DÖNEM : 3

CİLT : 36

TOPLANTI: 4
•

*'

•

MILLET MECLISI
•

•

TUTANAK DERGİSİ
90 ncı Birleşim
5.4.1973

Perşembe

İÇİNDEKİLER
I. — iflögen Tutenaik 'Özeti
II. — YolkUataNa

Sayfa
482
482:483

III. — 'Başkanlık 'Divanının Ctenel (Kuru
483
la sunakları
1. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, Amıerikan askerî yardımı ikonusuında 'gündem dışı ıdeıneci. '
483 :484
2. —• Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
in, son 'günlerde meydana (gelen Ermeni
sabotajları konusunda gündem dışı ıdemıe-*
'ci ve Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'iri!
öevafbı.
484:485
3. — Ankara (milletvekilleri iM. Kemal
YuLma>z il'e Musa Kâzım Öoşkun'uın, Ata
türk Orimıan Çiftliği arazisinden 1İ07 dö
nüm 500 ımetrekarelik kısmının Ankara
Belediyesine satılmasına dair kanun tek
liflerinin İçtüzüğün 36 ıiıeı maddesi ıgereğince giünidenıe alınımasıma dair 'ömengesi.
{(2/T37,4/380)
485:486

IV. —. 'Gıönü^ül^n fiğler

Sayfa
486

1. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri
kanun tasarısı ve Ulaştırana Millî Savun
una ve Pılân komisyonları raporları (1/3017)
I ('S. Sayısı : 768 m 71513 <
' e 1 mci ek)
486:500
12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa
Cuimihuriyeti arasmdia Sosyal 'Güvenlik kıoıııuısuıiida Genel ,'Sözleşme ile bu közleşmeye
ek protokolün onaylanmasımın uygun ibuilunduğuna 'dair kamun tasarısı ve Dışişleri
ve Plân İkoımisyonları raporları Il;/6ı8il)
,(ıS. Sayısı : 868)
500:503
3. — Yem kanunu tasarısı ve Tanım,
Adalet, ve Plân komisyonlarından 5'er üye
seçilerek kurulaaı 15 kişilik 93 No. lu Geçi
ci Komisyon raporu (il/626) (iS. Sayısı :
805)
503:518
4. — İstaınlbul Milletvekili Mustafa
Fevzi Günigîör ile Oumihuıriyet Senaltlosu
İstanbul Üyesi Rifat öıztıirkçi'nelnin, Tıoptaneı haileni kanun tekliflerine dair Cum-

M. Meclisi

B : 90
Sayfa

huriyeıt Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikleır hakkiında Millet Meclisi 57 numaralı
Geçici Komisyon raporu (2/221, 2/173)
• (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nei ek)

518

5. — Meımur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa
kıp Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye

5.4.

1973

O : 1

Sayfa
Belediyeler, il özel idareleri, İktisadî Dev
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nayi ve Teknoloji, 'Ticaret, Maliye ve
Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek
kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon.
raporu (1/582, 2/591) (.S. Sayısı : 663) 518:519

I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
T. B. M. M. Birleşik Toplantısından sonra
açılan birleşimde çoğunluk sağlanamadığından;
5 . 4 . 1973 Perşemlbe günü saat 15,00'ıte tıop
lanılmıaik üzere Birleşime saat 116,201de son ve'rildl
Başkan
Kâtip
BıaşfeaınveMll
Kayseri
Hakkı Gökçe
Tufan Doğan Avşargil
Kâtiip
Kaysıeri
Şevket Doğan

BİRİNCİ OTURUM
Açılma ısaaJtft : 15.00
BAŞKAN : Bıaşkanvdkili 'HaMa (Msge
KÂTİPLER : Enver Alşova (Sivas), VdhlbıiMeşta* (Amiaısîya)
BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 ncı Birleşimini açıyorum.
II. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
ma yapılacaktır.

yokla

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler
lütfen işaret buyursunlar:
Sayın Cevheri, Sayın Nakipoğu, Sayın Kürşad, Sayın Kemal Yılmaz, Sayın Çerçel, Sayın

(Yoklama yapıldı)

Eren, Saym Acar, Sayın 'Sezgin, Sayın Atabeyli,
'Sayın Köseoğlu, -Sayın Şensoy, Sayın Alaca, Sa
yın Kaya, Sayın Yıldırım, Sayın Yılmaz, Sayın
Asibuzoğlu, Sayın Maden, Sayın Çağlar, Saym
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Perinçek, Saym Ensarioğlu, Saym Cemal Kü
lâhlı, Sayın Ertuğrui Miat, Sayın Sınmaz, Sa
yın Çolakoğlu, Sayın Açıkalın, ıSaym Naiboğlu,
Saym Nail Atlı, Sayın Sami Aralan, Sayın Cinisli, Sayın Ökteım, Saym Kırıkoğlu, Saym Yağ-

cı, Saym Tomıbuş, Saym Nadir Yavuzıkan, Sa
yın Çıiloğlu, Saym Topaloğlu.
Ekseriyetimiz vardır,
ruz.

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
1. — Muğla Milletvekili Adnan
Akarca'nm,
Amerikan askerî yardımı konusunda
gündem
dışı demeci.

Saym Adnan Akarca, Amerikan yardımı
mevzuunda gündem dışı söz istemiş bulunuyor.
Müddeti içerisinde bitirilmek kaydı ile kendile
rine söz vereceğim.

başlıyo

KURULA SUNUŞLARI

1964 yılında Amerikan yardım programla
rından kısıntıya gidildiğinde ise, program bir
bikiniye benzetilmişti. Örtmesi gerekli yerleri
örtüyor, diğer kısımları açık bırakıyordu. Şim
di duruım çok daha başkadır, çünkü askerî yar
dımın artık cenazesinin kaldırılması isteniyor.

Buyurun Sayın Adnan Akarca.
ADNAN AKARCA (Muğa) — Saym BaşIkan, saym milletvekilleri;
4 - 5 gün önceki gazetelerimizin haberleri
nle göve San Antonio'daki Askerî Tıbbî Eğitim
Merkezini ziyareti sırasında bir ıkonuşma yapan
Amerika Savunma Bakanı Mr. Eliot Richard.son Başkan Nixon'ın askerî yardım programı
nın Senatoda onaylanması şansının çok az oldu
ğu görüşünde bulunduğunu, bundan ilk ve
önemli Ölçüde etkilenecek ülkelerin başında
Türkiye, Güney Kore, Tayland ve bâzı Lâtin
Amerika ülkelerinin bulunduğunu söylemiştir.

Nitekim, bugünkü gazetelerde 'de Senato
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Mr.
William Fulbright'in Amerikan askerî yardı
mının sona erdirilmesini hedef tutan iki yıllık

çalışmalara

bir program teklifi haberi yer almıştır. Mr.
Fulbright, «26 yıl önce Türkiye ile Yunanisıbana yardım programlarının uygulanmaya başla
masından bu yana dünyanın çok değiştiğini,
geçmişin Ikalmtısı olan askerî yardımın sona erdirilmesinin zamanının geldiğini» ifade ettiği1
gibi, sunduğu kanun teklifinin laskerî' yardım
programına en uygun cenaze törenini sağlaya
cağını da söylemiştir.

BAŞKAN — Sayın Adnan Akarca ve Saym
Hüsnü Özkan'ın gündem dışı söz talepleri var
dır, karşılayacağım.

Aynı zamanda Mr. Rdchardson Amerikan as
kerî yardım programından yana olduğunu,
Amerikan askerî yardımının Amerika'nın Washington ve diğer ülkeler arasında yeni ve dıaha dengeli bir işbirliği temeline dayanan bir
barış ve istikrar yolu arama çabalarına yardım
cı olduğunu ifade ettiği giiibi, Amerika'nın müt
tefiklerinin gerektiği kadar güçlendiklerini ve
Wasbington'dan yardım istemelerine lüzum
kalmadığını da belirtmiş ve artık Amerika'nın
müttefiklerine büyük ölçüde yardım yapama
yacağını bildirmiştir.

O : 1

j
J
J
i

}

Saym milletvekilleri, konu Türkiye 'nün sa
vunma gücünü ilgilendirdiği için çok önemli
dir ve Hükümet bu konudaki görüşünü mutla
ka açıklamalıdır. Askerî yardımın politika cep
hesi şüphesiz ağır basmaktadır. Amerika Birle
şik Devletleri çok yerinde bir hareketle komü
nizmin yaşadığı sosyal kaosu önlemek ve dünya
devletlerinin hürriyetlerini 'kuvvetlendirmek
için dış yardım yapıyor ve komünizmin siraye
tine karşı duruyordu. 1947 yılında H a r r y Truman'ın başkanlığı sırasında Türkiye Yunanistan
ile birlikte Amerikan yardımımdan ilk fayda
lanan ülkelerden olmuştur. Amerikan askerî
yardımının en büyük kısmı ise, Türkiye, Kore,
Pakistan, Vietnam gibi komünist blok sınırla
rında bulunan 9 ülkeye veriliyordu.
Amerikan askerî yardım faslında bu yıl ya
pılması istenen kısıntının en çok Türkiye'yi et
kileyeceği aşikârdır. Bununla beraber Ameri
ka'daki bu kısıntı olayı yeni bir şey değildir.
1963 ve 1964 yıllarında Amerikan Senatosunda
askerî yardım konusunda isyankâr bir durum
Ibaşgöstermişti. O zaman ve ondan sonraki yıl
larda ödeneklerden bâzı önemli indirimler
yapılmıştı. Başkan Kennedy ve Başkan John
son bu programları 'savunmalarına rağmen Se~
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mato Dış İlişkiler Komisyonunun, kuvvetli mu
halefeti ille karşılaşmışlardır.
Diğer taraftan her iki başkan da yardım
programları uygulamalarımdan
gayrimemmun
kalmışlardır. Aynı zamanda burada şu hususu'
da kaydetmek yerinde olur ki, Amerika'da as
kerî yardim konusunda alıcı ülkelerde siyasî is
tikrar ve demokrasi görmek isteyen kuvvetli
ibıir eğildim de vardı. Ama ne gariptir; bugün
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den e/ok'
Yumıamistana ilgi göstermektedir.
Türk - Amerikan ilişkileri maalesef biraz
bozulmuştur. Buna kimlerin sebep olduğu ve
Türkiye'yi Amerikan askerî yardımından kim
ilerin mahrum îbırafcmak istediğil ise herkesçe
malûmdur. Fakat Türik Ordusu (modern askerî
donatıma henüz tam olarak sahip değildir.
Bütün temennimiz, Türkiye ve Amerika Bir
leşik Devletleri, tarihî dostluklarınla gölge dü
şünmemeli ve aralarında bıir soğukluğa yer ver
memelidirler. Türkiye, ülkesini! savunma azmin
de, hür bir memleket olarak, eskiden olduğu
gibi, bugün de dünya sulhunun bekçiliği için
dost ülkelerden şüphesiz askerî yardım talep
edecektir.
Bütün resmî münasebetlerde olduğu şekilde,
şüphesiz ki yardımlaşmalarda da bâzı formali
teler vardır. Yardım almak isteyen memleket
ler ihtiyaçlarını bilimsel ve sağduyuya uygun
olarak karşı tarafa belirtmek durumun dadırlar.
Bugün ise Türkiye'nin hâlâ askerî ve iktisa
dî yardıma ihtiyacı vardır. Gerek güvenlik ala
nımda, gerekse halkın refahını yükseltmek 'ala
nında gittikçe gelişmekte buluniam -fakat ıgerek
askerî ve gerekse iktisadî bakımdan desteğe
ihtiyacı olan Türkiye'ye Amerika Birleşik Dev
letleri askerî ve iktisadî yardırma devam etme
lidir.
Son söz olarak şunu söylemek isterim ki,
Hükümetimiz askerî yardım konusunda gelişi
güzel teşebbüslerle değil, çok dikkatli ve ciddî
çalışmak zorundadır.
Yüce Meclise saygılarımı sunar, ıSayın Baş
kana da teşekkür ederim,
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2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, son
günlerde meydana gelen Ermeni sabotajla/n ko
nusunda gündem dışı demeci ve Dı§i§leri Baka
nı Halûk Bayülken'in cevabı.
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, son gün
lerdeki Ermemi sabotajları hakkında gündemdışı söz istemiş bulunuyorsunuz, buyurun efen
dim.
HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Tarihî gerçeklerin tahrifine dayanan, ilkel
kin ve intikam duygulanyle beslenen, medenî
dünya için utanç verici, Türkiye ve Türklük
aleyhine bâzı saldırı olayları, hayasızca yeniden:
sahneye konmak istenmeiktedilr.
İki genç diplomatımızın Amerika'da hunhar
ca katlinden doğan derin acı ve haklı tepki
henüz devam ederken, Marsilya'da Türklük
aleyhime bir sözde ianıt açılışı tertiplerine şahit
olduik. Bu olaylar karşısında Hükümetin vakur
ve kananlı bir tutumla ilgili memleketler neo
dimde yaptığı haklı teşebbüsler, maalesef bu
hükümetler tarafından yeterli anlayışla karşı
lanmamıştır. Şimdi de Fransa'da belli bir komi
tacı çevresıinin düzenlediği (bayağı seviyede ye
ni saldırılara cüret edilmiştir. Hükümetin ve
Dışişleri Bakanlığımızın ıbu konuda derhal te
şebbüslere geçmiş olmasını takdir etmekle be
raber, durumun vehaımetini ilgili hükümetlere
yeteri açıklikla ve kesimlikle anlatabilmiş ol
duğundan emin değiliz.
Bütün bu olaylarda sadece tarihin tahrifine
dayanan bâzı düşmanlıklarım izlerini değil, Tür
kiye aleyhinde girişildiiğihi bildiğimiz uıiiıletllerarası komploların iştirakini de seziyoruz.
Nitekim, bundan önce yine Paris'te bâzı Er
meni komitacılar tarafımdan Türk binalarına vie
Türkiye'ye karşı girjşilen ısaldırılarda yurt dı
şındaki komünist ve anarşist örgütlerin işbir
liği açıkça tespit edilmiştir.
Milletlerarası komünizmin her konuyu istis
mar etmekteki mahareti Türk Milletilnce iyi bi
linmektedir. Yunanistan'da Türklere yapılan
Ibasıkı ve en ıson olarak da gazetecilere karşı
yapılan baskı bunların bir misalidir.
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Bu durum bütün Türk milMyetçilcrinıin uya
nık olduğunu göstermektedir. Bunun, Türk
Devletini güçlendirme görevimizin başında ge
len bir görev olduğunu hepimize, bütün Ata
türk milliyetçilerine hatırlatmak istiyorum.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Dışişleri Baka
nı Halûk Bayülken.
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN
— ıSaym Başkan, sayın milletvekilleri;
Biraz evvel ıbu kürsüden hitabetmiş olan
.Sayın Özkan'ın bahis konusu meselede
ifade
•buyurmuş oldukları hissiyata Hükümet olarak
aynen iştirak ettiğimizi ifade etmek isterim.
Konu, kendilerinin de temas ettikleri veç
hile, çeşitli yönleri olan 'bir konudur. Mesele
nin hadis okluğu şekliyle ve ona bir reaksiyon
olarak Hariciyenin yapmış olduğu teşebbüsler
le ilgili sözlerine teşekkür 'ederim.
Filhakika, vaktinizi .almak istemiyorum;
dün saat 13,00'e doğru vukubulmuş olan bir
olayla ilgili olarak Hariciyeniz aynı 'gün te
şebbüslerini yapmış, cevabını dün gece almış ve
•bugün de (mütemmim malbiyette olarak Fransa
Hükümetinden almış olduğu cevaplarla^ Fransa
ve Paristeki bütün
kuruluşlarımi'zm bu gibi
geni, çirMn tecavüzlerden korunması -hususun
da polisim, 'güvenlik mensuplarının yeterli ted
birleri aldığını Fransa Hükümeti bize bildirmiş
tir ve vukubulan olay dolayısıyle de üzüntüleri
ni Fransa Hariciyesi defaatle ifade eylemiştir.
Konunun diğer kısmına gelince; iSaym Öz
kan'ın belirtmiş olduğu hususlarla mutabık ol
mamak imkânı yoktur. Binaenaleyh, biz bu me
seleyi .gerek bahsetmiş 'oldukları Marsilya'daki
anıt ve onu takiben yapmakta olduğumuz de
vamlı teşebbüsler ve müzakereler, gerek bu son
çirkin olay; bunları kendi hüviyetleri içinde
görmek ve onlara karşı tedbirler almaktan baş
ka daha geniş hüviyetiyle de gördüğümüzü ve o
şekilde de çalıştığımızı ve bunları muhatapla
rımıza anlatmaya çalıştığımızı ve anlatmakta
muvaffak olduğumuzu ve buna inanmalarını is
tirham 'ederim.
Bunlar uzun vadeli konulardır; ne dünkü
işlerdir, ne de yarın sona erecek gibi görünen
birtakım faaliyetlerdir. Kendilerinin pek güzel.
temas ettikleri veçhile, bu konuları fanatikle
rin, muayyen bir grubun ele aldığı ve temas et
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tikleri gibi, diğer bâzı örgütlerle de işbirliği
halinde ortaya koymakta fayda görebilecekleri
bu konuları ve hâdiseleri şüphesiz ki ,yalnız
vukubulduklarj şekliyle değil bunlara karşı /gös
terilecek olan reaksiyonlarla da
değerlendir
mekte fayda vardır ve her sene Nisan .ayının
24'üne doğru artarak devam eden ve sonra aza
lan, fakat heyeti umumiyesiyle faaliyetleri'dur
duğu görülmeyen bu olayların umumî değerlen
dirilmesinde uzun vadeli hesapların ve tertiple
rin yattığını Hükümetiniz bilmektedir ve bun
larla ilgili çalışmaları sürdürmektedir.
Buna mukabil ortaya çıkarılan olaylarla Bü
yük Türk Milletinin, Türk kamuoyunun aşırı
Hassasiyetini ve reaksiyon 1 arını tahrik etmek
gibi bir maksadın da "bulunduğunu muhakkak ki,
Sayın Özkan ve muhterem arkadaşlarım takdir
buyuracaklardır.
Binaenaleyh, büyük bir soğukkanlılıkla bu
kibi tahriklere kapılmadan, hem olayların teker
rür etmemesi için ieabeden tedbirlere mümkün
olabildiği derecede ciddiyetle tevessül ediyoruz,
muhataplarımızdan bunları istiyoruz, diğer ta
raftan da bu gibi hâdiseleri ortaya koyanların
bizi sürüklemek istedikleri tertiplere ve oyun
lara gelmemek için de azamî hassasiyeti sarf
ediyoruz.
Kendilerinin sözlerini bitirirken ifade etmiş
oldukları cümleye bütün kalbimle iştirak edi
yorum ve Dışişleri Bakanınız olarıak bugün hor
zamandan ziyade millî birlik ve uyanıklık ruhu
muzu dimdik ayakta tutmamız zaruretine inan
dığımı ifade ile sözlerime son veriyorum, teşek
kür ederim. (Alkışlar).
3. — Ankara milletvekilleri 31. Kemal Yılmaz
ile Musa Kâzım Ço.şkun'un, Atatürk Orman Çift
liyi arazisinden 167 dönüm 500 'metrekarelik kıs
mının Ankara Belediyesine satılmasına dair ka
nun tekliflerinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme {ılınmasına dair önergesi. (2/737,
•4/380)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Ankara Milletvekilleri Sayın Kemal Yılmaz
ve Sayın Kâzım Coşkun'un, bir teklifin İçtüzü
ğün 36 neı maddesi gereğince doğrudan doğruya
gündeme alınması hakkında önergeleri vardır,
takdim ediyorum.
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisi esas sayısı 2/737'de kayıtlı
(«Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 167 dönüm
500 metrekarelik kısmının Ankara Belediyesine
satılmasına dair kanun teklifimiz» ilk ve ihti
sas komisyonu olan Tarım Komisyonunca aynen
benimsenmiş ve 26 Ocak 1973 tarihinde İçişleri
Komisyonuna havale olunmuştur.
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünde Ankara
şehrine modern bir sebze hali kazandırılması ga
yesiyle yaptığımız kanun teklifimizin İçişleri
Komisyonunda 65 gündür görüşülememesi sebe
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biyle, İçtüzük gereğince doğrudan doğruya gün
deme 'alınması hususunu arz ve teklif 'ederiz.
Ankara
Ankara
M. Kemal Yılnıaız
M. Kâzım Coşkun
BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmemiştir efendim.
M. ZEKERİYE KÜRŞAD (Kahraman M,ara§)
— Sayın Başkan, kaç kişiyle kabul edilmemiş
tir?
BAŞKAN — Usulümüz bu şekildedir, lüt
fediniz.

