların çoğunluğunun onay belgelerini vermeleri üzerine yürürlüğe girecek
tir. Bu tarihten sonra diğer herhangi bir Taraf Devlet bakımından değişiklik, o Devletin değişiklikle ilgili onay 
belgesini verdiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

3. Bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, önsözdeki amaçların ve Andlaşma hükümleri
nin uygulama durumunu saptamak amacıyla Andlaşmanın işleyişini gözden geçirmek üzere İsviçre'nin Cenevre 
şehrinde Andlaşmaya Taraf Devletlerin katılacağı bir Konferans toplanacaktır. Bundan sonra, beş yıllık ara
larla Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğu, yine Andlaşmanın işleyişinin gözden geçirilmesi amacıyla, 
Saklayıcı Hükümetlere bir öneride bulunarak yeni konferanslar toplanmasını sağlayabilirler. 

Madde - IX 

1. Bu Andlaşma, imza için bütün Devletlere açık olacaktır. İşbu Maddenin üçüncü fıkrasına göre, yürür
lüğe girmesinden önce imzalamayan herhangi bir Devlet Andlaşmaya herhangi bir zamanda katılabilir. 

2. Bu Andlaşma, Andlaşmayı imzalamış Devletlerin onayından geçecektir. Onay ve katılma belgeleri, iş
bu Andlaşmada Saklayıcı Hükümetler olarak belirlenen Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Ku
zey İrlanda Birleşik Krallığı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümetlerine verilecektir. 
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3. Bu Andlaşma, Hükümetleri Saklayıcı olarak belirlenmiş Devletlerin ve Andlaşmayı imzalamış bulunan 
diğer 40 Devletin onaylamasından ve onay belgelerini vermelerinden sonra yürürlüğe girecektir, İşbu Andlaş
ma bakımından, nükleer silah sahibi Devlet, 1 Ocak 1967 tarihinden önce nükleer bir silah ya da diğer pat
layıcı araç yapıp patlatmış olan Devlettir. 

4. Onay ve katılma belgelerini Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra veren Devletler bakımından And
laşma, onay veya katılma belgelerinin verilme tarihinde yürürlüğe girecektir. 

5. Saklayıcı Hükümetler, Andlaşmayı imzalamış ve Andlaşmaya katılmış bulunan bütün Devletlere, her-
bir imza tarihini, herbir onay veya katılma belgesinin verilme tarihlerini, Andlaşmanm yürürlüğe giriş tari
hini ve bir konferans toplanması için yapılan istemlerin veya diğer bildirimlerin alınış tarihlerini vakit geçir
meden bildireceklerdir. 

6. İşbu Andlaşma, Saklayıcı Hükümetlerce Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci Maddesi uyarınca tescil 
edilecektir. 

Madde - X 

1. Taraflardan herbiri, ulusal egemenliğini uygulayarak, Andlaşmanm konusuna giren olağanüstü olayla
rın ülkesinin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, Andlaşmadan çekilme hakkına sahip ola
caktır. Bu durumda, çekilme kararı hakkında, üç ay önceden Andlaşmanm bütün Taraflarına ve Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyine bildirimde bulunacaktır. Bu bildirim, Taraf Devletin yüksek çıkarlarını tehlikeye 
sokmuş saydığı olağanüstü olaylar hakkında bir açıklamayı içerecektir. 

2. Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden yirmibeş yıl sonra, Andlaşmanm süresiz olarak yürürlükte kalıp 
kalmayacağını veya belirli bir ek süre veya süreler için uzatılıp uzatılmayacağını kararlaştırmak üzere bir kon
ferans toplanacaktır. Bu karar Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğunca alınacaktır; 

Madde - XI 

İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca ve Çince metinleri eşit derecede geçerli olan işbu Andlaşma Sak
layıcı Hükümetlerin arşivlerinde saklanacaktır. İşbu Andlaşmanm usulüne uygun olarak onaylanmış nüsha
ları, Saklayıcı Hükümetler tarafından Andlaşmayı imzalamış ve Andlaşmaya katılmış Devletlerin Hükümetle
rine iletilecektir. 

Bu hususları bildirerek, aşağıda imzaları bulunan yetkili temsilciler, Andlaşmayı imzalamışlardır. 
Bindokuzyüzaltmışsekiz yılının Temmuz ayının birinci günü Londra, Moskova ve Washington'da üç nüs

ha olarak düzenlenmiştir. 

>0<'<4BIMM>»wm4»'' 
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Topi^ : ıs CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 907 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 
nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plan Komisyonları Raporları. (M. Mec

lisi : 1/183; C. Senatosu : 1/631) 

(Not : M. MecKSİ S. Sayısı : 259) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2310 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1979 tarihli 50 nci Birleş 'nünde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklen
mesine ve 20 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Ka* un Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu Tasarı 18.9. 1978 tarihinde Başkanlık_ı İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
6, 12 . 2 . 1979 tarihli 44 ve 50 nci birleşimlerinde [örüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 259) 

TC 
Başbakanlık 15 . 9 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101 - 298/06760 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büjiik Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
14 . 8 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «3202 saydı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklen nesine Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 
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GENEL GEREKÇE 

Ülkemizin kalkınması tarımsal gelişmenin hızlı ve yaygın sanayileşme ile bir arada gerçekleştirilmesine 
bağlı bulunmaktadır. Tarımsal gelişmenin temel koşulu ise çiftçilerin üretici örgütlerde bir araya gelerek 
güçlenebilmesidir. O nedenle Devletin sağlıklı bir toprak politikası ile birlikte kooperatifleri ve geniş halk 
kitlelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş tarımsal kuruluşları desteklemesi ve gerektiğinde katılması, üretici
leri ve üretim kooperatiflerini tarımsal donanım, girdi ve kredilerden yeterli düzeyde ve uygun koşullarda 
yararlandırması, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini sağlaması böylece tarımda üretimi artırması ve yön
lendirmesi gerekmektedir. 

TC Ziraat Bankası bugün tarım kesimini kredilendiren tek kuruluş olduğu için tarım kesimine ilişkin so
runlarla bankaya ilişkin sorunlar hemen hemen iç içedir. 

O nedenle 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanununda getirilen tüm yenilikler tarımda karşılaşılan sorun
ları çözmeyi amaçlamaktadır. 

Bankanın amaçlarını açıklayan 1 nci maddede yapılan değişiklikle yukarıdaki açıklamaya ve çağdaş geliş
meye uygun biçimde üretici örgütlenmelere, kamu kuruluşlarına ve geniş halk kitlelerinin katılımı ile gerçek-
leşıirilmiş ortaklıklara ağırlık verilmiş, inanca ile ilgili 4 ncü maddede aynı kuruluşlara kredi kullandırılır
ken alınacak karşılıklar konusunda kolaylıklar getirilmiş ve 7 nci maddede de bugüne kadar sadece Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Tarım Satış Kooperatifleriyle yapılan tarımsal kredi işlemlerine uygulanan, vergi, 
resim ve harç muafiyetinden diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının da yararlanması amaç
lanmıştır. 

Ayrıca. 1 nci maddenin son fıkrasında TC Ziraat Bankasına çalışmalarında özerklik getirilmiş, böylece 
çetin rekabet koşullarının geçerli olduğu bankacılık alanında TC Ziraat Bankasının da özel bankalar gibi 
hızlı karar alabilmesi sağlanmıştır. Getirilen bu yenilik, esasen 3202 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fık
rasında mevcut iken 440 sayılı Kanunla kısıtlanmış ve bu durum bankanın daha hızlı gelişmesine, daha ve
rimli ve dinamik çalışmasına olumsuz etki yapmıştır. 

Kanun Tasarısı ile getirilen değişikliklerden bir diğeri TC Ziraat Bankasının kaynaklarını artırmaya yö
neliktir. 