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Seyir [ve Hidrografi hizmetleri kanun
tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve Plân
komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı : 753
ve 753'e 1 nci ek (1)

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun tasa
rısı olarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesikıe ge
çilen bu tasarı bir hoşluğu doldurmaktadır. As
BAŞKAN — Bir öncelik ve ivedilik önergesi
lında 1950 yılları civarında kurulmuş bir Seyir
vardır, takdim ediyorum.
ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı var. Böyle bir
Yüksek Başkanlığa
Başkanlığın kanunî dayanağı bulunmadığı için
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
bir boşluğun doldurulması arzusuyle getirilmiş
ler», kısmında yer alan, «'Seyir ve Hidrografi
olan ıbu kanun tasarısı şüphesiz bütçeye yeni bir
'Hizmetleri kanunu tas<arısı»nın; önemii mahiyeti
yük de tahmil etmeyecek, yeni bir kuruluş ola
ve hizmetlerin yeterli ve süratli ıbir şekilde yürü
rak da nitelendirilımeyecek ve hakikaten işle-'
tülmesini sağlayacak niteliği dikkate alınarak,
yişine sadece kanunî bir dayanak getirecektir
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, ön
kanısındayım.
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif
Arkadaşlarım, Türkiye'nin meseleleri arasın
ederim.
da hidrografi bu derece öncelik ve ivedilik al
Mehmet İzmen
malı mıdır? Akla gelebilirdi belki, ben de buna
Millî Savunma Bakanı
taraftar olarak öncelik ve ivediliğe oy kullanan
lardan biriyim. Ancak ne var ki, karasuları itiBAŞKAN — Öncelik ve ivedilik takririni oy
Ibariyle, sahilleri itibariyle üç yanı deniz olan
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
Türkiyemizde 1 700 mili aşan sahiliyle, gölleri
ler... Kabul edilmiştir.
ve nehirleriyle Türkiye bu meseleleri çoktan hal
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini .alsın
letmiş, milletlerin şu anda sonuncusudur.
lar.
Zabıtlara geçmesi bakımından bilebildiğimiz
Raporun okunup okunmaması hususunu oy
kadarıyle değinmekte bir ölçüde yarar vardır.
larınıza sunacağım. Okunmasını kabul edenler...
Diğer devletler bunun başlangıcını 17 nci
Etmeyenler... Raporun okunması kaibul edilme-» Asrın başı olarak tutmuşlar ve özellikle 1 700'ler
'mistir.
civarında bununla ilgili ağırlığı olan kuruluşlar
Kanunun tümü üzerinde Saym Özgüner, bu
kurmuşlardır ve buna devlet mekanizmaları
yurunuz.
içerisinde büyük önem vermişlerdir.
Sahillerin askerî ve ekonomik önemini igözden
uzak tutamayız. Ancak, bir deniz ülkesi de diye
(1) 753 ve 753fe 1 nci ek S. Sayılı basmabileceğimiz Türkiyemiz, seyir ve
hidrografi
yazılar tutanağın sonuna SkUdir.
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konusunda asırlar sonra Yüce Huzura - kısmet
olursa çıkar - bugün nlilıayet bir kanun ciddi
yetiyle gelebilmiştir. Bu konuda daireler ku
rulması meselesini 17 nci Asırda halletmiş Dev
letlere nazaran ve bir deniz ülkesi olmamıza
rağmen.. Barbarosun ve onun yetiştirdiği Piri
Reislerin memleketi bu meseleleri asırlar sonra
ciddiyetle ele alabilmiş bir ulus olarak, tarihte
yerimizi almış bulunuyoruz.
Arkadaşlarım, seyir ve hidrografi bakımın
dan eserler verilmeye asırlar önce fbaşlanmıştıı
Mutlu bir hatıradır, tarihte değerli yerini bul
muştur ki, Biri Reis adiyle şöhret bulan .büyük
Türk denizcisi de devrimize kadar ulaşan, de
ğeri inkâr edilemeyen deniz haritaları yapmış
ve hakikaten bu konuda büyük eser bırakmıştır
iddiasındayız; iftihar ediyoruz. Ancak ne var ki,
(bütün ibunlar çok büyük bir yekûn tutmamakta
ve Devlete dayanmadığı için de güçlülüğü id
dia edilememektedir. Bu 'bakımdan, gerek as
kerî gerekse ekonomik bakımdan seyir ve hid
rograf ik önemi çok açık bulunan Türkiye sa
hil, göl ve nehirlerinin haritasının yapılması
ve bunların askerî ve ekonomik bakımdan de
ğerine ulaşması, ilmî seviyede, asra uygun etüt
lerin yapılabilmesi için bu yoldaki kanunî boşlu
ğun doldurulması gerekli görülmüştür.
Kanun tasarısına olumlu oy vermeyi geç kal
mış ıbir durumu telâfi olacağı için isalbetli gö
renlerdenim. Kişisel olarak görüşümü böylece
bildirir, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen baş
ka sayın üye ? Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu 'oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi takdim ediyorum.
SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ
KANUN TASARISI
Görev :
Madde 1. — Türkiye hudutları dahilinde bu
kanunun üçüncü maddesinde 'belirtilen seyir
ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuv
vetleri Komutanlığınca ve bu komutanlığa bağlı
bir kurumca yönetilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak is
teyen sayın üye?
Buyurun Sayın Özgüner.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;

5 . 4 . 1973

O : 1

Maddenin matlalbı «Görev» başlığını taşıyor.
Maddeyi okudumuz zaman görüyoruz ki matlaıba hiç de uygun değil madde. Madde: «Tür
kiye hudutları dahilinde bu kanunun 3 ncü mad
desinde belirtilen seyir ve hidrografi hizmeti ve
görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca ve
bu komutanlığa 'bağlı bir kurumca yönetilir» di
yor.
Üçüncü madde görevleri sayıyor. Seyir ve
hidrografi işlerinin neler olduğunu ıbelirten ve
«Seyir ve hidrografi işleri» matlabmı taşıyan
3 ııoü madde aslında görev maddesidir. Bu ba
kımdan, bu maddeyi bu şekilde aynen tedvin
edecek isek maddenin matlaba ters düştüğü or
tada. Çünkü 1 nci maddenin atıfta bulunduğu
3 ncü madde görevi gösterir ve keza 1 nci mad
deden sonra gelen 2 nci madde «Kavramlar» de
yimiyle kurumun ne olduğunu belirtir (a) fık
rasında. «Kurum» deyimi, «Seyir ve Hidrografi
Dairesi Başkanlığını, teşkilâtını gösterir.» der.
Esas itibariyle «kurum» sözcüğü de yerinde
bir sözcük değildir. Nedir kasıt? Esasen mevcudolan Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığını
'bir kanunî dayanağa bağlamak. Halen Seyir ve
Hidrografi Dairesi Başkanlığı var çünkü. Bunu
«kurum» diye değiştirdiğimiz zaman ve mad
de böyle kaldığı zaman şu anlam çıkıyor :
Seyir ve hidrografi hizmet.ve görevleri De
niz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir kurum
ca yönetilir. Ancak 2 nci maddeyi okuyacak
olursak, (bu «'bir kurum»un sadece Seyir ve Hid
rografi Dairesi Başkanlığı olduğu anlaşılıyor.
«Bir kurumca» denince başkaca kurumların da
olduğu anlaşılabilir, sadece Seyir ve Hidroıgrafi
Dairesi Başkanlığı değil... Böyle bir anlam çı
kıyor. Hiç gereksiz ve uygulayıcıya ters düşe
cek, yahut epeyce zorlayıcı bir anlam çıkar
maya yol açacak bir madde tarifi bu. O halde
evvelemirde maddenin matlabı olarak «Seyir ve
Hidrografi Dairesi Başkanlığı»
demek lâzım.
Çünkü bu daire zaten mevcut; biz şimdi buna
sadece bir kanunî dayanak getiriyoruz.
İkincisi, bu matlaptan sonra maddenin şöy
le tedvin edilmesi lâzım: «Türkiye hudutları
dahilinde bu kanunun 3 ncü maddesinde belir
tilen seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri,
Deniz Kuvvetlerine bağlı Seyir ve Hidrografi
Dairesi Başkanlığında yönetilir.» Zaten kasıt,
taşanının 'getiriliş esprisi bu.
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;«Bir kurumca yönetilir,» dersek, akla (Hangi
kurumca yönetilir'?) sorusu gelebilir. Zaten (bu
nun adı varken niye «bir kurum» diyoruz? Doğ
rudan doğruya Seyir ve Hidrografi Dairesi Baş
kanlığıdır Ibu.
Böylece değiştirilmesi kanısındayım. Bu ko
nuda önerge de vereceğim. Katılmanızı dikir,
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde görüş
mek isteyen .'başkaca üye ? Yok.
1 nci madde üzerinde bir önerige vardır, tak
dim ediyoırum.
Sayın Başkanlığa
Matlaıp; '(Seyir ve Hidrografi
kanlığı) olmalıdır.

Dairesi Baş
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımdan bir
hususu istirham etmek istiyorum efendim. Bun
dun sonra herhangi bir madde üzerinde bia*
değişiklik önergesi ıgöndermek isteyen sayın
[iyenin önceden sunmasını istirham ediyorum.
Çünkü, burada kanun görüşülüyor, ciddiyetten
uzaklaşıyoruz.
Sayın Başkanlığa
1 nci maddenin, (bir kurumca) deyimi yerine
(Seyir ve hidrografi dairesi başkanlığınca) olm alıdır.
Öneririm.
İçel
Turhan Özgüner
BAŞKAN — Sayın Komisyon.

İçel
'Turhan Özigüner
BAŞKAN — Sayın Komisyon.
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M.
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Özigüner'in
«ıgörerv» matlalbınm kalkması yolundaki teklifi
ne iştirak ediyoruz. Ancak, değişiklik öner,gesirri okuduktan sonra mütalâamı beyan edeceğim
efendim.
BAŞKAN — Önergeyi okuttuk
efendim,
tekrar okutayım.
(ttçel Milletvekilli Turhan özgün er^in öner
gesi tekrar okundu).
PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN v EKİLİ M.
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Buna iştirak edi
yoruz ISayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor. Sa
yın Hükümet.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET IzMEN — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Komis
yon katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kaıbul edenler... Etmeyenler... Kabul -edilmiştir.
Birinci maddeyi, yaptığınız bu değişiklikle
.birlikte oyunuza sunuyorum. Kaıbul edenler...
Etmeyenler...
TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — Sayın Başkan,
hir ikinci önerge daha hazırlıyorum.
BAŞKAN — iSaym Özgüner, biraz evvel söy
lediniz, ben ona müsamaha gösterdim ve ya
pıldı.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel).— Sayın Başkan,
önerige oya konduktan sonra matliap değişti.

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M.
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan,
buna şu bakımdan katılamıyoruz; bu kurum,
gerektiğinde özerkliğe sahip olacak ve döner
sermayeye sahip olup, işleri bu şekilde yürü
tecektir. Bu şekilde tahdidi bir isim olanak ko
yarsak, bu vazifelerin ifasında müşkülât doğa
bilir. Eğer sayın takrir sahibi de kabul ederler
se, bu komutanlığa bağlı (bir kelimesini çıkara
lım. Çünkü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının
da ayrıca vazifeleri vardır. Sadece ona bağlı
bir kurumca diyemeyiz. Deniz Kuvvetleri Ko
mutanlığı ve bu komutanlığa bağlı kurumca yö
netilir şeklinde eğer değişiklik lütfederlerse sa
nıyorum daha iyi olacak.
BAŞKAN — Sayın Komisyonun önerige üze
rindeki belirttiği hususlara katılıyor musunuz
Sayın Özgüner?
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Katılıyorum
•efendim.
BAŞKAN — Sunulmuş bulunan işbu öner
geyi sayın Komisyonun tavzih ettiği şekilde ve
Sayın Özgünerin de katıldığı şekilde tassviplıerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yapmış olduğunuz bu değişikliklerle birinci
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci madeyi takdim ediyorum.
Kavramla:' :
Madde 2. - - Bv.. kanunun
uygulanmasın
da :
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,a) 'Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına 'bağlı olarak seyir ve hidrografi işleri
ni yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi 'Baş
kanlığı teşkilâtını,
|b) Hidroıgrafi deyimi, denizler, nehirler ve
.diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridin
deki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi
gereken bütün temel unsurları ölçen ve incele
yen ve bunları denizcilerin kullanmalarına el
verişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,
c) Oşinografi deyimi, denizlerin fizijksel,
kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle
bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolo
jik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirle
rine olan etki •kurallarını inceleyen bilim dalı
nı,
d.) Deniz jeofiziği deyimi, arzın denizler
üzerinde mağnetik, ıgrevimetrik ve sismik özellikleri'ni ve arzın denizler altında kalan bölge
sindeki yapıyı inceleyen, ,bunların askerî aka
demik ve ekonomik kıymetlendirilmeisini ya
pan ilim dalını,
e) iSeyir yardımcıları deyimi, deniz fener
lerini, ışıklı şamandıraları, radyo farları, görü
nür seyir işaretılerini ve elektronik mevki koynici tesis ve istasyonları gibi gerek millî, gerek
se milletlerarası standartlara /göre gemilerin
seyir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan te
sis ve araçları,
f) Notik yayınlar deyimi ,fenor, kılavuz ve
radyo işaretleri kitapları, almanak, harita kataloigliarı ıgemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar,
•denizcilere dağıtılan ilânlar ve benzeri ıgibi se
yir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri
kapsayan yayınları, amaç bilir.
BAŞKAN — İkinci made üzerinde söz is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi okunduğu şek
liyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler..
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
iSeyir ve hidrografi işleri :
Madde 3. — iSeyir ve hidrografi işleri de
nizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine müsait göl
ler ile su yollarında olmak üzere;
a) Askerî, ekonomik ve bilimsel amaç
larla hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yön
lerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri
yapmak,
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Ib) Resmî ve özel kurum ve şahıslar ta
rafından özel vasıtalarla yaptırılacak hidroigra/rafik, oşinıografik ve jeofiziksel
mesaha ve
araştırmalara aidolup birer nüshalarını Kuru
ma vermek zorunda bulundukları her türlü
data, plân ve haritaların arşivlenmesini yap
mak,
c) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tara
fından yapılacak hidrograf ik, oşino grafik ve
jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordina
törlük yapmak,
d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımın
dan tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırı
lacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üze
rinde ilgililerce hazırlanacak tasarı ve teklif
ler için Kurumun mütalâasına başvurmak,.
e) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlan
ması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya
yaptırılacak her türlü tesislere ait proje
ve
I-1 ânlarla deniz trafiği, liman ve su yollarına
ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve
inal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulun
mak ve mütalâa vermek,,
f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal
emniyetini sağlamak üzere Kuruma gelen bil
dirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltil
mesini müteakip yayınlamak,
g) Milletlerarası seyir, hidroıgrafi, oşinoıgrnfi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası ku
rum ve andalaşmalarm 'Türkiye için uygula
ma lıükümlerini, Bakanlar Kurulu Kararı ile
yerine getirmektir.
PAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye ? Yok.
3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler..: Ka
bul edilmiştir.
Yayın işleri :
Madde 4. --- İkinci maddede yazılı seyir,
hidrografi ve oşinoigrafi, jeofizik işlerine ait
sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere ':
a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik,
kurum ve dairelerine,
Ib) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmî
kurumlara,
e) İlgili olduğu anlaşılan özel kurum ve
şahıslara,
d) (Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri
alınarak milletlerarası veya yabancı devlet ku
rumlarına,
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Verilecek özel harita, plân, kitap ve broşür ; lerin bize yardım ettiğinden fazla, 'diğer ya
bancı devletlere yardım etmektedir.
leri. deniz harita ve notik yayınlarını hazırla
mak, derlemek ve yayınlamaktır.
Bir kere, meteoroloji yönünden,
İkinci
Dünya Savaşındaki Normandia çıkarnıasunı
Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapı
bepimiızin hatırlaması lâzımdır. Eiscnhower,
lacağı bu konuda çıkartılacak yönetmelikte gös
şunları hatıratında kayıt etmiştir; «Eıger bu
terilir.
çıkarmada, meteoroloji müttefik
kuvvetlere
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
yardım etmemiş olsaydı, o büyük fırtına, ve dal
teyen sayın üye 1 Yok.
galar içerisinde çıkarmanın yapılması ve Alman
ların mağlup edilmesi imkânsızdır.»
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M.
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, 4 ııcü
Mulhterem arkadaşlar, yalnız bu Seyir ve
maddenin başında, «İkinci maddede yazılı» de
ücretsiz olarak yayınlanan haberleri, maalesef
nen şeklin «Üçüncü maddede» olması -gerekiyor;
ajans baberlerinin sonunda, hattâ radyonun en
bir baskı hatası.
son saatlerinde yayınlanmaktadır. Dolayısıyle
bu, aşağı - yukarı, herkesin radyosunu kapat
BAŞKAN — Sayın Komisyonun beyan etmiş
tığı bir zamana rast gelmektedir. Son haberler
olduğu ifadeler muvacehesinde maddeyi oyları
arasında değil, bir arada, yani en sona bıranıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
kılmaksızm, herkesin radyosunu
kapatmadığı
Kabul edilmiştir.
bir sırada yayınlanmasını şayanı temenni görü
Madde 5. — İlgililerce bildirilen can ve mal
yorum.
emniyetine ait her türlü tehlikeler, Türkiye
Madde, şüphesiz ki, radyodan başka, Posta
Radyo - Televizyon - Kurumu araçlarından ve
Telgraf Telefon idaresi ve aynı zamanda, sahil
Posta - Telgraf ve Telefon İdaresi Genel Mü
teknik istasyonlarını da kapsamaktadır. Çok
dürlüğüne .ait sahil telsiz istasyonları ile her
yerindedir, diğer dünya devletlerinim şimdiye
türlü diğer yayın organlarından yararlanıla
kadar yapmış olduğu tatbikatla ilgilidir. Ka
rak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esas
bulü faydalıdır.
lara ıgöre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.
Saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın üye? Buyurun efendim.
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ M.
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; kısa bir maruzatta bu
müsaade buyurursanız arz edeceğim bir nokta
lunmak istiyorum. Türkiye sularında yalnız Türk
var.
'gemileri değil, birçok yabancı gemiler de seyret
BAŞKAN — Buyurun, sayın Komisyon.
mektedir. Bunların, gerek Türk, gerekse yaban
cı 'gemiılıerin, can ve mal emniyetlerini koru
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MU
mada yardım gerekmektedir. Birçok dünya dev
ZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efendim,
letlerinde olduğu gibi, nasıl ki, dünya devletleri
sayın hatibin sözlerine cevap vermek ve zabıt
kendi karasularında, yahut kendi denizlerinde
lara geçmesini sağlamak bakımından kısaca ko
seyreden yabancı gemilerin can ve inal emni
nuşmak içim söz aldım.
yetlerini korumaya çalışıp birçok tedbirleri alHaklıdırlar, bildiriler -hakikaten
namüsait
maktaysa, elbetteki, uluslararası an'dlaşmalara
saatlerde yapılmaktadır. Anoak, düzeltilmesini
ve millî mevzuatımıza göre Türk Devleti de bu
sağlamak üzere İlgililer arasında protokol ya
nu bir kanını görevi olarak yapacaktır.
pılmış ve badema en müsait saatlerde, ilgililere
duyurulabilecek en müsait saatlerde yapılması
Her" türlü tehlikenin
evvelden haber ve
karar
altına alınmıştır.
rilmesi lâzımdır. Burada şunu iftiharla kayıt
etmeliyim ki; Türkiye, meteoroloji istasyonları
yönünden Avrupa'da en başta gelen devletler
arasında buulmmaktadır. Meteoroloji Genel Mü.dürlüğü, bugün Avrupa ayarında «ihazlara,
haberleşmelere saıhibolduğu gibi, diğer devlet-

Arz ederim, efendim.
BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok.
Maddeyi okuduğu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
490 —
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6 ncı maddeyi okutuyorum.
İhtiyaçların tespit ve tedariki :
Madde 6. — Seyir ve Hidrografi Dairesi
Başkanlığı Genel Bütçe ile tedvir olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 7. — Kuruma. Millî Savunma Ba
kanlığınca 500 000 liraya kadar bu bakanlık
bütçesinden döner sermaye tahsis olunur.
Bu döner sermaye, Millî .Savunma Bakanlığı
bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir.
Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl olan
kârlar, döner sermaye yekûnu 2 milyon liraya
ulaşıncaya kadar bu sermayeye ilâve edilir. Bu
miktara ulaştıktan sonra artanı Ilazineye gelir
kaydolunur.
Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin
işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi 7356 sa-.
yılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
BAŞKAM — Madde üzerinde
ner, buyurun efendim.