Ülkemizde tarım kesimini kredilendiren. tek kuruluş olan TC Ziraat Bankasının. 1978 yılı çalışma ve 
plasman programına göre aynı yıl için kaynak ve olanakları 107 239 394 00C TL. dır. Mevcut kaynaklarla 
1978 yıiı içinde gerek öz gerekse yabancı kaynak olarak artışı tahmin edilen kaynaklardan tarımsal kredi 
konusuna ayrılması mümkün olan tutar da 87 644 833 000 TL. dır. Oysa bu tutar tarım kesiminin kredi gerek
sinmesinin ancak yarısını karşılayabilmektedir. Böyle oiunca. tarımda üretimi artırmak ve yönlendirmek, üre
tici. güçlü ve yaygın kooperatifçiliği ve tarıma dönük çok ortaklı kuruluşları desteklemekle yükümlü TC Zi
raat Bankasının işlevini gereğince yerine getirmesi son derece güçleşmektedir. 

TC Ziraat Bankasının mevcut kaynaklarında yaratacağı bir artışla bu durumu gidermesi mümkün görül
memektedir. Zira. kaynakların c/c 47,3'ünü oluşturan mevduatın hızla artırılarak mevcut kaynak yetersizliği
nin giderilmesi olası değildir. TC Merkez Bankası kaya?klan ise belirli süreler için kulanılabilmekte ve bu 
sürelerin sonunda tahsil edilemeyen tutarlar bankamız kaynaklarını sayısal ve oransal olarak düşürmekte, do
layısıyla zaten yetersiz olan mevduat kaynağının da bir kesiminin donmasına yol açmaktadır. Özkaynakları-
nıızın da r/r 2.2 gibi yetersiz bir düzeyde olduğu düşünülürse tüm yükün mevduat kaynağına bağlandığı do
layısıyla sorunun ancak başka kaynakların bulunması suretiyle çözümlenebileceği ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda, çiftçilerimizin kredilerin yetersizliğinden yakınmalarının bir ölçüde azaltılabilmesi ve Banka 
Kanununun değişik 3 nci maddesinde belirtilen yeni işlevlerin yerine getirilerek uygulamada işlerlik kazana
bilmesi için bankanın yeni kaynak ve olanaklara kavuşturulması zorunlu olmaktadır. 

3202 sayılı Kanunun sermayenin artırılmasını öngören değişik 2 nci madde ve TC Ziraat Bankasının ala
cak ve borçlarına ilişkin geçici madde bu amaçla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

TC Ziraat Bankasının işlevini gereğince yerine getirmesini sağlamak için üst yönetimin oluşum biçimi 
ve personelin akçalı haklarında da çağdaş koşullara uygun yeni düzenlemeler getirilmiş; artan iş hacmi 
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karşısında genel müdür yardımcılarının sayısı altıya, yönetim kuruluna katılacak genel müdür yardımcısı 
sayısı üçe çıkarılmıştır. Ayrıca demokratik katılım ilkesine uygun olarak banka yönetim kurulunda bir per
sonel temsilcisinin bulunması öngörülmüştür. 

Banka personelinin akçalı haklarına ilişkin değişik 8 nci madde ile bankanın tüm memur ve hizmetlile
rine yaptıkları görev ve yüklendikleri sorumlulukla oranlı bir gelir düzeyi sağlanması amaçlanmaktadır. 

Günümüzde TC Ziraat Bankası, yurdun her yöresinde tarım kesimini kredilendiren ve diğer tüm ban
kacılık hizmetlerini yapan, Maliye Bakanlığı adına vergi tahsil eden, TC Merkez Bankasının bulunmadığı yer
lerde bu görevi yürüten, TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait ödemeleri yapan, ayrıca hal
ka yurt düzeyinde bankanın aracı olabileceği bir hiz net götürülmesi gerektiğinde ilk görevlendirilen ve gö
revlendirilecek olan bir kuruluştur. 

Banka bu zorunlu görevleri dışında, mensuplarına ;on derece iyi olanaklar sağlayan özel bankalarla re
kabet etmekte; ülkemizdeki saygın yerini koruyabil nek için hizmeti aksatmamaya ve nitelik ve nicelik iti
bariyle artırmak için de en sağlıklı kaynak olarak mev-îaatını yükseltmeye çalışmaktadır. 

Ancak, bu kadar yoğun kamu hizmeti gören TC Ziraat Bankası personeli kendilerinden çok hafif iş yükü 
altındaki özel banka mensuplarından oldukça düşük ücretle çalıştırılmaktadırlar. 

Bu durumların sonucu olarak, banka özellikle son yıllarda nitelikli eleman bulmakta güçlük çekmekte, 
yetişmiş elemanlarını ise tutamamaktadır. Her türlü olumsuz koşullara karşın büyük bir özveride bulunarak 
çalışanlar ise giderek azim ve şevklerini yitirmektedir er. 

Oysa yukarıda açıklandığı gibi TC Ziraat Banka inin ulusal ekonomi içinde başka bir kuruluşun dol
duramayacağı önemli ve özellikli bir yeri vardır. An ak bu önemli ve özellikli görevin gereğince yerine ge
tirilmesi, kuşkusuz personelin tatmin edilmesiyle yakın lan bağlantılıdır. 

O nedenle memur ve hizmetlilerin akçalı haklarına ilişkin olarak getirilen yenilikler. TC Ziraat Bankası
nın ulusal ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasını sağlayıcı ve eşit işe eşit ücret ilkesini gerçekleştirici ni
teliktedir. 

Yasaya 10 ncu madde ile getirilen ek maddelerle de; 
TC Ziraat Bankasının tarımsal kesimle ilgili kamu kuruluşları. Devlet Planlama Teşkilatı ve tarımsal 

amaçlı kooperatiflere işbirliği içinde karar alması sağ amakta, amaç maddesine uygun olarak küçük yerleş
melerin yoğun biçimde kredilendirilmesi hedef alınma'ta ve tarımsal amaçlı kredilerdeki 150 000 liralık kredi 
açma yetkisinin yönetim kuruluna tanınması ile de, >zellikle yatırım kredilerinin kısa zamanda ihtiyaç sa
hiplerine ulaşması, ayrıca yönetim kurulunun yoğun ^ yükünden bir ölçüde kurtarılarak konuları daha 
ayrıntılı biçimde incelemesi sağlanmaktadır. 

Yasanın 12 nci maddesiyle de ziraat sanatları kre 'isinin kullandırılmasında kolaylıklar sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Maddede yapılan değişiklikle, koope atiflerin, kamu kuruluşlarının ve geniş halk kitlelerinin 
katılımı ile gerçekleştirilmiş ortaklıkların ve çiftçilerin ; lan doğrultusunda yapacakları tarımsal faaliyetlerin 
desteklenmesi, çiftçilerin güçlü kooperatiflerin sağlaya ağı olanaklardan yararlandırılması, tarımsal araç ve 
gereçlerin yerli üretimin hızlandırılması ve çiftçilerin bunları aracısız ve uygun koşullarda almalarının sağ
lanması amaçlanmaktadır. 

Tarım ve tarımsal sanayi kesiminde devletin ve üre ici örgütlerin ağırlığının artırılması suretiyle tarımda 
üretimin çoğaltılması ve yönlendirilmesi hedef alınmak adır. 

Ayrıca bankaya özerklik getirmekle hareket serbes isi sağlanmış, rekabet içindeki bankacılık sisteminde 
TC Ziraat Bankasına da aynı olanaklar verilmiş olmak adır. 

Madde 2. — Sermayenin artırılmasına ilişkin değiiklikte de 2 nci maddede belirtilen amaç hedef alın
maktadır. 