'Sayın Öz'gü-

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; çok değerli olduğunu,
tümü üzerindeki görüşmede belirttiğim bu ta
sarının geliş esprisine pek de uygun düşme
yen, yani o ağırlıkta olmayan çok hafif bir
bütçe tahsisi ile karşı karşıyayız.
«Made 7. — Kuruma...» Yani, Hidrografi
ve iSeyir Dairesi Başkanlığı
«Kurum» dedi
ğimiz. Bu kurumun görevleri de 3 ncü maddede
sayılmış. «Kuruma Millî Savunma Bakanlığın
ca 5O0 000 liraya kadar bu bakanlık bütçe
sinden döner sermaye tahsis olunur.»
Yani tavan 500 000 lira. Arkadaşlarım, ya
ni yarım milyon; bugünkü değeriyle dahi pek
lıafif. Ama yarınlara hazırladığımız bir kanun..
.Artık paranın . düşüşü nazarı itibara
alınırsa
bu 500 000 lirayla, 500 000 tane görev, enamın
dan, nasıl yapılır? Hakikaten çok hafif. Ciddi
ye alınması gereken görevin 500 000 lira gibi,
bir miktarın, hakikaten 'günbegün artan Türk
bütçesinde esamisi okunmaz arkadaşlarım. O
halde «yeteri kadar» deyimini kullanmak lâ
zımdır. Paranın düşüşü veya oynak piyasadaki
paranın durumunu nazarı itiıbare alarak, onu
bir sınır içine, kalıp içine sokmak, bağlamak
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gereksizdir; «yeteri kadar» deyimini kullan
mak isabetli olur kanısındayım. Bu biçimde bir
"morge de vereceğim, katılmanızı diler, saygıjîinmı sunarım.
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Binay,
buyurunuz efendim.
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; 7 nci madde, «Kuruma
Millî Savunma Bakanlığınca 500 000 liraya ka
il ar... döner sermaye tahsis olunur.» demekte
dir.
Arkadaşlar, bugün 500 000 lira, bu kadar
önemli ve - Türk gemileri, yabancı 'gemiler gibi
- büyük bir iş kapsamına alan bir konuda fev
kalâde kifayetsiz bir rakamdır. Muhterem ar
kadaşlar, 500 000 lira bugün İstanbul'da, Anka
ra'da filan semtte bir apatman dairesinin alını
fiyatıdır. Kaldıki, Boğazda 1 milyon liraya, 1,5
milyon liraya apartman
daireleri
satılmak
tadır.
Bu kadar büyük bir önemi olan bir kanun
da, bütçeye döner sermaye olarak 500 000 lira
koymak, belki bundan 20 sene evvel, 30 sene
evvel bir önem, bir değer ifade ederdi;
fa
kat bugün bu, paranın durumu sebebiyle, pa
ranın iştira gücü sebebiyle çok minyatür Ibir
sembol olarak kalmaktadır.
Ben de Turhan Özgüner arkadaşımın gö
rüşlerine katılıyorum. Ancak, tabiatiyle bütçe
ile ilgili olduğu için, «yeteri kadar» tabiri büt
çe formüllerine veya Bütçe Kanununa girmez.
Hiç olmazsa bunun 5 000 000 liraya, 10 misline
çıkarılması yerinde olur kanaatindeyim.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurunuz efen
dim.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşetfıir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kamunun
işleyebilmesi ve faydalı bir hale gelebilmesi için
•buradaki para miktarının artırılması
gerekir
kanaatindeyiz.
Çünkü 7 nci 'maddenin 3 ncü fıkrası der k i ;
«Döner senmayenm işletilmesinden hâsıl olan
kânlar, döner sermaye yekûnu 2 milyon liraya
•ulaşıncaya kadar bu 'sermayeye ilâve edilir. Bu
miktara ulaştıktan sonra artanı Hazineye gelir
kaydolunur.»
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Muhlterem arkadaşlarım,, 5 sene sömra, 10 se
ne sonra !bu kanunu yeniden tadil eıtımek güç
tür. (Bir önerge verdim, (buradaki iki milyonun
5 milyona çıkarılması ve aynı 'z&ımanda 'da Ba
kanlar Kuruluna bir ımiıslme. kadar arıtırıma
yetkisi veren ki, o zaman 10 milyon liraya çıkanılmış oluyor, 'bunu teklif etmekteyiım. Bir ka
munun, bele 'böyle sermaye getiren kanunların
Yüce Meclise gelmesi, ıgıeçımesi bir hayli zaiman
almaktadır. Bananın değeri günden güne düş
mektedir. Bu 'bakımdan 2 milyonla, 5 milyonla
Ibu gibi kurum çalışamaz. Vermiş olduğumuz
önergeye iltifat (edilirse, kurum dahıa ç'ok elasti
kiyet kazanmış odur.
Saygılar sunanım.
BAŞKAN — Sayın Arjtaç, 'buyurun (efendim.
TURGOT ARTAÇ Kare) — S a y ı n Başkan,
»değerli arkadaşlarım; bu kanun tasarısı Hükü
met tarafından getirilmiştir. Bu tasarıyı geti
ren Hükümet efllbertte'kdı (bunun gereklerini dü
şünmüş, mucip sebeplerini de hazırlaımıştır.
Şiımdi biz burada, Ibu kurumun ilerdeki fa
aliyetlerinde Ibu miktarım kâfi igelmeye'ceğini
ileri sıünelbiliriz;, ama Türkiye'nin sadece bu
(mevzuu yoiktur, bunun gibi bünçofc mevzular vardıır. Bu kuruma taihtslis 'edlillleeelk mietMâğı, Hiüfeülmielt
kurumun (kuruluşu ve çalıışımasınla uygun bir ra
kamla ifade etmiştir. Arkadaşlarımız
burada
(bir gayret içerisinde takınmakta, bunun artırıl<ması yolunda 'bir gayret sarfeıtimektedinle.r. Bu
nu elbetteki takdir ederiz; £ akait şunu ifade eıt
ımek isteniz ki, Türkiye bir bütçeye, bir plâna
ısahipjtir. Gıelir kaynaklarının muayyen, mah
dut oluşunu düşünerek Hükümet böyle bir tek
lifi getirmiştir.
Kanımca, bu mevzuda fazla ısrarın gereği
yoktur. Hükümettim ıgeıtıirmiş bulunduğu teklifıte biz (mutabakata varırsak ileride bunun (çare
lerini elbet bulmak imkânı vardır. Bu sebeple,
değerli arkadaşlar ıımın sermayenin artırılmıaısı,
yani tavanım aırttıınılmıaısı yolundaiki tdklıiftlıeni ben
ice uiyigun düşmemektedir. Teklif
sahiplerinin
buna sahip çıkmamasına karşılık, bizim karşı
(çıkmamıza /ben bir gerek görmüyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN —• 'Sayın Eroğan, buyurunuz.
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın milletvekilleri; biraız .evvel ikonuşan
arkadaşımın fikirlerinde iştirak edeceğim. Tek-
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raıiımın §u faydası olacak zannediyorum; bir
musluktan damlayan su, birimci damla ile mer
merde âz buraikmaz; ama tekrar tekrar gelen
damlalar mermerde iz bırakır.
Gelen, teklif olsaydı, bu rakamlar üzerinde
müzakere edilir ve nihayet bu teklif kanunlaş
tığı takdirde, onu yürütecek olan Hükümıet ora
dan feryalt edendi; «bu para ille bu hizmet gömülmıez» 'derdi. Ama, (getiren Hüküm ettir, 'gederi
taşanıdır, bu miktarı kâfi ıgörmüşler.
Ancak, şu meselenin çözümü lâzım gelir :
Acalba bu t alsan, bugünün rayici hesaplanarak
mı gelmiş, yoksa birkaç seme evvelki hesaplama
göre imi gelmiş Eğen, hakikaten birkaç sene ev
vel hazırlanmış (bir tasarı ise, o zamıan bu rakam
lar üzerimde düşünmek lâzım (gelin; bir.
İkincisi; Hükümetin tasarısındaki rakamı!ar
iKomiisyon tarafından kısılmış mıdır? Şayet böy
le !bir şey yapılmışsa, Hükümet yine, «Ibiz bu
rakamlarla bu hizmeti göremeyiz» der, Yüce
Meclise verilmiş olan bu önergeler de iltifat gö
rül*.
Bu iki sualin, Sayın Komisyon ve Bakanlık
ça 'cevaplandırdım asından sonra., reyle riımıiz
hakkında .daha salim bir yol tutacağımızı zam
mediyorum.
Saygılar sunarım.
(BAŞKAN —• 'Önergeleri takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Görüşülen kanun tasarısının 7 mci madde
sindeki «2 ımilyom»'un 5 milyon liraya çıkarılımasını ve «Hükümetçe bir misline kadar artı
rılır» şeklinde .tadilini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
.Nevşehir
Hüsamettin Başer
Sayın Başkanlığa
7 mci maddenin 1 mci fıkrasındaki ((500 bin
liraya kadar) deyimini (yeteri kadar) biçimin
de değiştirilmesini öneriyorum,
Saygılarımla.
İçieİ!
Turhan öagümer
BAŞKAN — önergeleri
edip oylayacağım efendim.

sııraısıyle

takdim

'(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in
önergesi tekrar okundu.)
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TURHAN ÖZGKJNER (İçel) — Saym Baş
kan, oya sunuş bakımından, en tere olandan
'başlanır. Bir rakama «15 milyon» yalon olabilir;»
«-,yeteri kadar» dalha ters olalbilir.
BAŞKAN — Madde üzarinde iki önerge var.
Birisi, birinci fıkraya ait önerge; ikincisi, ikiinci
fıkraya ait önerge. Bu bakımdan her biri ayrı
ayrı durumu kapsamış bulunduğu için aykırı
lık söz konusu değil, o bakımdan ayrı ayrı oyla
tacağım efendim, lütfederseniz.
NURİ EROĞAN
(ktanîbul) — Sayın Başikan iki sual sormuştum..
B AŞK AN — Madde üzerinde mi, önergeler
üzerinde mi elendim?
. NURİ EROĞAN ( t o m b u l ) — Oradan sor
dum', reylerimizi salimıem vereJbilımemiz için Komıîsyoıı Başkanından iki sual sordum; dinleme
diniz ıgalıüba.
BAŞKAN — Dinledim Sayın Eroğan; yal
nız, önerge takdim edildi, önergeyi oylayacağım,
•ondan sonra madde üzerinde suali erinizi tev•eiıh edeceğiz. '
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Efendim, su
allerimiz cevaplanırsa, önergeler hakkımda söz
söz verebilirisiniz.
BAŞKAN — Tamam, efendim, hay thay •efen
dimi, oldu.
Buyurun Sayın Komisyon.
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
Cİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, Komis
yonca, Hükümetin getirdiği rakamlar üzerinde!
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak,
«ayın arkadaşımın da belirttiği gibi kanun yedi
yıl evvel hazırlanmıştır, o zamanki rayiçlere göiredir. Bu bakımdan arkadaşımın tereddütü ye:r indedir.
Arz ederim efendim,
BAŞKAN —• Şimdi, yeniden takdim etmek
'suretiyle önergeleri oylayacağım efendimi.
(Nevşelhir Milletvekili Hüsamettin Başer'in
önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İkinci fık
rası bu sayın Başkan; ikinci fıkra olduğunu be
lirtir imisiniz ?
BAŞKAN — İkinci fıkra, evet efendim.
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
Cİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efendim, önergeye ka
tılıyoruz Saym Başkan.
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BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMıEN — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon önergeye katılıyorlar.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Zalbıtlara
geçerken, üçüncü fıkra; yanlış olmasın üçüncü
fıkra,.;
BAŞKAN — Evet üçüncü fıkra.
Önergeyi
oylarınıza sunuyorum. Kalbul
e d enle ı'..
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN — Sayın Başkan...
BAŞKAN —• Sayın Hükümet, iısltiırlham ede
yim Sayın Bakan, oylamaya geçtik. Yalnız, /buna
rağmen, biraz evvel de usulsüz bir muameleye
müsamaha 'ettiğim! için, size de müsa.ma!ba ede
ceğim, buyurun ef endim.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN — Sayın Başkan, burada bir ufak tashihe
işaret eıtmeik istedim, önergede «Hükümetçe 10
milyon liraya kadar arttırılır» tabiri var; «artırılaibilir» şeMinde olursa dalha isanetl'i olacağını
arz etmek istedim.
BAŞKAN — Ömeııgejde yazılı «lanttaıhrı» tâ
birini «.artırılabilir» şeklinde kalbul etmnek sure
tiyle, katılıyormusunuz Sayın Başer ?
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşelhir) — Ka
tılıyorum Saıyın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Başer katılıyor.
Aırz ettiğimiz şekilde. oylarınıza sunuyorum.
Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.
İkinci önergeyi takdim ediyorum.
(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in önerıgesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın
Başkan, bu önergeyi koyamazsınız
oylamaya,
«Yeteri kadar» deyince, 'bütün ıbiütçeyi içine alaIhili?.
BAŞKAN — Sayın Komisyon?..
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
Cİ OEREZÖİ (Niğde) — Gayrimuayyen olması
ve Hazineye yeni bir külfet yüklenmemesini
sağlamak bakımından katılamıyoruz efendim.
BAŞKAN — Sayın H ü k ü m e t i .
MİLLÎ SAVUNMA ©AKANI MEHMET İZMEN — Katılamıyoruz eif endim.
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BAŞKAN — Sayım Komisyon ve Sayın Hü İ
Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su
kümet önergeye katılmıyorlar.
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyemler.. Kaibul
edilmiştiı*.
•önemeyi tasviplerinize sunuyorum..
TURGUT ART AÇ (Kars) — Sayın Başkan,
Madde 9. — Bakanlar Kurulunca onaylanan
bir sual sorabilir miyim?
yıllık iş programlarının gerçek!eşmesi için iş ta
BAŞKAN — Buyuran efendim.
lebimde bulunan bakanlıklar, reısmî kurumlar
talepleri ile ilgili .masrafları aşağıdaki şekilde
TURGUT ART AÇ Kans) — Komisyon şim
sağlanır.
diki ömeırge için Hazineye malî külfet getirdiği
için katılamıyoruz dedi. Biraz önceki önerce
Gcınel bütçeli kurumların, programa daihil
'bütçeye malî külfet getirmiyor ımu idi ki katıl
iş taleplerinin gerektirdiği ödenek bütçe hazır
dılar?
lığı sırasında aidiyete göre Millî Savunma Ba
kanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi BAŞKAN — Sayın Artaç, «gayrimuayyen»
ınin ilgili tertiplerine aktarılır.
diyorlaı efendim.
Katma »bütçeli kurum ve. müesseselerim yap
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
tıracakları işlere ait meblâğ, bir taraftan genel
Cİ ÇEREZCİ (Niğde) — Efendim, bir hususun
bütçemin çeşitli gelir faslına irat; karşılığımda da
tavzihi bakımından imkân verdiler. 10 milyon
işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonun
liraya kadar çıkacak kısım, hâsıl olacak kârlar
da açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye
dandır. Bütçeye teik tıaıhmıiil edilecek yük, baş
ve yıl sonumda artakalan miktarları (gelecek yıl
langıçta verilen 500 bin liradır.
bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya
Arz ederim.
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
BAŞKAN - . Evet efendim.
I
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
•Sayın Hüküımıelt ve Sayın • Komisyon son oku yen saıyun üye?.. Yok.
nan önergeye katılmamış bulunuyorlar.
Maddeyi okunduğu şekilde oylarımıza suOylarınıza sunuyorum. Kabul edenler., Etnnvorum. Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kabul
yenleır.. Kabul edilmeimiştir.
edilmiştin*.
7 ne i madde üzerinde biraz evvel okunup
KADRO VE PERSONEL İŞLERİ :)
kaibul edilen önergede bir husus tavzih •edilmiş
bulunduğundan redaksiyon için maddeyi, oyla
Madde 10. — Kurum başkanı ile kurumda
madan önce Komisyona havale ediyorum ehem
görev alacak subay, asısubav ve erlerim atan
dim.
ması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alı
nacak teknik presonelin atanması ise, ilgili mev
Madde 8. —• Bu kanunda belirtilen seyir ve
zuat
gereğince yapılır.
.hidrografi işleri., resmî ve özel kurum ve şahıs
ların yapacakları istemler, kurumun kendi hiızBAŞKAN — Mailde üzerimde görüşmek is
imıetleri de gözönüne alınarak. Demiz Kuvvetleri
teyen sayın üye?.. Buyurum Sayın özgüner.
Komutanlığının yapacağı davet ve belirteceği
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayım Baş
subayın başkanlığında yılda bir defa ollmak üze
kan, sayın a:rkadaşilarım; 10 ncu maddede bir
re- ilgili resmî ve özel kurum yetkili temsilcile
ıgöze/üğün gerefesiilz olduğunu belirtmek içim söz
rinden kurulu bir kurulda tespit olunur.
aklım.
Bu kurulun kararı Bakanlar
Kurulunun
omavı ile knsinlesir. Kurul bu hizmet için, büt
10 ncu maddede, «Kurum başkanı ile kuçenin T. B. M. Meclisine şevkinden önce topla I rumıda görev alacak subay, assulbay ve erlerin
mı?1.
atanması, mevcut kanun hükümlerine..» deni
yor. Taımaım, (buraya kadar bir diyeceğimiz yok.
Kutrum, Bakanlar Kurulu onayımdan geçen
Teknik demiyor bunlara da; subay, assubay, er..
yıllık programı aksatmayacak program dışı ve
Bunlarım içnde teknik de olduğu halde,, teknik
ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göreceği
personel deyimi kullanılmıyor, «..mevcut kanun
işleri, yapmaya yetkilidir.
hükümlerine, .dışardan alınacak teknik perso
nelin..» diye devam ediyor. Belki teknik olmayan
BAŞKAN —. Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayım üye?.. Yok.
| personel de lâzım olaibilir. Subay, assubay ve
— 494 —
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erler için teknik deyimi kullanılmadığına göre,
dışarıdan almaçaklar içim de bu deyim kullanılımamaılıdır. Bıöyleoe kısıtlandığı takdirde zorluk
olur. «Teknik» sözcüğünün maddeden çıkarıl
ması uygulayıcıya daıha rahatlık verir.
Bunu belirtmek için söz aldım, saygılar su
narım.
BAŞKAN — Başka konuşmak isteyen. sayın
üye.?.. Y'OÎk.
10 ncu maddeyi okunduğu şekilde,.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyon
benim bu fikrime galiba kaıtılıyordu Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Neye katılacak efendini?.. Bir
önerge yok ki katılsın...
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
Cİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, konuş
tular, önergelerini bilmiyorum sunuyorlar mı?..
TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — önerge tak
dim ediyorum.
BAŞKAN — Yeni bir usul ittihaz ettik Sa
yım özıgüner..
TURHAN ÖZOÜNER (İçel) — Öylesine
âcil geliyor ki kanunlar, hangisine yetişeceğiz
Sayın Başkan . Durum bu..
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
Cl ÇEREZCİ (Niğde) — «Diğer personelin» taıbirimi korTarsa katılırız.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Evet.
İBAŞKAN — 10 ncu madde üzerindeki öner
geyi takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
10 ncu maddenin, ((teknik personelin) deyimi
yerine, (diğeir personelin) deyimini öneriyorum.
İçel
Turhan özgüner
BAŞKAN — Sayın Komisyon i
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ NA
Cİ ÇEREZOİ (Niğde) — Katılıyoruz «fendim.
BAŞKAN — Sayın Hükümeıt .
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET 1ZMEN — Katılıyoruz..
BAŞKAN —• Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet önergeye katılıyorlar.
önergeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edıenller.. Etımeyenller.. Kaibul edilmiştir.
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul
edilmiştir.
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Yömetımelik :
Madde 11. — Bu kanunun uygulama esasla
rını, bakanlıklararası kurulun kuruluş ve işleyi
şimi, gizlilik dereceısi taşıyan bilgilerin yayın, da
ğıtım ve .muhafazasını gösterir yönetmelik; yü
rürlük tarihini 'takibeden bir yıl içinde Bakanlar
Kurulu kararı ile çıkartılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayım üye?.. Yok.
Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kaibul
'edilmiştia'.
Kurumun mal varlığı :
Madde 1'2. — Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,
kurumun ihtiyacı bulunan gayrimenkul, deniz
araçları, cihazlar, aletler ve liğer malzemeyi ku
ruma temin etmekle yükümlüdür.
BAŞKAN — Madde üzerinde ıgörüşnıek iste
yen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi okunduğu şekilde oylarınıza su
nuyorum, Kaibul edenler... Etmeyenler.. Kaibul
edilmiştii'.
Komsyona redaksiyon için gönderilen 7 nci
madde gelmiştir. 7 nci maddeyi değişik şekliyle
(takdim ediyorum :
Madde 7. — Kuruma Millî Savunma Bakan
lığınca 500 000 liraya kadar bu bakanlık bütçeisinden. döner sermaye taihsiıs olunur.
Bu döner sermaye, Millî Savunma Bakanlığı
bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir.
Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl olan
kârlar, döner sermaye yekûnu 5 milyon liraya
ulaşıncaya kadar "bu sermayeye ilâve edilir. Bu
miktar Bakanlar Kuruılunca bir misline kadar
antırılalbilir.
Bu miktara ulaştıktan sonra artanı Hazine
ye gelir kaydolunur.
• Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin
işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi 7356
sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Yürürlük :
Madde 13. — Bu kanun yayımını takibe
den malî yıl başından itibaren yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste-'
yen sayın üye?... Buyurun Sayın Artaç.

M. Meclisi

B : 90

TURGUT ARATAÇ (Kars) — Sayın arka
daşlarım; biraz evvel, gerek 'komisyon, gerek
se ilgili bakanlık mensupları, 7 sene evvel bu
kanun tasarısının sevkedildiğini ve ancak bu
gün çıkarmak imkânının (hâsıl olduğunu ifa
de buyurdular.
7 sene evvel sevkedilen bir kanun tasarısı
bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu ihtiyaç 7 senedir
muallâkta kalmakta ive ihtiyaç hisseden dairelerse
bu ihtiyacın biran evvel giderilmesini beklemek
tedirler.
Grenci şifahî Ibir talebimde sayın komisyon
ve Sayın Millî -'Savunma Bakanı bütçe imkân
larının elvermediğini, ibu sene bütçenin bu fas
lına bir ödenek konulmadığını ifade ettiler;
ama bilinmeli ki, bütçeler de bir ilâhî kanun
değildir. Bütçelerde biz aktarmalar yaparız.
'Bütçelerde yeni yeni icatlar çıkarırız, iama 7
sene öVvel ihtiyaç duyularak sevkedilen böyle
(bir mevzuda Ibiz bugün eğer bir sene sonrası
için; o yayımı takibeden malî yıl başından iti
baren yürürlüğe 'girer, dersek, 8 nci seneyi de
getirmiş oluruz. Böylece de, igeçen 'sene için Tür
kiye'nin ihtiyaç duyduğu İbu müessesenin kurulmamasmdan büyük malhzurlar doğar.
Bu bakımdan, benim istirihaımım şu; - sa
yın komisyon ve sayın bakan, /bizim kanunla
rımız Ve mevzuatımız bu tip durumlara müsait
tir - eğer mümkünse, kanunun yayımı tarihin
den itibaren bu imkândan istifade edilsin ve bu
müessese faaliyete (geçirilsin. 'Yoksa, biz kanu
nu çıkaracağız, ama »gelecek sene bir bakarsı
nız, seçimden s'onra gelen Hükümet, İbu kanu
nun 'tatbikatını gene kendi bütçesine uygun
görmez ve bir tahsisat koymayabilir. O zaman
9 ve 10'u takibeden seneler böyle devam eder
gider.
Benim önerim ve istiılhamım şu; taa bundan
7 sene evvel ıgelip de Ibir sene 'sonra ancak ih
tiyaca cevap verebilecek şekilde bütçede yer
alması igerektiği ileri sürülen bu müessesenin,
7 seneden sonra Ibir sene daha uzatılmasının ge
reği yoktur. Bu kanun; yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe konulur da bundan istifade
edilirse, çok büyük imkânlar sağlanabilir. Öne
rim budur. Eğer kendileri bu hususta teklifte

5.4.

1973

0 : 1 -

bulunurlarsa ne âlâ! (Ben bu hususta bir öner
ge falan vermiyorum, Sadece uyarıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — İSaym Asutay, buyurunuz efen dim.
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Biaşkan, değerli arkadaşlarım;
Büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan bu
kanun tasarısı, 21 . 4 . 1970 tarihinde, o zama
nın İBaşbakanı Süleyman Demire! tarafından
Meclise sevkedilmiş. Tasarı Mecliste bir hayli
tartışılmış ve 12 . 1 . 1971 tarihinde Ulaştırma
Komisyonu; 9 . 6 . 1971 tarihinde Millî Savun
ma Komisyonu; netice itibariyle, 18 . 10 . 1972
tarihinde de Bütçe ve Plân Komisyonu tara
fından eleştiriler yapılmış ve Iböylece tasarı hu
zurunuza gelmiştir ve halen müzakeresi yapıl
maktadır.
(Bu tarihler üzerinde dikkatle durulacak
olursa, tasarının yürürlük maddesinin, gelecek
malî yıldan itibaren meriyete girmesine sebebolan unlsur; kanunların, şevkinden itibaren kısa
devre içinde Mecliste müzakere edileceği kanaa
tinin hâkim olmasıdır.
Şimdi, bugün Nisan ayı içindeyiz; binaenaleyih, 1973 malî yılındayız. 1974 malî yılına
gelinceye kadar, tam 10 ay (gibi uzun bir za
man var, on ay gibi uzun bir zaman... E, biz,
ihtiyaca cevap verecek bir tasarı getirildiği
için burada memnuniyetimizi arz ve ifade edi
yoruz; fakat kanunun 10 ay gibi uzun bir za
man sonra tatbikini öngörüyoruz.
Sayın milletvekilleri, Sayın Komisyon Baş
kanı, arkadaşlarımızın, 7 nci madde üzerindeki
tereddütlerini izale maksadına dayalı yaptığı
açıklamada; bütçeden, bu kuruluşa ancak
500 O00 lira ıgibi Ibir paranın verilebilmesinin
öngörüldüğünü, diğer 5 milyonun ve hattâ Hü
kümetin arzusuna göre bunu ıbir misli artırma
yetkisinin ise, bir döner sermayenin temin ede
bileceği meblâğlardan
karşılanacağını söy
ledi.
O Ütıalde, bu kuruluşa Hükümetin vereceği
para 500 0O0 lira. iSaym Meclisimiz, bu hususu
incelikle eleştirdiğine göre saym komisyon her
halde kabul ve takdir edecektir ki, 500 000 li
rayı bu müesseseye aktarmak, bütçeye yeni bir
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mükellefiyet tahmil etmek gibi 'bir sakınca ge
tirmez.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu
kuruluşun tabiî ki kadrosu vardır, ataması var
dır, yeni 'bâzı meseleleri vardır. Kanun, hemen,
yayımını takibeden günden itibaren yürürlüğe
girerse, bu atamaların yapılması ıbeelki foir hayli
zor olacaktır; aiskerî kesimden muhtelif kişiler
•alınacaktır ve ihtiyaç tespit edildikten sonra
Maliye Bakanlığından kadrolar istenecektir.
Onun içindir ki 'bendeniz, bu kanunun, ya
yımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlü
ğe girmesini öneriyorum. Yani, 4 ncü ayın için
deyiz, kanun, 6 ıay sonra yürürlüğe girerse, se
çimden evvel yürürlüğe girmiş olur.
Bu sebepledir 'ki, («gelecek malî yıl» ifadesi
bu kanunu askıda bırakmaktan öteye bir mâ
na taşımaz. Onun için, bir önerge veriyorum;
komisyonun iltifat etmesini rica eder, teşekkür
ederim.
BAŞKAN •— Sayın Özgüne r, buyurunuz
efendim.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın
kan. Sayın arkadaşlarım:

Baş

Yürürlük maddesi gibi üzerinde münakaşa
yapılmaması gereken ve öyle zannedilen bir
madde münakaşayı doğurdu ve hem de ağır
lığı olan bir münakaşa.
Arkadaşlarım, ben maliyeci değilim; ama
bu şekilde, bütçeye külfet tahmil eden bir ka
nım malî yılın ortasında çıktığı zaman, kendin
den evvel çıkmış olan bütçeye tırmanarak, o
bütçenin üzerine yük olamaz; maliye tekniği
ne uymaz, bütçe tekniğine uymaz, benim anla
yabildiğim kadarıyle. Bütçe de, bir kanundur
arkadaşlarım. Bütçe, kanun olarak Yüce Mec
lise gelmiş, Meclislerde
münakaşa
edilmiş,
onaylanmış ve kanuniyet kesbetmiştir. Neden
onaylanmış? Fasılları tetkik edilmiş, komisyon
larda ve Meclislerde aylarca münakaşa edilmiş
ve ancak belirli hizmetler ve yatırımlar için
bütçe bir kanun olarak çıkmış. Ee, muhayyel
hizmetler için bütçeye yeni yüklemeler yapa
mayız; bu, Meclislerin iradesine aykırı olur;
bu, kanuna gereksiz yük olur. Kanun böylece,
kendisinden sonra çıkan kanunlarla didik didik
edilecekse, bütçenin ciddiyeti kalmaz.
Arkadaşlarım, «kanunun mer'iyeti yayımı
tarihinde olmalıdır» biçiminde iddiada bulunan
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arkadaşlarım, bu tasarıya büyük önem verdik
leri için böyle konuşuyorlar. Ama, bu tasarıya
verdikleri önem kadar, bütçenin, şüphesiz - bir
kanun vasfını kaybetmemesi gerektiğine de ti
tizlikle önem vermelidirler. Aksi takdirde, büt
çeye külfet yükleyen bir kanun, böylece o büt
çeyi, kendinden evvel çıkmış olan bütçe kanu
nu tahrif edebilmesi yolu açılır ki, bu yol açıl
dığı zaman kötü bir emsal olur, suimisâldir ve
bunun da önü alınmaz arkadaşlarım.
O halde şunu da söylemek isabetli olur: Şim
di, bu kanun tasarısında bahsi geçen ve bütçeye
bir yük tahmil eden bir varlığı esas alınız; 500
000, yahut, bir ölçüde daha fazla. Ee bu, Büt
çe Kanun tasarısı Meclislerde görüşülürken ge
tirilmiş olsaydı, belki, Yüce Meclisiniz onayla
mazdı bunu. Yani, muhayyel hizmetleir için biz,
tahsisatı, o çıkmış olan bütçenin kanuniyet kesbetmesinden kesbikatiyet etmesinden sonra
koyamayız ki, Maliyeci değilim; ama her halde,
bütçe tekniğine uymadığı açıkça görülmekte
dir, hatta, deyimimi hoş karşılayınız; açıkça,
sırıtmaktadır, arkadaşlarım
Bu nedenle; yürürlük maddesinin, geldiği
biçimde çıkması herhalde kanun tekniğine de,
bütçe tekniğine de daha uygun olur kanısında
yım.
Saygılar sunarım..
MİLLÎ SAVUNMjA BAKANI MEILMET
İZMEIN — Söz istiyorum Sayın Başkan.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Biz
maaş
zamlarını aldığımız zaman, bütçe tekniğine uy
gun mu. idi?
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O, bir yan
lışlığın telâfisi idi.
BAŞKAN — Buyurun iSayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET İZMEN — iSayın Başfcan, değerli milletvekili arkadaş'lanım;
Müzakere ettiğimiz tasarının yürürlük mad
desi münasdbetiyle söz ia'laaı -arkadaşlarımız, haIkikaten gecikmiş bulunan bu Ikanunun bir an
evvel yürürlüğe girmesi temennisinde bulunımakta hatlıdırlar.
Yalnız, Özgtüner (arkadaşımızın da ifade et
tiği gibi, bütçe çıkmış.. Yüce Heyetim malûmu
dur ki, artık, program - bütçe sistemine giril
miş bulunmaktadır. Program - bütçe deme'k, büt
çeye konulan bütün, ödeneklerin, programdan
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başlayarak, tâ projelere kadar inen bir ımekaniizımıa içinde tertip edilmiş olması demektir.
Bu itibarla, bu bütçeye bu yıl için bu mak
satla bir ödenek konulması mümkün değildir ve
program - bütçe prensibine göre, bütçenin strüktürü, bünyesi ve tümü itibariyle de mahzurlu
olabilir.
Ayrıca, bütçenin gelir - gider kaynakları,
Yüce Heyet ve komisyonlar marifetiyle uzun
uzun tetkik edilmiştir ve o itibarla da sığdır
mak zordur. Filhakika; «küçük bir miktardır,
büyük bir şey değildir, yer bulunabilir» deni
lirse de, program - bütçe prensibi muvacehe
sinde, miktar küçük de olsa, yerleştirilmesi zor
dur.
Kaldı ki, ıkanuri - bu yönden değil - yürür
lüğe giredursun, bir taraftan, esasen Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi içinde, Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının bütçesine isabet eden prog
ramlarda, balen ve fiilen görülmekte bulunan
seyir ve hidrografi hizmetlerinin tahsisatı, öde
nekleri vardır. Bunların d a kullanılması sure
tiyle bu hizmet, bir taraftan gerekM organizas
yonla tâbi tutulacaktır, kadroları tespit edile
cektir, (teşkilâtı yapılacaktır, o hizmetler te
kemmül ededursun, yeni malî yıl içinde, döner
sermaye ihtiyacı olan 500 000 lira konula
caktır.
Bu itibarla, arkadaşlarıma teşekkür ederim,
temennileri için. Yalnız, arz ettiğim bu mülâ
hazalar karşısında, maddenin aynen kabulü hu
susu yeninde olacaktır.
Saygılarımla ve teşekkürlerimle arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asutay.
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sayın Balkanımızın görüşüne iştirak et
mek, benim için mümkün değil. 4 yıldır, teklif
ve tanzim edilmiş olan bütçelerin, milyarlar
üzerinde aktarmalarla, ek tahsisatlarla Meclis
te değiştiğini görüyoruz. Bütçeler 2 milyon li
ra açıkla bağalnıyor, yıl sonunda bu miktar 4
veya 4,5 milyona çıkıyor. Bu senefci bütçede de,
sene sonunda ne kadar aktarma yapacağız, ne
kadar ek ödenek isteyeceğiz; bu belli değil.
Şimdi...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Program
içinde elastikiyet Var, elastikiyet.
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BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) —
Sayın Özgüner, bence, dinlemıesini bilen arka
daşlardan biridir.
Şimdi, Cumhuriyetin 50 nci Yılı için bütçemizdeki mevcut rakamlar 120 milyon lira idi.
Yüce Meclis, Cumhuriyetin 50 nci Yılı için bu
paranın fazla olduğunu gördü ve bunu 80 mil
yonla indirdi. O halde, Cumhuriyetin 50 nci
Yılı için ayrılan ödenekten tasarruf edilen 40
milyon liramız var açıkta. Eğer bir bütçe! tek
niği ise, Cumhuriyetin 50 noi Yılı ödeneğinden
tenkis edilen 40 milyon lira, raftadır. Burada,
verilmesi istenen miktar lise 500 000 liradır. 40.
milyon nerede, 500 000 lira nerede?
Binaenaleyh, bu 40 milyon liradan 500' 000
lirayı alırız ve bu teşkilâtı bir yıl daha sürün
cemede bırakmayız ve bugünkü tertibinin zi
yadesinde bir nirengiyle rayına oturmak sure
tiyle hedefine vâsıl olur. Bizim demek istediği
miz bu. Binaenaleyh, bütçede bu kadar para
vardır, tahsis edilebilecek 40 milyon lira var
dır. Sayın Millî Savunma Babanı, bu 40 milyon
liranın içinden 500 000 lir aalabdlecek mahare
ti göstermelidir ve bu Kanunu, yayımı tarihini
takip eden 6 ay. sonra da yürürlüğe koymalı
dır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Artaç, buyurun.
TURGUT ARTAÇ (Kars) —< Değerli arka
daşlarım ;
Biraz evvel konuşan arkadaşımın beyan et
tiği gibi, 500 000 lirayı, 60 küsur milyarlık bir
bütçenin içerisinden bulmak gayet
kolaydır.
Hattâ, eğer bahsettiği 40 milyondan bulamıyorlarsa, ben biraz da espri olsun diye söylüyo
rum, tahsisatı mestureden veyahut Avrupa se
yahatlerinden kısılmak suretiyle bu 500 000 li
rayı bulmak mümkün, elerim.
Bunun yaıııbaşında, Sayın Bakanın burada
ki izahatı ile, halen, tasarıyı ivedilik ve önce
likle görüşmemiz arasında bir irtibat kurama
dım. Buyurdular ki; «Program bütçe gelmiştir,
çıkmıştır. Bunda değişiklik yapmak mümkün
değildir.» Ben o kanıda değilim; ama Sayın
Bakan, eğer program bütçenin bu kıstaslarına
ve âmir hükümlerine bağlı ise, kendisi ile bera
berim. Ama, daha çok görüşülecek kanunları
mız var iken, henüz ortada 8 - 10 ay kadar bir
zaman da mevcut iken, niçin ivedilik ve önce-
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dikle bu tasarı görüşülüyor? Biraz evvel arz et
tiğim gibi, arkadaşların izahatına göre, 7 sene
evvel veya 4 sene sevkedilmiş 'bir Kanun tasa
rısı ıbugün görüşülüyor, ivedilik ve öncelikle;
ama ne zaman? Şimdi. Henüz, malî yıldan bir
ay geçmeden 'bu görüşülüyor.
Sayın Bakan, şayet bunun çok ivedi bir ka
nun olduğuna kani idi ise, Mart ayından evvel
bunu getirip, çıkarmalı idi. O zaıman, bütçe ve
programa bağlılığını bu suretle ifade imkânını
bulabilirdi. Sayın Bakan, bir taraftan bütçe ve
programa bağlı olacak; bir taraftan da, daha
çok mühim mevzularımız var iken, mühimseımediği bir tasarıyı ivedilik ve öncelikle getirip
görüştürecek. Yani, ben, Sayın Bakanın izaha
tından bahisle konuşuyorum.
Aslında, çok seneler evvel ihtiyaç hissedi
len bu kanunun o zaman çıkarılması gerekli idi
vo ivedi idî, lüzumlu idi. Ama, burada, kalkıp
•da 900 000 liranın mücadelesini yapan Sayın
Bakanın, yukardaki ivedilikle, aşağıdaki bütçe
programını birbiriyle bağdaştıraımadım.
Sayın Bakan, bir heyetle, belki Amerika'ya,
bir geziye gittiği zaman, o heyet 100 00(0 lira
nın üzerinde bir harcıraha mazb.ar olurken, bu'gün 500 O0O lirayı böyle bir kuruma vermenin
zorluğunu çekiyorsa, o zaman, Sayın Bakan gö
revlerinde müşkülât çekiyor demektir.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Fa
sıl yok, fasıl.
TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Sayın ar
kadaşım, biz, Türkiye'de olmayan birçok fasıl
ları ihdas edebiliyoruz. Değerli arkadaşım;
«Aktarma yapalım. Cumhuriyetin 50 nci yılı
'münasebetiyle ayrılan ödenekten 40 milyon li
ralık bir tasarrufumuz vardır»1 diyerek, yol gös
terdi.
Değerli arkadaşlar, biz sadece şekle bağlı
kalırsak, elbette ki, böyle bir mühim Kanun
tasarısı 7 sene de bekler, 15 sene de bekler. Şe
kilcilikten kurtulmamız lâzım, memleketin ihti
yaçları neye elveriyorsa onu yapmamız gereki
yor. Mademki, ivedilikle ve öncelikle bir mües
sesenin kurulması gerekiyor, o müessesenin
varlığını koruyacak olan maddî imkânları da
onunla beraber getirmeli ve hemen tatbikata
geçmeli. Yoksa, ondan sonra bayatlar. Bayat
ekmeği de yiyebilmek için hem suya, hem sıca
ğa ihtiyaç vardır.
Saygılar sunarım.
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BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum.
'Sayın Başkanlığa
13 noü maddenin aşağıdaki şekilde .değişti
rilmesini arz ve teklif ederim.
(Saygılarımla.
İzmir
Burhanettin Asutay
Bu Kanun, yayımını takip eden tarihten 6
ay sonra yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Sayın komisyon?..
PLÂN KOMİSYONU
BAŞKANVEKİLİ
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sa
yın Başkan, mesele, enine boyuna tartışıldı. S'aym Hükümet de izahat verdiler. Arkadaşları
mızın hassasiyetini, komisyon olarak, büyük anJayış ve takdirle karşılıyoruz. Ancak, ımalûmııâliniz, yeni bütçe tasarısı Haziran ayından iti
baren hazırlanmaya başlar. Bu tasarının, bu şe
kilde, bir an evvel çıkarılması zarureti bundan
neşet etmiştir. Ayrıca, döner sermayenin işleti
lebilmesi için yapılacak bir talimatname, reorganizasyon için gerekli diğer hazırlıklar itiba
riyle de-, epey müddete ihtiyaç vardır.
Bir cevap olarak arz etmek isterim; tasarı,
Plân Komisyonundan, 18 . 10 . 1972 tarihinde
çıkmış, ancak, Meclis Gündeminin, daha önemli
igörülen diğer maddeleri itibariyle, konuşulma
sı bugüne kadar ertelenmiştir.
Arkadaşlarımız lütfen kabul buyursunlar ki,
bunun, önümüzdeki malî yıldan itibaren tatbik
edilmesi, daha yerinde olacaktır. Zira, bir büt
çede yapılacak - evet, 5'ÖÖ 000 lira, belki büyük
bir rakam gibi gözükmüyor; ama - muhtemel
bir aktarma ile, muhtemel bir ek ödeneğin katî
kabulü ile, kanunun falan tarihte yürürlüğe gir
mesi gibi bir erken tarih koyarsak ve bu da kanunlaşmazsa, o zaman, büsbütün karışık bir hal
husule .gelecektir. Maddenin haliyle kabulünü
arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, izah et/miş bu
lunduğu gerekçeler muvace'sinde önergeye ka*
tılmıyor. 'Sayın Hükümet katılmıyor.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir,
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Maddeyi, okunmuş bulunan şekli ile oyları
nıza sunuyorum. Kabul «edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Yürütme :
Madde 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Açık oylarınıza sunulacaktır.
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Sosyal Güvenlik
konusunda
Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün
•onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (1/681) (S. Sayısı : 868) (1)
BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim edi
yorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Bugünkü gelen kâğıtlarda yer alan, 868 S.
Sayılı, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu
riyeti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Gre
ne! Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının, önem ve müstaceliyetine, bina
en, gündeme alınarak 48 saat beklemeden ve
sair işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Ali Rıza Uzuner
Çalışma Bakanı
BAŞKAN — Öncelik ve ivedilik önergesi
nin gerekçesini izah etmek üzere Sayın Çalış
ama Bakanı Ali Rıza Uzuner'e söz veriyorum.
Buyurun, Sayın Uzuner.
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER
(Trabzon) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım ;
Öncelik ve ivedilik önergesini kısa yazmış
tım. Bu Kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimi
de özet halinde, bir defa daha söz almamak ba(1) 868 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir,\
-
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kımından ve münhasıran, konunun önemini arz
etmek üzere Yüksek Huzurunuzu işgal ediyo
rum.
Değerli arkadaşlarını, 1 . 7 . 1,972 tarihinde,
Hükümet tarafından, Yüksek Meclise "sunulmuş
olan Kanun tasarısı, Millet Meclisi, Dışişleri ve
Plân Komisyonlarında, konunun önemine bina
en, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 'karar al
tına alınmış ve Yüksek Huzurunuza
takdim
edilmiştir.
Konu, Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında 2(0 Ocak 1972 tarihinde Pa
ris'te imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile
bu sözleşmeye ek Protokolü ihtiva eden tasa
rının kanunlaşmasıdır.
îki Âkit Devlet arasında yürütülen bu an
laşma, Fransa Hükümetince Parlâmentoya in
tikal ettirilmiş ve memnuniyetle arz edeyim ki,
Fransız Parlamentosunca, bu sözleşme ve eki
Protokol onaylanmış bulunmaktadır.
Halen Fransa'da 25 bin civarında işçi va
tandaşımız .bulunmaktadır. Bu işçilerimizin sos
yal güvenlikleri ve bu sosyal güvenlik anlaş
masıyla rabıtalı olarak yapılacak bâzı anlaşma
lar, bu kanunun Meclisten çıkmasına ıbağlı 'bu
lunmaktadır.
Kısaca arz etmek gerekirse, halen 25 bin iş
çimiz, bu sözleşmeyle öngörülen imkânlardan
yoksun 'bulunmaktadır; yani, hastalık sigorta
sından, malûllük sigortasından, yaşlılık sigorta
sından, eş ve çocuklara yapılan aile yardımlıla
rından, iş kazalarına karşı sosyal güvenlikten
yoksundurlar. Ölüm halindeki güvenlik tedbir
lerinden, ödeneklerden yoksun bulunmaktadır
lar.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Çocuk zam
lar m dan..
ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER
(Devamla) — Çocuk zamlarmdan da yoksun
durlar. Tabiatiylc ve bu nedenle, Fransa'da bu
lunan işçilerimiz haklı olarak huzursuzluk için
dedir ve bu sebeple de döviz yönünden, Türk
Devletinin de büyük kaybı vardır.
Bu konu esasen, bir esas madde, iki yürür
lük maddesinden ibarettir. Anlaşma, taraflar
ca, Sayın Erim'in Fransa'yı ziyaretinde imzalanımıştır, mutabakat hâsıl olmuştur ve Yüksek
Huzurunuzda bulunan metin, Fransız Parla*
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mentiosunca onaylanmıştır. Tabiatıyle, bu metni
değiştirmek bahis konusu değildir, reddi veya
kabulü bahis konusudur.
Yüksek Meclisin, işçi sorunlarına, özellikle
yabancı memleketlerde bulunan işçi kardeşleri
mizin sorunlarına gösterdiği yakın ilgiyi, bu
vesileyle de göstereceğine inanıyorum.
Yüce Meclise ve iSaym Başkana, özellikle
Yüksek Huzurunuza öncelik ve ivedilikle ko
nuyu intikal ettiren Dışişleri ve Plân Komisyo
nu üyelerine teşekkürlerimi ve , şükranlarımı
sunarım.
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, bir sual sorabilir miyim?
BAŞKAN — 'Sayın Bakan, mümkün mü
efendim ?
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER
(Devamla) —Buyursunlar efendim.
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özgüner.
TURHAN ÖZGÜNER
(içel) — Fransız
Parlâmentosu hu Anlaşmayı ne zaman onayla
mıştır? Bir bilgi almak için soruyorum. .
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER
(Devamla) — Sayın Başkanım, tarihi şu anda
hatırımda değil; fakat yakın geçmişte onaylan
mıştır.
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır.
Öncelik ve ivedilik önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hükümet ve Komisyon yerlerini almıştır.
Raporun okunup okunmaıması hususunu oy
larınıza sunacağım. Okunmasını isteyenler...
Okunmamasını isteyenler... Okunmamasına ka
rar verilmiştir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Say m
Özgüner, 'Sayın Asutay...
Buyurun, Sayın Özgüner.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım;
Bdlr hoş tesadüftür, bundan 10 gün kadar ev
vel Fransa'da Marsilya ilinde çalışmakta olan
hemşehrim bir işçi; yani, Tarsuslu Mehmet Yaşot adındaki bir işçi, 17 arkadaşının da imzası
bulunan bir mektupla şu şikâyette bulunmuştu,
mektup yanımdadır. Bugün bir tesadüf gene
ikinci mektup geldi.
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Arkadaşlarım, bu 17 imzalı şikâyet mektubu
aynen şöyle : «Fransa'da bulunan diğer millet
lere mensup işçiler birçok sosyal haklardan ya
rarlandığı halde, biz yararlanamıyoruz./
"Muhterem arkadaşlarım, bu vatandaşlarımı
zın özellikle şikâyetleri çocuk zammı konusun
dadır. Mektubun sonunda da «Bu neden bize re
va görülür, Parlâmento olarak ne düşünüyorsu
nuz?» demektedirler.
Ben bu konuyla ilgilendiğim zaman, şöyle
bir sözleşmenin hakikaten gündemde olduğu
nu duydum, mutlu oldum ve kendilerine mek
tup yazdım. Bugün o mektubuma omlardan ce
vap aldım, onlar da hakikaten, minnetlerini bil
diriyorlar ve. büyük bir tesadüf ki, bugün de
bu görüşülüyor.
Arkadaşlariim, bu sözleşmenin, şüphesiz,
Fransız Parlâmentosu tarafından da onaylan
ması Sayın Bakanın belirttikleri üzere, çok ye
ni. Ancak, onların da bu kadar, 14 - 15 ay ge
ciktirerek onaylamış olmaları bizıe bir Örnek
olmamalıydı. Birçok sözleşmeleri, 10 sene geri
de bırakarak Yüce Mecliste onayladığımız bir
vakıa. Ancak, ne olursa olsun, özellikle işçinin
sosyal haklardan yararlanma çabası, seneleri
değil, ayları bekleyemez. Diğer ulusların işçi
lerine sosyal haklardan bütünüyle yararlanma
olanakları verilirken, aynı fabrikada çalışan.
Türk işçisinin bu haklardan yararlanamaması
bir ıstırap kaynağı olmuştur ve olagelmektedir.
Bu bakımdan, 20 Ocak 1972 tarihinde Paris'te
imzalanan Sözleşmenin Yüce Meclise ancak bu
gün gelebilmesi, yani 14 - 15 ay gibi bir ge
cikmeyle gelebilmesi; şüphesiz,
yadırganacak
bir husustur. Bundan sonra, özellikle işçiyi ilgi
lendiren ve ekmek kavgası içerisinde bulunan,
âcil ihtiyaçlar içerisinde kıvranan işçiyi ilgi
lendiren sözleşmeleri daha öncelikle ele alma
mız- gerektiğini tekrar etmeyi' zorunlu görmek
teyim.
Arkadaşlarım, maddelere kısaca göz attığı
mız zamanı şunları görmekteyiz.
1 nei maddenin 2 nei fıkrası, Fransa'da
ikamet eden Türk işçilerinin durumunu ele al
maktadır.
«Fransa'da daimî veya mevsimlik bir faali
yet icra eden Türk vatandaşı işçiler .ve benzer
leri, aşağıdaki 4 ncü maddede sayılan ve Fran
sa'da da uygulanmakta olan sosyal güvenlik
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mevzuatına, Fransız vatandaşları ile aynı şart
lara tabidirler.»
Sadece bu kısmı okuyup, bunun ne ölçüde
yararlı bir sözleşme olduğunu -belirtmek itetdyorum.
4 ncü maddeye göz attığımız zaman da, sos
yal hakların sıralandığını görüyoruz ve bunlar
ilcinde de, Sayın Baikaın hepsini dile getirdi;
fakat özellikle işçi kardeşlerimizin ufak bir ke
siminden aldığım ve hakikaten büyük ıstırap
çektiklerini belirttikleri çocuk zammı konusu
da, sosyal güvenlik ve haklar biçiminde değini
len fıkralar'a girmektedir. Bu ıstırabın biraiı
evvel sona ermesdi için, bu sözleşmenin Yüöe
Meclisçe süratle onaylanmasında yarar vardır.Durumu böylece belirtir, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dim.
BURHAN ETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
G örüşülmeikte olan tasarı, yıllardır dış mem
leketlerde çalışan, arkadaşlarımızın mağduri
yetlerine mâni: olabilmek için, Bakanlıkça ya
pılan Çalışmanın son halkalarından birini teş
kili ediyor.
Huzurunuza getirilmiş olan Türkiye Cum
huriyeti ile Fransa arasında sosyal güvenlik
konusundaki genel sözleşme, tasvibinize mazhar olursa; çocuk parası, hastalık, analık, ka
za, ölüm A^e onu takiıbeden, ücretli yıllık izin,
malûllük sigortası ve malullükten doğan para
yardımlarıyle, sağlık yardımlarinin yanında,
çok önemli bir konu daha böylece gerçekleşti
rilmiş 'olacaktır. Almanya'da çalışan işçi arka
daşlarımız ne müddet çalışmış olurlarsa olsun
lar Türkiye'ye döndükleri zaman, oradaki hiz
metlerinin, ihtiyarlık sigortası yönünden!, bura
daki hizmetlerine sayılması hakkımdaki bir söz
leşmeyi Yüce Meclis kabul buyurmuştur; Fran
sa'daki işçi arkadaşlarımız için böyl'e bir husus
yok. Eğer bu sözleşme kabul edilirse, Fransa'
d a çalışan işçi arkadaşlarımızın hizmetleri,
Türkiye'deki hizmetleriyle birleşecek ve kendi
mevzuatımıza uygun olmak suretiyle, bu arka,daşlarımıza yaşlılık aylığının bağlanması sağ
lanacaktır. Bu sözleşme, yurt dışında çalışan,
bize döviz gönderen işçi arkadaşlarımızdan,
Fransa'da çalışan kısmının, şimdiye kadar Tür
kiye'deki hizmetlerine sayılmayan, Fransa'da
geçmiş hizmetlerini, ihtiyarlık sigortası yönün
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den hizmete ilâve etmek imkânını getirmekte
dir.
Orada malûl olan arkadaşlarımızın, meslek
hastalığına uğrayan arkadaşlarımızın, sair se
beplerle çalışamayacak duruma düşen arfcadaşılarımızın elinden tutacak merci yoktu. Me
selâ, Fransa'da çalışan arkadaşımız Türkiye'ye
gelse ve burada hastalansa, onun elinden tutıa.calk tek bir sağlık kuruluşu yoktur. Bu sözleş
me kabul edilirse, Fransa'dan Türkiye'ye, ge
rek yıllık iznini geçirmek, gerek sair sebeplerle
gelen arkadaşlarımız, ic ab ettiğinde her türlü
sağlık hizmetlerinden faydalandırılacakılardır
ve böylece de Almanya ve diğer yabancı mem
leketlerde çalışan arkadaşlarımızın steviyesine
ulaşacaklar; eziklikten kurtulacaklardır.
Bu sözleşmeyi tasvib ettiğiniz takdirde bü
yük bir hizmet yapacağınız inancı içinde hepi
nize en derin salgılarımı sunarım efendim.
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşimek iste
yen başka sayın üye? Yok.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
1 >nci maddeyi okutuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti
arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel
Sözleşme ile bu sözleşmeye ek protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı
Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fran
ga Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tarihin
de Paris'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ille
Fransa Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik
konusunda Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye ek
protokolün onaylanması uygun buluınimuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
502 —
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3 neü 'maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — Bu kamın hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — .Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok, Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının lehinde veya aleyhinde söz iste
yen sayın üye? Buyurunuz Sayın Baş er.
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
Bugün Türkiye, artan nüfusunu, iş sahaları
olmaması yüzünden, dış memleketlere gönder
mek mecburiyetindedir. Bugün Almanya'da,
Fransa'da, Holanda'da ve diğer yabancı memle
ketlerde Türk işçileri hem maişetlerini temin
ediyorlar, hem de Türkiye'ye döviz göndermek
suretiyle memleketİmMm kalkınmasına hizmet
ediyorlar. Bu bakımdan, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Fransa arasında imzalanan, işçi
lerimizin istikbalini teminat altına alacak bu
sözleşme, hem Fransız, hem de Türk hükümjeitlenini ve milletlerini birbirine
yaklaştıracağı
gibi, orada çalışan işçilerimizi de huzura kavuş
turacaktır. Yüce Meclis bu sözleşmeyi onayla
makla büyük bir hizmette bulunmuştur.
Hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Kanun, tümü itibariyle açık
oylarınıza sunulacaktır efendim.
3. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet,
ve Plân komisyonlarından
5'er üye
seçilerek
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici
Komisyon
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (1)
BAŞKAN — Tasam üzerindeki müzakerelerlmıize kaldığımız yerden devam edeceğiz efen
dim.
Hükümet ve Komisyon yerlerini almış bu
lunmaktadırlar.
13 ncü maddeyi okutuyorum efendini.
Madde 13. — Bu kanunun 6, 7, 8 ve 10 ncu
maddelerinde yazılı mecburiyetlere uymayan
lar 250 liradan 1 000 liraya kadar hafif para
cezası ile cezalandırılırlar.