Madde 3. — Özellikle kooperatif ve benzeri ortak tkların maddi inanca yetersizliği nedeniyle karşılaştık
ları sorunları bir ölçüde çözümlemek amacı ile bu derişiklik yapılmıştır. 
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Ayrıca, uygulamaya ilişkin kuralların ve yöntemlerin daha ayrıntılı biçimde ortaya konulabilmesini sağ
lamak üzere yönetmelikle düzenleme yapılmasına da olanak tanınmıştır. 

Madde 4. — Bu madde ile getirilen değişiklik, yönetim kuruluna katılacak genel müdür yardımcısı sa
yısının ikiden üçe çıkarılması ve personel temsilcisinin de yönetim kurulunda yer almasıdır. 

Genel müdür yardımcısı sayısının dörtten altıya çıkarılması ile yönetim kurulu üyesi genel müdür yar
dımcısı sayısının ikiden üçe çıkarılması birbiriyle bağlantılıdır. Artan iş hacmi karşısında genel müdür yar
dımcısı sayısının artırılması ve karar organında buna koşut olarak bir teknik genel müdür yardımcısının daha 
bulunması uygun ve gereklidir. 

Günümüzde, TC Ziraat Bankasının yabancı kuruluşlarla birlikte ya da kendi olanaklarıyla yürüttüğü 
kredilendirme işlemlerinin daha iyi yürütülebilmesi için, yönetim kurulu üyesi bir genel müdür yardımcısına 
gereksinme duyulmaktadır. Bu nitelikteki genel müdür yardımcısı, yönetim kurulunun oluşumunda teknik de
ğerlendirici niteliğindeki koordinatöre duyulan eksikliği gidermiş olacaktır. 

Personel temsilcisinin bankanın en yüksek karar organına katılması ise, çalışanların çalıştıkları kurumla 
ilgili kararlarda söz sahibi olmaları sonucunu doğurmaktadır ki, son derece gerekli ve yararlı bir düzen
lemedir. 

Madde 5. — Bu madde ile getirilen asıl yenilik genel müdür yardımcıları sayısının dörtten altıya çıkarıl
masıdır. Genel yönetimin daha etkin ve çabuk kararlar alıp uygulayabilmesi için getirilmiş bir değişikliktir. 

Madde 6. — Bu madde ile, sadece Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerine sağlanan vergi, resim ve 
harç muafiyetinden tüm tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşlarının yararlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 7. — Bu maddenin; 
A) Personel rejimi bölümünde, banka personelinin statüsü belirtilmektedir. Ayrıca, banka personelinin 

bu kanun ile banka yönetim kurulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine tabi olacağı açıklanmakla 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değiştirilen ek geçici 9 ncu maddesi hükmü yerine 
getirilmektedir. 

B) Devlet Memurları Yasasının kamu iktisadi kuruluşlarının yapısına ve hizmet koşullarına uymayaca
ğı gerçeği çok önceden kabullenilmiş ve o yüzden de bu kuruluşların özel yasası çıkıncaya kadar genel bir 
kamu çalışanları düzeni oluşturulması amacıyla geçici maddeler yoluyla kamu iktisadi kuruluşları için sü
rekliliği düşünülmeyen bir statü oluşturulmuştu. Oysa bu geçici statünün, kurumların bünyesine ne denli ters 
düştüğü ortadadır. Kâr amacına dönük kuruluşlarla, karşılıksız hizmet üreten kamu sektörü arasında hizmet 
farklılığından doğan personel ve personelden de davranış farklılığı vardır. Ya da 657 sayılı Kanunun bu 
farklılığı boğmasından önce, bu farklılığın olması gerekirdi. 

Bankacılık bir disiplindir. Bu disiplinin özelliklerinden birisi de kişisel yeteneklerin başarıdaki büyük etki
sidir. Bu yetenekler, öğrenimle kazanılacak türden olmadığından, öğrenim ve kıdem sistemiyle başarılı bir ban-
kaclık düzeni oluşamamakta, kişisel olarak yeteneklerini geliştirmiş olanlar da hızla özel sektöre kaymak
tadırlar. O yolla devlet bankacılığının en büyük ve en köklü müessesesi olan TC Ziraat Bankası bir yandan 
kadro darboğazı, bir yandan katı bir hiyerarşik düzen ve bunun üstüne binen çok yoğun bürokratik işlem
lere bağlı personel hak ve yükümlülükleri ile bankacılık hizmetlerini başarılı biçimde yürütmek bir yana, 
nitelikli ya da niteliksiz yetiştirmeye çabaladığı her personeli kaçırıp, özel bankacılığın bir tür staj müessesesi 
durumuna dönüştürmüştür. 

Bu durumdan kurtulmanın yolu, esnek ve bankacılığa uyan. bir personel statüsünün oluşturulmasıdır. Bu 
statünün geç oluşmasının TC Ziraat Bankasının hizmet sunmak ve hizmet geliştirmek durumunda olduğu 
bu devrede meydana getireceği büyük sakıncalar dikkate alınarak, personele yeni bir atılım ve yeni bir ça
lışma gücü sağlayacak maddi olanaklar getirilmiştir. Bu olanaklar, 1 - 4 derece kadro için zaten yine de 
belli unvanlara erişmiş başarılı bankacıları kapsamakta, gerçekte banka bütçesine büyük bir yük de yükle-
memektedir. Diğer olanaklar ise, yönetmelik ve yönetim kurulu kararlarıyla nesnel değerlendirme ölçütleri
ne bağlanarak yetişmiş bankacının Türk köylüsüne hizmet etmesini sağlayacaktır. 

Genel gerekçede ayrıntıları ile belirlendiği üzere bankanın, yasası dışında Maliye adına tahsilat ve öde
meleri yapmak. Merkez Bankasının muhabirliğini yapmak. TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
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ödemelerini yapmak gibi Devlet hizmeti niteliğindeki birtakım görevlerin daha düzenli ve zamanında yerine 
getirilmesi için personele yüklenen ek işlemlerin karşfığında kendilerine gerekli ödemelerin yapılabilmesi ve 
kaliteli eleman alınıp çalıştırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Madde 8. — Bu madde ile tüm memur ve hizmetlilere ait görev ve sorumlulukların banka yönetim ku
rulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 9. — TC Ziraat Bankasının ve bankacılık işlemlerinin özelliği nedeniyle ek maddelerdeki deği
şiklikleri getirmek zorunlu olmaktadır. 

Madde 10. — Geçici madde ile bankanın kaynaklarını bir ölçüde artırma amacı güdülmektedir. 
Madde 11. — Bu madde ile ziraat sanatları kredisi ıin kullandırılmasında kolaylık getirilmektedir. 

Ankara Milletvekili Semih Eryıidız'ın, 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 
5 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş irilmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/382) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4 ncü dönemde hükümsüz kalan 1/442 esas No. lu tasarıyı yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 4 . 5 . 1976 

Sayı : 101-73/07491 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29 . 4 . 1976 
tadilinde kararlaştırılan «3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 nci Madde
sinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye halen tarımsal karakter taşıyan bir ekono nik yapıya sahiptir. Ülkemizde faal nüfusun % 67'si 
tarımla meşgul olmakta, tarım kesimi gayri safi milli hâsılanın f/c 26,4'ünü ve ihracat gelirimizin de % 56'sı-
nı sağlamaktadır. Gerek 22 yıllık dönemi (1973 - 1995) kapsayan iktisadî kalkınma stratejisi, gerelc Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planı sanayileşmeye doğru bünye /i bir değişmeyi; Türkiye'nin bir sanayi ülkesi haline 
gelmesini derpiş etmektedir. Böylece tarım kesiminde yaşayan fazla nüfus sanayi kesimine aktarılacak, bu
na mukabil tarım kesiminde modern teknoloji kullanfarak hem artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılayacak, 
hem de şimdikinden çok daha fazla ihracat yapılmasın mümkün kılacak şekilde verim artışı sağlanmış ola
caktır. Görülüyor ki, Kalkınma Planımız tarımsal bün/emizde köklü ıslahat yapılmasını öngörmektedir. 