(1) 805 S. Sayılı basmmjazı 26 . 3 . 1973 ta
rihli 82 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
14 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 14. — Beyana veya tescile tabi ol
dukları halde, beyan veya tescil edilmemiş bulu
nan yemler Tarım Bakanlığınca usulüne göre
satıştan menedilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir..
15 noi maddeyi okutuyorum.
Madde 15. — Bu kanunda yazılı suçlara
ilişkin davalar sulh mahkemelerinde görülür.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
16 neı maddeyi okutuyorum.
BÖLÜM : V
Kurulu§
Madde 16. — Bu kanunun kapsadığı hiz
metleri ifa etmek üzere Tanım. Bakanlığı bün
yesinde «Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesi»
adı iOie müstakil bir teşkilât kurulur.
Bu dairenin iller örgütü kuruluncaya ka
dar hizmetlerinin ne şekilde görüleceği Tarım
Bakanlığı tarafından tayin olunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Bir önerge vardır, tak
dim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Yem kanunu tasarısının 16 ncı maddesinin
aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
Madde 16. — Bu kanunun kapsadığı hiz
metleri! ifa etmek üzere Tarım Bakanlığı bün
yesinde «Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesi»
kurulur.
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz
Sayım Başkan
BAŞKAN — Sayın Hükümet?
TARIM BAKANI İL YAS KARAÖZ (C.
Senatosu Muğla Üyesi) — Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN —• Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyonun katılmış olduğu önergeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
17 nci maddeyi okutuyorum.

BÖLÜM' : vı
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I
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyûI ram.
Sayın Başkanlığa
I
Konuşulmakta olan yem kanunu tasarısının
I 17 nci maddesinin, yani (Buna uymayanlar bu
kanun hükümlerinden faydalandırılmaz) çıka
rılmasını arz ve teklif ederim.
Yozgat
Turgut Nizamoğlu
BAŞKAN — Sayın Savcı, Sayın NizatmoğI lu'nuın önergesiyle sizin önergeniz aynı mahiyet
te. Sayın Nizamoğlu'nun önergesine katılıyor
musunuz efendim?
SABAHATTİN SAVCI
(Diyarbattur) —
I Katılıyorum efendim.
BAŞKAN — Peki efendim.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan,
önergeler aleyhinde konuşmak istiyorum.

BAŞKAN — Önerge . aleyhinde görüşeımezMadde 17. — Yem fabrikası kurmak isteyen
gerçek ve tüzel kişiler Tarım. Bakanlığına mü I sin,iz Sayın Artac. Ancak önerge sahipleri, öner
gelerimi! mücmelen izah edebilmek için görüşe
racaatla kuracakları fabrikanın teknik özel
bilirler.
likleri ve üretecekleri yemler bakımından mü
Sayın Komisyon önergeye katılıyor musu
saade almak zorundadırlar.
nuz?
Buna uymayanlar' bu kanun hükümlerinden
faydalandırılmazlar.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz
yın üye?
I efendim.
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Söz
BAŞKAN — Sayın Hükümet?
istiyorum Sayın Başkan.
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C.
BAŞKAN — Buyurun efendiım.
Senatosu Muğla Üyesi) — Katılıyoruz Sayın
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
Başkan.
yın Başkan, değerli arkadaşlarını;
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve
Görüşülmekte olan tasarının 17 nci madde I
sinin 2 nci fıkrasında «Buna uymayanlar bu 'ka I Sayın Hükümet katılıyorlar. Önergeyi oylarıanza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
nun hükümlerinden faydalandırılmazlar» şek
lindeki paragrafın, kanaatimce tasarının esasir
ler... Kabul edilmiştir.
na ve aynı maddedeki 1 nci paragrafın anlamı
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarımıza su
ma ters düşmesi nedeniyle çıkarılmasında fay
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
da mütalâa etmekteyim. Takdir Yüksek Heye
Kabul edilmiştir.
tinizindir. Bu konuda da bir önerge verilmiş du
I
18 nci! maddeyi okutuyorum.
rumdadır. Teşekkür ederim.
Madde 18. — Tescil ettirdikleri yemleri
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
I imalden veya ruhsat aldıkları halde yem i'marum.
I İlinden vazgeçenler durumu bir ay içinde yazılı
Sayın Başkanlığa
I olarak Tarım Bakanlığına bildirirler.
Görüşülmekte olan tasarıuiin 17 nci madde
BAŞKAN •-- Madde üzerinde söz '.isteyen
sindeki ikinci pragrafın metinden çıkarılmasını I
I sayın üye? Yok.
arz ve teklif ederim.
I
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenDiyarbakır
I 1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sabahattin Savcı
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19 neu maddeyi okutuyorum.
I
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Madde 19. — Türkiye'deın transit olarak geYom kanunu geçici 1 nci maddesinin ikinçeöek yemler bu kamım hükümlerine tabi değil
oi satırında «İki yıl» yenine «Altı ay» cümlesi
dirler.
nin korumasını arz ve teklif ederim.
BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
Afyon Karahisar
teyen sayın üye? Yok.
Süleyman Mutlu
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
BAŞKAN — Sayın Komisyon?
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
20 nci maddeyi okutuyorum.
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılmıyo
Madde 20. — Bu kanunun yayımı tarihim
ruz.
den itibaren bir yıl içinde kanunun uygulama
BAŞKAN — Sayın Hükümet?
şeklini göstermek ve kanunun yönetmeliğe bı
TABIM BAKANI İLYAS KAEAÖZ (O.
raktığı hususları düzenlemek üzere Tarım BaSenatosu Muğla Üyesi) — Katılmıyoruz.
kanlığıaıcâ bir yönetmelik hazırlanır ve Bakan
SÜLEYMAN MUTLU
(Afyon Karahisar)
lar Kurulu kararıyle yürürlüğe konulur.
— Önergemi izah sadedinde söz istiyorum Sayın
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isle
Başkan.
yen sayın üye? Yok.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Mutlu.
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyo
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar)
rum.
—• Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım;
Sayın Başkanlığa
Şimdi görüşülmekte olan yem kanunu tasa
rısı
Millet Meclisinde kesik kesik görüşüldüğü
Görüşülmekte olan tasarının 20 nci mad-,
için,
ben de 16 nci madde üzerindeki değişiklik
dosinde belirtilen bir yılın altı ay olarak değiş
tekliflerimi izah etme fırsatını bulamadım.
tirilmesini arz ve teklif ederim.
Diyarbakır
Vermiş olduğum önerge, geçici 1 inci madde
Sabahattin Savcı
deki «İki yıl» ı altı aya indiriyor. Muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye için iki yıl o kadar uzun
BAŞKAN — Sayın Komisyon ?
iki, iki yılda dünya ner'eye varıyor, daha biz
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MUSTA
yemleri tescil etmek ve tedbirlerimizi almak
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz
için iki yıl gibi bir zaman sonra başlamayı dü
Sayın Başkan.
şünüyoruz. Bu aslında büyük bir iş ve Türkiye
BAŞKAN — Sayın Hükümet?
çapında çok geniş bir mesele olmadığı için altı
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C.
ay içinde bu tedbirler alınabiecektir. Biraz ev
Senatosu Muğla Üyesi) — Katılıyoruz Sayım
vel 20 nci maddedeki altı ayı getirem önergey
Başkan.
le de aynı paralele girmiş olacaktır. Onun içtiın,
BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve
bunu altı ay olarak kabul edersek, bu zaman
Sayın Hükümet •katılıyorlar. Önergeyi oyları
zarfında hem yönetmeliği yapılacak ve hem de
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
diğer tedbirleri geçici 1 nci maddeye göre alın
yenler... Kabul edilmiştir.
mış olacak, imalâtçılar ve satıcılar da müracaMaddeyi bu değişik şekliyle oyunuza su I atını yapmış olacaktır. Bu husus, Tarım Bakan
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
lığının illerdeki teşkilâtı tespit etmesinden baş
Kabul edilmiştir.
ka bir şey değildir. Altı ay olarak değiştirilirs'e
Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum.
inanınız ki, Türkiye'de geç kalan mesafelerimi
Geçici Madde 1. — Beyana veya tescile tabi
zi daha çabuk kapatmış olacağımız kanaatinde
yemlerin imalâtçıları ve satıcıları bu kanunun
yim. Sizden ricam; değiştirge önergeme iltifat
yürürlüğe girjjiesıinden itibaren iki yıl içinde
etmenizdir. Saygılarımla arz ederim.
beyan ve tescil ile ilgili hususları yerine getir
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
mekle yükümlüdürler.
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Baş
BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
kan, bir değiştirge önergesi gönderiyoruz. Hadteyen sayın üye? Yok. Bir önerge var, okutuyo
I
dizatında kanunun tatbikatı yönünden yönet rum.
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inciliğin, hazırlanması için zaten altı aylık bir
müddet lüzumludur. "Yönetmelik, kanunun tat
bikatı yönünden çok mühim olduğu için, müd
det bakımından altı aylık zaman kâfi değildir.
Yeni önergemizle bunun «.bir yıl» olarak tashi
hini öneriyorum.
BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş
bulunan bir önerge vardır, takdim ediyorum.
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz bir noktaya "işa
ret etmek istiyorum.
BAŞKAN — Buyurunuz efendim.
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ko
misyonun verilmiş bulunan bir önergesi üzerin
de bir ikinci değiştirge önergesi vermeye yetkisü yoktur. Bu hususta ancak komisyon üyeleri
nin iştirakiyle karar alarak önerge verebilir.
BAŞKAN — Bir mâni şekli de yoktur, Sa
yın Asutay.
BURHANETTİNİ ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, bir ikinci önerge veremez. Bu öner
geyi biz milletvekili olarak verebiliriz.
BAŞKAN — Efendim, ona lüzum yoktur
Sayın Asutay. Eğer Kotmisyonıııı üyesi bulun
muş olsaydı itirazı vâki olabilirdi ve usulen me
sele nazara alınırdı. Ama., komisyon üyesi bu
lunmadığı için, Komisyon her zaman ilstediği gi
bi önerge verebilir. Takdir Yüce Heyetinizindir.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon
Karahisar)
— Sözle bu önergeye «bir yıl» olarak katılabilir
miyim efendim 1
BAŞKAN —• Şimdi Sayın Komisyonun bir
önergesi vardır, okunsun da efendim. Önergeyi
takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Kanunun geçici' 1 nci maddesindeki «iki yıl
lık» -süremin, «bir yıl» olarak tashihini arz ve
teklif ederim.
Komisyon adına Başkan
Sözcü
Kırşehir
Sivas
M. Kemal Güneş
Tevfik Koraltan
BAŞKAN —• Sayın Mutlu, tahmili ediyorum
ki, sizin de arzu ettiğiniz bir yöne girmiş olu
yor. Bir yıl olarak ifade edilmektedir.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar)
— Evet, katılıyorum.
BAŞKAN — Sayın Komisyon tarafından
takdim olunan ve okutmuş bulunduğumuz öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul 'edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okutuyorum .
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe
girdiği! tarihte mevcudu lan ve yem imal eden
kurumlar veya işletmeler bu kanunun yürürlü
ğe girmesinden itibaren iki yıl içind'e Tarım Ba
kanlığına başvurarak ruhsat almaya mecbur
durlar.
BAŞKAN — Madde üzerimle Sayın Artaç,
buyurunuz.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının
yukardakı esprisine uygun olarak tahmin edi
yorum ki, yapacağım teklifi Sayın Komisyon
ve Bakanlık mensupları da kabul edeceklerdir.
Buradaki «ilki yıl»' uzun bir süredir. Mevcudolan yom fabrikalarına, yem müesseselerine, yö
netmeliğin çıkışından itibaren 6 aylık bir müd
det tanınmış olacaktır. Bu G aylık müddet ileri
sinde, her müessese kendisini kanunun ve huku
kun kaidelerine uydurmak zorundadır. Bu bakıımdan, bu «iki yıl» olan müddetin, «bir yıl» a
indirilmesi yolunda bir teklifim de olacaktır.
Maddedeki «ilki yıl içerisindeki müracaat müd
deti» nin «bir yıl» a indirilmesinde büyük fay
dalar mülâhaza edilmektedir. Bu müessıes'eler,
eğer kendilerine «iki yıl» müddet veriraek, bir
başıboşluk, bir sömürü düzeni içerisinde istisma
ra güdebilirler ve Bakanlığı da müşkül duruma
sokabilirler. Kanım şudur ki, bu müddetin bir
yıl olması daha faydalıdır. Önergemi takdim
ediyorum.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN —• Önergeleri takdim ediyorum.
Sayın Başkanlığa
Geçici maddedeki «ilki yıl»' m, «bir yıl» ola
rak tadilini ar4 ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Nevşehir
Hüsamettin Başer
Sayın Başkanlığa
Geçici 2 nci maddedeki «iki yıl» tâbirinin,
«bir yıl» olarak değiştirilmesini arz ve teklif
ederim.
Kars
Turgut Artaç
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BAŞKAN — önergelerin ikisi de aynı ma
hiyettedir. Sayrıı Artaç, Sayın Başer'iın önerge
sine katılıyor musunuz efendimi?
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın arkada
şımın verdiği önergeye katılıyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Başer'iiı önergesine katılıyor musunuz ef elidim?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Saym Hükümet?
TARIM BAKANI İL YAS KARAÖZ (C. Se
natosu Muğla Üyesi) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Saym Hü
kümet öniergeye katılmış bulunuyor. Önergeyi
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Şimdi bu madde üzerinde ve
rilmiş bulunan önergeleri takdim ediyorum.
ıSayın Başkanlığa
Görüşülmekte !olan 7 nci maddenin ikinci
bendinin, «Tarım Bakanlığı teşkilâtı tarafından
en az üç ayda bir defa kontrol edilir, şeklindie
.değişmesini arz ve teklif ederim.
Kars
Musa Doğan