Tarım kesiminde üretim tam anlamıyla tabiat şart arının etkisi altındadır. Tarımda üretim artışını sağ
lamak için ekim alanını genişletmek imkânı hemen he:nen kalmamış gibidir. Bu itibarla, tarım kesiminde 
üretim artışının sağlanması, daha yüksek seviyede bir üretim tekniği uygulamak ve entansif tarım işletme-
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ciliğine gidilmek suretiyle verimin artırılması ve üretinin tabiat şartlarına tabi olmaktan kurtanlmasıyla 
mümkün olacaktır. 

Yurdumuzda entansif tarım usulünün uygulanması, tarıma modern teknolojinin girmesi modern üretim 
tekniğinin uygulanmasına elverişli işletmeler meydana getirilmesi, bu alanlarda kendisini gösteren kredi ih
tiyacının karşılanmasına bağlıdır. 

Öte yandan, TC Ziraat Bankasının, 1976 yılında muhammen serbest kaynak ve imkânlarının % 2'si öz-
kaynaklardan, % 98 ise yabancı kaynak ve imkânlardan mürekkeptir. 

Banka görevini hemen hemen sadece mevduat kaynağından yararlanarak yapabilmektedir. Mevduata da
yalı olarak zirai kredi verme mecburiyetinde olan bankanın kredileme görevini başarıyla yürütebilmesi imkân 
dahilinde bulunmamaktadır. 

Ülkemizde, tarım kredisi vermekle görevlendirilmiş tek kuruluş olan TC Ziraat Bankasının, bu görevini 
layıkıyla yapabilmesi sermayesinin artırılması suretiyle, uzun vadeli ve ucuz maliyetli bir kaynak olan özkay-
naklarmm takviyesi ile mümkündür. 

Esasen Yüksek Denetleme Kurulunca düzenlenen Bankanın faaliyetleriyle ilgili yıllık raporlarda Ziraat 
Bankasının kaynaklarının takviyesi ve sermayesinin artırılması lüzumu üzerinde durulmaktadır. 

3202 sayılı Kanunun, 9 . 6 . 1965 tarih ve 629 sayılı Kanunla değiştirilen 5 nci maddesi gereğince TC Ziraat 
Bankasının itibari sermayesi 1 500 000 000 liradır. 

31 .12 .1974 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi 1 172 212 100 liradır. 
Bankanın 1967 - 1974 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplan Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvi

binden geçtikten sonra bu yıllara ait kârların sarmeyeye aktarılması halinde Bankanın ödenmiş sermayesi 
1 537 954 748 liraya ulaşacak ve bugünkü sermaye aşılmış olacaktır. 

Bu nedenle; Ziraat Bankasının nominal sermayesinin beş milyar liraya çıkarılması kaçınılmaz olmak
tadır. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ SEMİH ERYILDIZTN TEKLİFİ 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyet! Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 629 sayılı Kanunla değiştiri
len 5 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş milyar liradır ve aşağıda yazılı unsurlardan 
teşekkül eder.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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TASARI VEYA TEKLİFİN 

Sıra Sayısı 

M. M. C. S. 
259 

ÖZETİ 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine, Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 

MİLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE 
CUMHURİYET SENATOSUNDA KALACAĞI SÜRE 
SÜRENİN BİTİŞ TARİH! 

3 aydan fazla. 
3 ay. 
14 Mayıs 1979 

TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ 
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün) 

1. — Mali ve İktisadi İşler Komisyonuna 
2. — Bütçe ve Plan Komisyonuna 
3. - G ü n d e m e 22 . 3 . 1979 

!0 gün. 
10 gün. 

Mali ve İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mali ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Karar No. : 7 

Esas No. : 1/631 

23 . 2 . 1979 

Cumhuriyet Senatoisu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1979 tarihli 50 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin değiştirilmesine, Bazı Maddeler Eklen-
nîesine ve 20 nci Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı. 

Komisyonumuzun 22 . . 2 . 1979 tarihli toplantısında Ticaret Bakanı ve diğer bakanlık ve Ziraat Bankası 
uzmanlarının da iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

1. Tasarının Genel Gerekçesi üzerinde yapılan görüşmeler ve bu hususda hâsıl olan bazı tereddütler, 
Komisyonda hazır bulunan. Bakan ve uzmanlar tarai'ından verilen tamamlayıcı bilgiler ile açıklık kazanmış 
ve maddelerin görüşülmesine de bu istikamette devamı uygun görülmüştür. 

2. Tasarıyı oluşturan (13) madde ayrı ayrı oku ıarak bu maddelerin kapsam ve anlamları Bakanlık 
ve Ziraat Bankası uzmanları tarafından mukayeseli olarak izah edilmiştir. 

3. Komisyonumuzda; bu izahatı yeterli bularak Kanun Tasarısını prensip olarak aynen benimsemiş
tir. Tasarıda öngörülen küçük çiftçi kredilerinin daha büyük ve daha olumlu olmasını, banka sermayesinin, 
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artırılmasını, banka personelinin sosyal haklarının korunmasını da gözönünde tutan Komisyonumuz: Bu 
tasarıyla personele verilecek ikramiyenin (beşten) fazla olmamasını, tasarının (dokuzuncu maddesiyle getirilen 
ek birinci maddesiyle derpiş olunan Danışma Kuruluna Maliye Bakanlığının da katılmasının daha uygun 
olacağı dilek ve temennisiyle. 

Kanun tasarısının tümünü Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabulünü ka
rarlaştırmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Bu Kanunda 
Başkan 

ve Sözcü 
Siirt 

Süreyya Öner 

Eskişehir 
Hikmet Savaş 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Toplantıda bulunamadı 

Balıkesir 

Sıtkı Yırcalı 

İzmir 
Münir D al dal 

Tabii Üye 
Sezai O'kan 

Sözcü 
Aydın 

Sadettin Demirayak 
Toplantıda bulunamadı 

Zonguldak 
Be hiç Sonbay 

Elazığ 
Hasan İldan 

Çankırı 
Gürhan Titrek 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Tahsin Türkay 

Toplantıda bulunamadı 

C. Bşk. S. Üye 
Söz hakkım mahfuzdur 
Adnan Bas er Kafaoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Temel Kitapçı 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlıı 

Amasya 
Macit Zeren 

Toplantıda bulunamadı 

Denizli 
Baha Akşit 

Tabii Üye 
Refet Aksoyoğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Van 
Ferid Melen 

Toplantıda bulunamadı 

Bütçe ve Pian Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/631 
Karar No. : 30 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

22 . 3 . 1979 

Millet Meclisinin 12 . 2 . 1979 tarihli 50 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 3202 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddeler ek
lenmesine ve 20 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 14 . 2 . 1979 
tarihli 2310 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığınca da 14 . 2 . 1979 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Tasarı, Komisyonumuzun 21 . 3 . 1979 ta
lihli toplantısında Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi, TC Ziraat Bankası Genel Mü
dürlüğü temsilcisi hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

TC Ziraat Bankası bugün tarım kesimini kredilendiren tek kuruluş olduğu için tarım kesimine ilişkin 
sorunlarla bankaya ilişkin sorunlar hemen hemen iç içedir. 

Bu nedenle 1937 yılında çıkarılmış bulunan 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Kanununda yapılan tüm de
ğişiklikler tarımda karşılaşılan sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. 
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Bankanın amaçlarını açıklayan birinci maddede yapılan değişiklikle çağdaş gelişmeye uygun biçimde üre
tici örgütlenmelere, kamu kuruluşlarına ve geniş halk kitlelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş ortaklıklara 
ağırlık verilmiş, çiftçilerin güçlü kooperatiflerin sağlayacağı olanaklardan yararlandırılması tarımsal araç 
ve gereçlerin yerli üretiminin hızlandırılması ve çiftçilerin bunları aracısız ve uygun koşullarda almalarının 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kanun Tasarısı ile getirilen değişikliklerden biri de çiftçilerin kredi yetersizliği yakınmalarını bir ölçüde 
azaltmak amacıyla TC Ziraat Bankası kaynaklarını artırmaya yöneliktir. 

TC Ziraat Bankasının işlevini gereğince yerine getirmesini sağlamak için üst yönetimin oluşum biçimi 
ve personelin akçalı haklarında da çağdaş koşullara uygun yeni düzenlemeler getirilmiş, artan iş hacmi kar
şısında genel yönetimin daha etkin ve çabuk kararlar alıp uygulayabilmesi bakımından Genel Müdür Yar
dımcılarının sayısı altıya, Yönetim Kuruluna katılacak Genel Müdür Yardımcısı sayısı ise üçe çıkarılmıştır. 
Ayrıca demokratik katılım ilkesine uygun olarak banka yönetim kurulunda bir personel temsilcisinin bu
lunması öngörülmüştür. 

Banka personelinin akçalı haklarına ilişkin değişik madde ile bankanın tüm memur ve hizmetlilerine yap
tıkları görev ve sorumluluklarıyla orantılı asgari bir gelir düzeyi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yenilik 
TC Ziraat Bankasının ulusal ekonomiye daha fazla katkıda bulunmasını sağlayıcı ve personeli daha fazla 
çalışmaya yöneltici ve dolayısıyla Bankanın kârlılık ve verimliliğini artırıcı niteliktedir. 

Tarımsal sanayi konusunda ve Tarım Satış Kooperatiflerine ve çiftçilere kredilerin açılmasında, günü
müzde bu girişimlerin çoğunluk kazanması nedeniyle bu tip kredi işlemlerinde sürat ve kolaylık sağlanması 
yönüne gidilerek Bakanlık onayı kaldırılmıştır. 

Bu açıklamalar ışığında Komisyonumuz anılan tasarıyı olumlu bulmuş ve tümünü kabul ederek madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, .10, 11, 12, 13 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir, 

Komisyonumuz, tasarının bir an önce yasalaşmasında yarar gördüğünden Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan ve Bu Kanunda Sözcü 
Trabzon 

Hasan Güven 

Başkanvekili 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 
Toulantıda bulunamadı. 

Sözcü 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 
Toplantıya katıldı, imzada 

bulunamadı. 

Kâtip 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Afyonkarahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
Yiğit Köker 

Toulantıda bulunamadı. 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

İzmir 
Nurhan Ar Temiz 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Zeyyat Baykara 

Toplantıda bulunamadı. 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Kars 
Muzaffer Şâmiloğlu 

Toplantıda bulunamadı. 

Konya 
Mukbil A bav 

Ordı^ 
İdris Gürsoy 

Samsun 
Bahri Cömert 

Tabii Üye 
Suphi Karaman 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 
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(HÜKÜMETİN TEKLİFİ) 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 

Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Ka
nununun 1 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının anaamacı, tarımsal amaçlı kooperatiflerle, ka
mu kuruluşları. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel yö
netim kurumlan ve küçük tasarruf sahiplerinin birlik
te ya da ayrı ayrı kurdukları her çeşit ortaklıkların, 
özellikle ve öncelikle küçük ve orta tarım işletmele
rinin tarımsal üretimlerine, pazarlamasına tarımsal 
sanayiin ve bunlarla ilgili her çeşit girişimlerin kal
kınma planı ilkelerine göre yürümesine ve gelişmesi
ne gerekli ve elverişli kredileri düzenlemek, dağıtmak, 
denetlemek ve bu amaçların elde edilmesini güden te
şekkülleri kurmak ve korumak, bu konular için ku
rulmuş ve kurulacak teşekkül, yapılmış ve yapılacak 
teşebbüslere gereği halinde katılmaktır. 

Banka, çalışmalarını tarımsal alanda yoğunlaştır
makla birlikte bu Kanuna dayanılarak düzenlenecek 
yönetmeliğe uygun her türlü bankacılık işlemlerini de 
yapar. 

Bankanın merkezi Ankara olup Türkiye içinde ve 
dışında gereği kadar şube açabilir. 

Banka, bu Kanuna ve bu Kanunda açıklık bulun
mayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel
kişiliğe sahip, çalışmalarında özerk, sermayesinin ta
mamı Devlete ait ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı 
bir kuruluştur.» 

MADDE 2. — 3202 sayılı Kanunun 629 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Fıkra : «TC Ziraat Bankasının itibari sermayesi 
beş milyar lira olup aşağıda yazılı unsurlardan olu
şur.» 

MADDE 3. — 3202 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — «TC Ziraat Bankası tarımsal kre
di kullandırırken aşağıda belirtilen karşılıklardan ye
teri kadarını inanca olarak alır. 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı 
Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldı

rılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı TC Ziraat Bankası Ka
nununun 1 nci maddesi aşağıdaki biçimde değiştiril
miştir. 

Madde 1. — «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının anaamacı, tarımsal amaçlı kooperatiflerle 
bunların üst kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu ik
tisadi teşebbüsleri, yerel yönetim kurumları ve kü
çük tasarruf sahiplerinin, birlikte ya da ayrı ayrı kur
dukları her çeşit ortaklıkların, özellikle ve öncelikle 
küçük ve orta tarım işletmelerinin tarımsal üretimle
rine, pazarlanmasına tarımsal sanayiin ve bunlarla il
gili her çeşit girişimlerin kalkınma planı ilkelerine 
göre yürümesine ve gelişmesine gerekli ve elverişli 
kredileri düzenlemek, dağıtmak, denetlemek ve bu 
amaçların elde edilmesini güden teşekkülleri kurmak 
ve korumak, bu konular için kurulmuş ve kurulacak 
teşekkül, yapılmış ve yapılacak teşebbüslere gereği 
halinde katılmaktır. 

Banka, çalışmalarını tarımsal alanda yoğunlaştır
makla birlikte bu Kanıma dayanılarak düzenlenecek 
yönetmeliğe uygun her türlü bankacılık işlemlerini de 
yapar. 

Bankanın merkezi Ankara olup Türkiye içinde ve 
dışında gereği kadar şube açabilir. 

Banka, bu Kanuna ve bu Kanunda açıklık bu
lunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi. tü
zelkişiliğe sahip, çalışmalarında özerk, sermayesinin 
tamamı Devlete ait ve sorumluluğu sermayesiyle sı
nırlı bir kuruluştur.» 

MADDE 2. — 3202 sayılı Kanunun 629 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«TC Ziraat Bankasının itibari sermayesi beş mil
yar liradır. Bu miktar Bakanlar Kurulu kararı ile üç 
katına kadar artırılabilir. 

Bankanın sermayesi aşağıda yazılı unsurlardan 
oluşur^» 

MADDE 3. — 3202 sayılı Kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 11. — «TC Ziraat Bankası tarımsal kredi 
kullandırırken aşağıda belirtilen karşılıklardan yeteri 
kadarını inanca olarak alır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 
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MALİ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
deler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldırılma

sına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmişitir. 

MADDE 3. — Millet Meclîsi metninin 3 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncu 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Mad
deler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldırılma

sına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 nc'ü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 
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(Hükümetin teklifi) I 

1. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle, kamu kuru- I 
luşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, yerel yönetim I 
kurumları ve küçük tasarruf sahiplerinin birlikte ya I 
da ayrı ayrı kurdukları tarımsal ortaklıklara özellik- I 
le ve öncelikle küçük ve orta tarım işletmelerine; I 
üretken nitelikte ve özellikle projeye dayalı orta ve I 
uzun vadeli yatırım kredisi kullandırabilmesi için, I 
ortaya konulan artırım olanakları tutarı, projenin ge- I 
çerliği ve kuruluşun güvenirliği. I 

2. 1581 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Kredi j 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, I 

3. 2834 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Satış Ko- I 
operatifleri ve üst kuruluşların sorumluluğu. I 

4. Diğer tarımsal amaçlı kooperatiflerin kefaleti, I 
5. Çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil I 

kefaleti, I 
6. Gayrimenkul ipoteği, I 
7. Kanuni hükümlerin ve diğer mevzuatın elver- I 

diği ölçüde iş, çift ve irat hayvanları ile her türlü ta- I 
rımsal araç, gereç ve makinenin, toplanmış ve toplan- I 
mamış ürünlerle işlenmemiş ve işlenmiş maddelerin I 
rehni, I 

8. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetleriy- I 
le benzeri taşınır değerlerin rehni, I 

9. Devletin ve yerel yönetim kurumlarının ke- I 
faleti, 

10. Yönetmelikte yer alabilecek diğer inancalar. I 

MADDE 4. — 3202 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi ve maddenin bölüm başlığı aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 30. — «TC Ziraat Bankası Yönetim Ku
rulu, 

1. Genel Müdür, 
2. Biri teknik olmak üzere, üç Genel Müdür 

Yardımcısı, 
3. Maliye ve Ticaret bakanlıklarınca inha edile

rek Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak birer üye, 
4. Tarım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir 

üye ile, 
5. Bankaların tüm memur ve hizmetlilerinin ken

di aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur. 

Cumhuriyet Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

1. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle bunların üst 
kuruluşları, kamu kuruluşları, kamu iktisadi teşeb
büsleri, yerel yönetim kurumları ve küçük tasarruf 
sahiplerinin kurdukları tarımsal ortaklıklara, tarıma 
dayalı ya da tarıma girdi, araç, gereç ve makine üre
ten sanayi ortaklıklarına, yukarıda anılan tüzelkişi
lerin her birinin aynı konularda kurdukları işletmele
re ve öncelikle küçük ve orta tarım işletmelerine, üret
ken nitelikte ve özellikle projeye dayalı orta ve uzun 
vadeli yatırım ve işletme kredileri kullandırılabilmesi 
için; projenin geçerliliği, kuruluşun güvenirliliği, or
taya konulan artırım ve artırım olanakları, 

2. 1581 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

3. 2834 sayılı Kanun ile kurulan Tarım Satış 
Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının sorumluluğu, 

4. Diğer tarımsal amaçlı kooperatifler veya bun
ların üst kuruluşlarının kefaleti, 

5. Çiftçilerin müşterek borçluluk ve müteselsil 
kefaleti, 

6. Gayrimenkul ipoteği, 
7. Kanuni hükümlerin ve diğer mevzuatın elver

diği ölçüde, iş, çift ve irat hayvanları ile her türlü 
tarımsal araç, gereç ve makinenin, toplanmış ve top
lanmamış ürünlerle işlenmemiş ve işlenmiş maddele
rin rehni, 

8. Borsaya kote edilmiş tahvil ve hisse senetle
riyle benzeri taşınır değerlerin rehni, 

9. Devletin ve yerel yönetim kurumlarının kefa
leti, 

10. Yönetmelikte yer alabilecek diğer inanca
ları». 

MADDE 4. — 3202 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi ve maddenin bölüm başlığı aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir. 

«TC Ziraat Bankası Yönetim Kurulu : 

Madde 30. — 1. Genel Müdür, 
2. Biri teknik olmak üzere üç Genel Müdür 

Yardımcısı, 
3. Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca inha edile

rek Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak birer üye, 
4. Tarım Kredi Kooperatiflerince seçilecek bir 

üye, ile 
5. Bankanın tüm memur ve hizmetlerinin ken

di aralarından seçecekleri bir üyeden oluşur. 
Teknik Genel Müdür Yardımcısının Yüksek Tek

nik öğrenim görmüş ve planlama tekniklerini kulla-

(S. Sayısı : 907) 
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(Mali ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 
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(Hükümetin teklifi) 

Teknik Genel Müdür Yardımcısının yüksek tek
nik öğrenim görmüş ve planlama tekniklerini kulla
nabilecek uzmanlık niteliklerine sahip olduğunu be
lirleyen lisans üstü bir uzmanlık sınavını geçirmiş ol
ması şarttır. 

Maliye ve Ticaret bakanlıklarını temsilen Yöne
tim Kuruluna katılacak üyelerin, maliye, iktisad ve 
hukuk dallarında yükseköğrenim görmüş, Bankanın 
sermaye ve diğer kaynaklarının en verimli biçimde 
kullanımını sağlayacak yeterliğe, bilgi ve deneyime sa
hip bulunmaları gerekir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışın
daki Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet süreleri üç 
yıl olup sürelerini dolduranlar yeniden atanabilirler ve 
seçilebilirler. Üyelik niteliklerini yitirenler atanma-
larındaki usule göre süreleri dolmadan da değiştirile
bilirler. Bunların yerine atananlar değiştirilen üyelerin 
süresini tamamlar. 

Personel temsilcisinin seçim biçimi Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar üye tam
sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde 
başkanın katıldığı görüş oy çokluğu sağlamış olur. 

Yazı, tutanak ve dosya işlerini düzenlemek üzere 
Yönetim Kurulu emrinde bir büro bulunur. 

MADDE 5. — 3202 sayılı Kanunun 367 sayılı Ka
nunla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa
ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Fıkra : «TC Ziraat Bankasını Genel Müdür tem
sil eder ve bu kanun ile yönetmelik hükümlerine gö
re bankanın çalışma ve yönetimini sağlar. Bankanın 
tüm memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel 
Müdürden alırlar. Genel Müdür, yasal engeller ve ni
teliği gereği devri mümkün olmayanlar dışındaki gö
rev ve yetkilerini kısmen ya da tümüyle alt kademe
lere devredebilir. Genel Müdürün biri Teknik olmak 
üzere altı yardımcısı bulunur.» 

MADDE 6. — 3202 sayılı Kanunun 50 nci mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş
tir. 

Fıkra : «TC Ziraat Bankasının tarımsal amaçlı 
kooperatiflerle üst kuruluşlarına ve çiftçilere kullan
dıracakları her çeşit krediler banka muameleleri ver
gisinden muaftır. Bu kredi işlemlerine ait alacak se
netleriyle bu kredilere ilişkin tüm senet, kâğıt, bel
geler ve kayıtlar, defterler ve hesap özetleri ve gay-

Cumhuriyet Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

nabılecek uzmanlık niteliklerine sahip olduğunu be
lirleyen lisansüstü bir uzmanlık sınavını geçirmiş ol
ması şarttır. 

Maliye ve Ticaret Bakanlıklarını temsilen Yöne
tim Kuruluna katılacak üyelerin, yükseköğrenim gör
müş, Bankanın sermaye ve diğer kaynaklarının en 
verimli biçimde kullanımını sağlayacak yeterliğe, bil
gi ve deneyime sahip bulunmaları gerekir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları dı
şındaki Yönetim Kurulu üyelerinin hizmet süreleri 
üç yıl olup sürelerini dolduranlar yeniden atanabilir
ler ve seçilebilirler. Üyelik niteliklerini yitirenler atan-
malarındaki usule göre süreleri dolmadan da değiş
tirilebilirler. Bunların yerine atananlar değiştirilen 
üyelerin süresini tamamlar. 

Personel temsilcisinin seçim biçimi Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. 

Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar üye tam
sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın katıldığı görüş oy çokluğu sağlamış olur. 

Yazı. tutanak ve dosya işlerini düzenlemek üze
re Yönetim Kurulu emrinde bir büro bulunur.» 

i MADDE 5. — 3202 sayılı Kanunun 367 sayılı 
Kanunla değişik 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşa-

ı ğıdaki biçimde değiştirilmiştir. 
«TC Ziraat Bankasını Genel Müdür temsil eder 

ve bu Kanun ile yönetmelik hükümlerine göre ban
kanın çalışma ve yönetimini sağlar. Bankanın tüm 
memur ve hizmetlileri talimat ve emirleri Genel Mü
dürden alırlar. Genel Müdürün biri teknik olmak 
üzere altı yardımcısı bulunur,» 

I 

MADDE 6. — 3202 sayılı Kanunun 50 nci mad-
j desinin 1 nci fıkrası aşağdıaki biçimde değiştirilmiştir. 
| «TC Ziraat Bankasının tarımsal amaçlı koope

ratiflerle üst kuruluşlarına ve çiftçilere kullandıracak-
j lan her çeşit krediler banka muameleleri vergisinden 

muaftır. Bu kredi işlemlerine ait alacak senetleriyle 
bu kredilere ilişkin tüm senet, kâğıt, belgeler ve ka
yıtlar, defterler ve hesap özetleri ve gayrimenkul ipo
tek ve menkul rehin işlemleri, damga, tapu ve noter 
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(Mali ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi mötninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 
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(Hükümetin teklifi) 

rimenkul ipotek ve menkul rehin işlemleri, damga, 
tapu ve noter harçları, banka muameleleri vergi
si diğer her türlü vergi ve rüsumdan muaf olduğu gi
bi yine bu kredilere ilişkin borçlar hakkında icra 
makamları, kamu kuruluşları ve yargı organları nez-
dinde yapılacak takip ve tahsile ilişkin her türlü ta
lep, tebliğ ve kararlar da tüm resim ve harçlardan mu
aftır.» 

MADDE 7. — 3202 sayılı Kanunun 71 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde : «A) Personel Rejimi : 
TC Ziraat Bankası personeli Bankanın memur ve 

hizmetlilerinden oluşur. 
Banka memuru deyimi asli ve sürekli görevlere 

devamlı görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmet
li deyimi ise bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve yar
dımcı hizmetleri yürütmekle yükümlü kılınan kişileri 
ifade eder. 

Banka personeli bu Kanun ve Banka Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine tabi
dir. 

Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, 
Yönetim Kurulu kararı ile sözleşmeli olarak yerli ya 
da yabancı uzman çalıştırabilir. 

B) Personel Hakları : 
Banka personeline İktisadi Devlet Teşekkülleri 

personeli hakkındaki hükümler uygulanır. 

Ancak; 
Bankanın müdür, II müdür, müdür yardımcısı, 

amir, muhasebeci ve veznedar kadrolarında fiilen hiz
met gören personeline tahsil koşulu aranmaksızın ve 
başka görevlere atanmaları halinde kazanılmış hak 
sayılmamak koşulu ile müktesep hak aylıkları ile hiz
met gördükleri kadronun karşılığı aylık arasındaki 
fark, Yönetim Kurulu kararı ile tazminat olarak, 

Banka personelinin aylıkları, banka hizmetlerinin 
geliştirilmesi, mali yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kesimindeki bankacılık hizmetlerinin üstlenil-
mesinin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin gideril
mesi amacıyla c/c 50 oranında artırılarak, 

Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulun
ca onaylanmasından sonra 440 sayılı Yasa hükümleri 
saklı kalmak koşulu ile Banka personeline bir maaş 
tutarında, kârın artırılması veya zararın düşürülmesi 
veya mevduatın çoğaltılması ya da tahsilatın artırılma
sında etken olduğu Yönetmeliğindeki kıstaslarla sap-

Cumhuriyet Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

harçları, Banka Muameleleri Vergisi diğer her türlü 
vergi ve rüsümden muaf olduğu gibi bu kredilere 
ilişkin borçlar hakkında icra makamları, kamu kuru
luşları ve yargı organları nezdinde yapılacak takip ve 
tahsile ilişkin her türlü talep, tebliğ ve kararlar da 
tüm resim ve harçlardan muaftır.» 

MADDE 7. — 3202 sayılı Kanunun 71 nci mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir 

Madde 71. — A) Personel Rejimi : 
TC Ziraat Bankası personeli bankanın memur ve 

hizmetlilerinden oluşur. 
Banka memuru deyimi asli ve sürekli görevlere 

devamlı görev yapmak üzere atanan kişileri, hizmetli 
deyimi ise bedensel çalışması ağırlık taşıyan ve yar
dımcı hizmetleri yürünmekle yükümlü kılınan kişileri 
ifade eder. 

Banka personeli bu Kanun ve Banka Yönetim Ku
rulunca düzenlenecek yönetmelik hükümlerine tabi
dir. 

Banka, önceden saptanmış esas ve usullere göre, 
Yönetim Kurulu karan ile sözleşmeli olarak yerli ya 
da yabancı uzman çalıştırabilir. 

B) Personel Halkları : 
Banka personeline iktisadi Devlet Teşekkülleri 

personeli hakkındaki hükümler uygulanır. 

Ancak : 
Bankanın Müdür, II nci Müdür, Müdür Yardım

cısı, amir, muhasebeci, şef ve veznedar kadrolarında 
fiilen hizmet gören personeline tahlil koşulu aran
maksızın ve başka görevlere atanmaları halinde 'ka
zanılmış hak sayılmamak koşulu ile müktesep hak 
aylıkları ile hizmet gördükleri kadronun karşılığı ay
lık arasındaki fark, Yönetim Kurulu kararı ile tazmi
nat olaraîk, 

Banka personelinin aylıkları, banka hizmetlerinin 
geliştirilmesi, mali yükümlülüklerin karşılanması ve 
kamu kesimindeki bankacılık hizmetlerinin üstlenil-
mesinin ortaya çıkardığı hizmet güçlüklerinin gideril
mesi amacıyla görev kusurları saptananlar hariç ban
kayı kazandırmak ve olumlu görev görmek yoluyla 
yararlı olan personele <fc 50 oranına kadar artırıla-
ra!k, 

Kâr edilen yıllarda bilançonun Yönetim Kurulun
ca onaylanmasından sonra 440 sayılı Yasa hü'küm-

(S. Sayısı : 907) 
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(Mali ve İktisadi îşler Komisyonunun kabul ettiği metin)! (Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Millet Meclisti metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet MecM metninin 7 ncS 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 907) 



(Hükümetin teklifi) 

tanan şube personeline buna ek olarak iki maaş tuta
rında teşvik primi, 

Yabancı dil bilen kambiyo elemanlarına aylıkları
nın \c/c 25'ine kadar lisan primi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen 
personele işin çabukluğu ve işin riski nedenleriyle, 
bütçe yasalarında saptanan en üst yolluk tutarının iki 
katını aşmamak üzere belirlenen ücretler ve Banka
nın accntaliğım yaptığı sigorta şirketlerinin işlemlerin
de emeği geçen personeline, tahsil olunan sigorta 
primlerinden pay, 

Ödenebilir. 

MADDE 8. — 3202 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

«Madde 73. — TC Ziraat Bankasının yönetim 
ve denetim biçimi, tarımsal kredi işlemleriyle bu ka
nun hükümlerine göre yapmaya yetkili ve görevli 
bulunduğu diğer işlerde takip edeceği usuller, Banka
nın merkez ve taşra örgütü ile örgüte ait görevler ve 
tüm memur ve hizmetlilere ait görev ve sorumluluk
ları Banka Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yö
netmelikle belirlenir.» 

MADDE 9. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

«Ek Madde 1. — Tarımsal kredi uygulamasında, 
eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratmak için bir Danış
ma Kurulu kurulur. 

Danışma Kurulu: Ticaret, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık, Köy işleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Tek
noloji, Orman ve Yerel Yönetim bakanlıkları ile Dev
let Planlama Teşkilatının ve tarımsal amaçlı koopera
tiflerin merkez birliklerinin birer temsilcisinden olu
şur. 

Kurul, görevli olduğu işleri yürütmek üzere yılda 
iki kez toplanır. 

Bu Kurulun çalışma esasları yönetmelikle sapta
nır» 

«Ek Madde 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında belirlenen 
150 000 liralık limit. TC Ziraat Bankasının tarımsal 

Cumhuriyet Senatosu 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

ieri saklı kalmak koşulu ile banka personeline bir 
maaş tutarında, kârın artırılması veya zararın düşü
rülmesi veya mevduatın çoğaltılması ya da tahsilatın 
artırılmasında etken olduğu yönetmeliğindeki kıstas
larla saptanan banka personeline buna ek olarak iki 
maaş tutarında teşvik primi, 

Yönetmelikle saptanacak sınav ile yabancı dil bil
gisinin geçerliliği 'kanıtlanacak yabancı dil bilen ele
manlarına aylıklarının % 25'ine kadar lisân primi, 

Para ve kıymetlerin taşınmasında görevlendirilen 
personele işin çabukluğu ve işin riski nedenleriyle, 
bütçe yasalarında saptanan en üst yolluk tutarının iki 
katını aşmamak üzere belirlenen ücretler ve banka
nın aceritalığmı yaptığı sigorta şirketlerinin işlemle
rinde emeği geçen personeline, tahsil olunan sigorta 
primlerinden pay. 

Ödenebilir, 

MADDE 8. — 3202 sayılı Kanunun 73 ncü mad
desi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir. 

Madde 73. — «TC Ziraat Bankasının yönetim ve 
denetim biçimi, tarımsal kredi işlemleriyle bu kanun 
hükümlerine göre yapmaya yetkili ve görevli bulun
duğu diğer işlerde takip edeceği usuller, Bankanın 
merkez ve taşra örgütü ile örgüte ait görevler ve tüm 
memur ve hizmetlilere ait görev ve sorumlulukları 
Banka Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetme
likle belirlenir.» 

MADDE 9. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Tarımsal kredi uygulamasın
da, eşgüdüm ve işbirliği ortamı yaratmak için bir Da
nışma Kurulu kurulur. 

Danışma Kurulu; Ticaret, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık, Köy İşleri ve Kooperatifler, Sanayi ve Tek
noloji, Orman ve Yerel Yönetim bakanlıkları ile Dev
let Planlama Teşkilatının ve tarımsal amaçlı koope
ratiflerin merkez birliklerinin birer temsilcisinden olu
şur. 

Kurul, ilgili Bakanın başkanlığında genel müdür
ler düzeyinde, görevli olduğu işleri yürütmek üzere 
yılda en az iki kez toplanır. 

Bu kurulun çalışma esasları yönetmelikle sapta
nır. 

EK MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 44 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında belirlenen 
150 000 liralık limit, TC Ziraat Bankasının tarımsal 

(S. Sayısı : 907) 
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(Mali ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin ek 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metrMn ek 
2 nci maddesi aynen kabul edlrlmilştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiişitSr. 

EK MADDE 1. — Millet Meclisi metninin ek 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Millet Meclisi metninim ek 
2 nci maddesi aynen kabul edülmiştfir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 



(Hükümetin teklifi) 

kredileri için, Yönetim Kumlu kararı ile değiştirile
bilir. 

«Ek Madde 3. — 3202 sayılı Kanunun 70 nci 
maddesinin 1 nci bendindeki 20 000 TL,'iik limit, san
dık bütçesinin yüzde ellisini aşmamak üzere. Banka 
Yönetim Kurulunca yükseltilebilir.» 

«Ek Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
konulan ek geçici 21 nci maddedeki (Ek geçici 7 ve 
9 ncu maddeler kapsamına giren personel ile ek ge
çici 12. 13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren per
sonele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında 
herhangi bir ödeme yapılamaz) hükmü TC Ziraat 
Bankası personel için uygulanmaz.» 

MADDE 10. — 32G2 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir. 

«Geçici Madde — TC Ziraat Bankasının Devlet 
destekleme alımları ve çeşitli kanun ve kararname hü
kümleri gereğince Hazineden olan alacakları ile Kamu 
İktisadi Kuruluşlarına açılmış bulunan kredilerden va
desinde tahsil edilemeyen alacaklar 31.12.1977 günü 
itibariyle, TC Emekli Sandığı adına Bankaca yapılan 
ödemeler sonucunda ilgili kurumdan tahsil edilemeyen 
alacaklar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itiba
riyle toplanarak bundan Bankanın TC Merkez Ban
kasına olan mevduat munzam karşılığı borcu düşü
lür, kalanı TC Ziraat Bankasına Hazinece aylık eşit 
taksitlerle ödenir. Bu mahsup işleminin yapılabilme
si için Bankanın mevduat munzam karşılıklarından 
TC Merkez Bankasına olan borcunun Hazinece üst
lenilmesi, Maliye Bakanlığının TC Merkez Bankası
na vereceği 100 yıl vadeli ve faizsiz Hazine bonoları 
ile sağlanır.» 

MADDE 1 1. — 3202 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 13, — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurula yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

kredileri için, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebi
lir. 

EK MADDE 3. — 3202 saydı Kanunun 70 nci 
maddesinin 1 ndi bendindeki 20 000 liralık limit san
dık bütçesinin yüzde yirrnibeşim aşmamak üzere, 
Banka Yönetim Kurulunca yükseltilebilir. 

EK MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1897 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 
konulan ek geçici 21 nci maddedeki (ek geçici 7 ve 
9 ncu maddeler kapsamına giren personel ile efk ge
çici 12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren per
sonele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında 
herhangi bir ödeme yapılamaz) hükmü TC Ziraat 
Bankası personeli için uygulanmaz. 

MADDE 10. — 3202 sayılı Kanuna aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

GEÇİCÎ MADDE — «TC Ziraat Bankasının Devlet 
destekleme alımları ve çeşitli kanun ve kararname hü> 
kümleri gereğince Hazineden olan alacakları ile Ka
mu İktisadi Kuruluşlarına açılmış bulunan kredilerden 
vadesinde tahsil edilemeyen alacaklar 31.12.1977 gü
nü itibariyle, TC Emekli Sandığı adına Bankaca yapı
lan ödemeler sonucunda ilgili kurumdan tahsil edile
meyen alacaklar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle toplanarak bundan Bankanın TC Merkez 
Bankasına olan mevduat munzam karşılığı borcu düşü
lür, kalanı TC Ziraat Bankasına Hazinece aylık eşit 
taksitlerle ödenir. Bu mahsup işleminin yapılabilmesi 
için Bankanın mevduat munzam karşılıklarından TC 
Merkez Bankasına olan borcunun Hazinece üstlenil
mesi, Maliye Bakanlığının TC Merkez Bankasına ve
receği 100 yıl vadeli ve faizsiz Hazine bonoları ile sağ
lanır.» 

MADDE 11. — 3202 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 
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(Mali ve İktisadi İşler Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin ek 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiş'tir. 

GEÇÎCİ MADDE — Millet Meclisi metninin ge
çici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE fi. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
malddesii aynen kabul edilmitir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe ve Plan Komisyonunun kabul ettiği metin) 

EK MADDE 3. — Millet Meclisi metninin ek 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Millet Meclisi metninin ek 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edüiriiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» « « 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 907) 