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlarım; şimdi Komisyona
önergelerle sunulmuş bulunan 7, 8 ve 12 nci
maddeler üzerindeki görüşmelere geçiyoruz.

«Ruhsat verilen işletmeler, Tarım Bakanlı
ğı yetkilileri tarafından, yılda en az iki defa
kontrol edilir.»
BAŞKAN — ıŞim'di ıbiraz evvel de arz etmiş
bulunduğum üzere, takdim edilmiş bulunan bu
önergeler muvacehesinde, biraz evvel takdim et
miş bulunduğum 7 nei maddeyi tedvin etmek
suretiyle Bayın Komisyon sunmuş bulunuyor
ve onu da takdim etmiş bulunuyorum. Ancak,
usulî muamele (bakımından bu önergeleri tak
dim ettim, mietni oya sunacağını.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Saym Ek
rem (Kangal'ın önergesine katılıyoruz. Sayın
îMusa (Döğan'm 'önergesine katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Efendim, aslında katılmmış ve
kabul edilmiş, yani nazarı itibara alınmış Yüce
Meclisçe. Ancak, Komisyona havale edildikten
sonra, Komisyon bu iki önergenin ışığı altında
bir metin hazırlamış 'bulunuyor. Bu bakmadan,
evvelâ bu metni bira zevvel takdim etmiş bulu
nuyordum. Eğer iki önergeye uyulmak suretiy
le tanzim edilmiş bulunduğuna göre, zaten biri
sine uyulmuş, birisine uyulmamıştır; her ikisini
de çerçevelemiş bulunuyor. Bu bakımdan. Ko
misyon tarafından yazılıp ve takdim edilen ve
biraz evvel de ekutmuş bulunduğum 7 nci m,adde metnini, 7 nci madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
8 nci maddenin müzakeresine geçiyoruz.
Şimdi yine 8 nei madde üzerinde sayın üye
ler tarafından verilmiş bulunan önergeler Ko-

7 nci madde üzerinde takdim edilen iki öner
ge Komisyona sunulmuş ve bu önergeler muva
cehesinde bir metin hazırlanmış bulunuyor. Bu
metni takdim ediyorum :
Madde 7. — Bu kanun
kapsamına giren
kökeni hayvani olan yemler, mineral yemler,
yemlik preparatlar ile karına yemler grupları
na dahil olan yemleri satış için imal eden resmî
ve özıel işletme ve kurumlar imalâtına geçme
den önce, ibu kanuna Tarım Bakanlığından ruh
sat almaya mecburdurlar.
Bu ıgibi işletime ve kurumların tabi olacağı
asgarî teknik ve sağlık şartları yönetmelikte
gösterilir.
Gerektiği hallerde yemlerin toptan ve pera
kende satış fiyatları, ilgili bakanlıkların müta
lâası alınarak 'Tarım Bakanlığınca tespit olu
nur.
Rulhsat verilen işletmeler Tarım Bakanlığı
yetkilileri taraflından yılda en az iki defa kon
trol edilir.
1593 sayılı Uimumî Hıfzıssıhha Kanununun
Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanlığına verdiği
yetkiler saklıdır.
Komisyon adına Başkan
Kırşehir
Mustafa Kemal Güneş

ISaym Başkanlığa
7 nci maddenin üçüncü bölümünün aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim.
ıSiva£
Ekrem Kangal
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misyona havale edilmiş ve Yüce Heyetinizce ka
bul edilmiş ve ibu 'kabul edilen metinler muva
cehesinde Sayın Komisyon 8 nei maddeyi tedvin
etmiş bulunuyor. Komisyonun hazırladığı 8 nei
madde metnini takdim ediyorum.
Madde 8. —• Bu kanunun kapsamına giren
yemlerin ihraç ve ithali ilgili bakanlıkların mü
talâası alınmak suretiyle Tarım Bakanlığının
iznine tabidir.
Beyan ve tescile tabi olan yemlerin ticarete
arz edilirken veya ithal ve ihraçları sırasında
fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve ana
lizlere dayanan kont rolle ri Tarım Bakanlığınca
yapılır. Kontrol için alman örneklerin muayene
veya analiz sonuçları ıen geç 30 gün içinde ilgi
lilere bildirilir. Muayeneleri yapılmayan ve so
nuçları ilgililere bildirilmeyen yemler satışa çıkarılaımaz.
Bu gibi yemlerden alınacak örneklerin şekil
ve miktarları, bunların muayene ve analiz me
totları, rapor düzenlenmesi ve sair ile ilgili hu
suslar yönetmelikte gösterilir.
Kontrol sonunda beyana ve tescile uygun
'olup olmadığı tespit edilen yemler hakkında
ibu kanuna göre .gerekli işlemler yapılır. Bu ka
nunda açık hükümler bulunmaması halinde ge
nel hükümlere göre hareket edilir.
Komisyon adına Başkan
Kırşehir
Mustafa Kemal Güneş
BAŞKAN — 8 nei maddenin Komisyonca
tedvininden önce iki sayın üye 8 nei maddenin
değiştirilmesi hakkında önergeler takdim etmiş
lerdir. Birisi iSaym Burhanettin Asutay tara
fından verilmiş; «görüşülmekte olan kanun ta
sarısının 8 nei maddesine aşağıdaki fıkranın
eklenmesini arz ve teklif ederim.» diyor.
«Fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ve
analizleri yapılmayan ve sonuçları ilgililere bil
dirilmeyen yemler satışa çıkarılamaz.»
BURHANETTiİN ASUTAY (İzmir) — Ye
ni tanzim edilmiş olan madde önergeıni aynen
kapsıyoç.
BAŞKAN — Kapsıyor Sayın Asutay, ben
deniz ide <onu arz etmek istiyorum, ve ikinci öner
ge İSaym Ahmet Türkel ve Sabahattin Savcı ta
rafımdan takdim edilmiş ve aynı mahiyeti haiz
ve her iki önergeyi kapsamak suretiyle Komis
yonun takdim etmiş bulunduğu 8 nei madde
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her iki önergeyi kapsamaktadır, bu bakımdan
biraz evvel 8 nei madde olarak Komisyon tara
fından takdim olunan ve okunan metni oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
(BÖLÜM : IV
Cezai hükümler
Madde 12. — Bu kanunda veya ilgili yönet
melikte yazılı hükümler hilâfına :
a) Beyan ve tescildeki niteliklere uyma
yanlara, Jbozulmuş, tağşiş .edilmiş veya değişti
rilmiş yemlerle hayvan sağlığına zarar veren
nıaddeleri yem olarak veya yemlere karıştıra
rak satanlara, sattıranlara, satılmak üzere ma
ğaza veya dükkânlarda bulunduranlara, satışa
veya tedarike vasıta olanlara, sahte isim kulla
nanlara veyahut bu türlü malları im,al .edenlere
her ne suretle olursa olsun piyasaya sürenlere,
b) İmalâtçı tarafından satışa .arz edilen
yemleri değiştiren veya ambalajlarına konan
işaretlerini tahrip veya tahrif eden satıcılara,
3 aydan 1 seneye kadar hapis veya 500 lira
dan 2 500 liraya kadar ağır para cezası verilir
ve tekerrürü halinde ceza iki kat olarak hükme
dilir. Ayrıca üç aya kadar failin eürme vasıta
kıldığı meslek ve sanatın tatili cezasına da hükmolunur. Aynı zamanda suç mevzuu olan yem
ler de müsadere edilir.
BAŞKAN — 12 nei madde üzerinde herhan
gi bir metin igetirilmemiş 'bulunduğuna (göre
üzerinde görüşmeler devam edecektir. Madde
üzerinde Sayın Başer, .Sayın Atagün sez istemiş
lerdir.
SADÎ BİNAY (Bilecik) — Ben de söz isti
yorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Başer.
»HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri;
Yem kanunu tasarlısı, bir taraftan hayvan
cılık yapan çiftçilerimizi korumak, diğer taraf
tan da yem imal, ithal, ihraç edenleri ve bunu
yapan ve satanları himaye etmek matosadıyle
getirilmiş bir kanundur.
12 nei madde; hem çiftçiyi korumak, hem de
dürüst çalışan imalâtçıları korumak için cezai
müeyyideleri getirmiştir. Fakait buradaki cezai
müeyyidelerin azlığı dikkati çekmektedir. '«-3
aydan bir seneye kadar» diyor. Veya «Beş yüz
liradan iki bin beş yüz liraya kadar» diyor.
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Bir kere 647 sayıflı Kamına göre, verilen
©ezaların üçte biri otomatiknıan düşer. Veya
ihâıbim kalkacak; efendim, ben hapis cezası ver
meyeceğim, para cezası vereceğim diyecek..
İzmir'deki yağ skandalim görüyorsunuz. Bugün
(bâr imalâthane 10 milyon, 20' milyon, 50 mil
yon liralık piyasaya hozuk yem sürecek, va
tandaş, çiftçi oradan alacak, ondan sonra bir
ay ©eza ile bu müesseseyi tecziye edeceğiz.
Adam ne yapacaktır 1 ? Bir sene sonra firımamn
dsmıini değiştirecek, yine 'başka firma adı altın
da bunu çıkaracak. Bu, maaılesef memleketi
mizde görülen hususlardandır, bunun üzeninde
durmak lâzımdır. Aksıi takdirde biz bu tasarı,
ile hayvancıları ve doğru dürüst çalışan yem
ithalâtçılarını, imalâtçı ve ihracatçılarını ıkoruımus, olmayı'z.
Bunları ancak cezaî müeyyideleıile tanzim
edelbiliriz. Bu hususta bir de önJerige verdim. Ta
sarıda, .«3 aydan 1 seneye» kadar diyor. Bunu
meselâ «6 aydan 1 seneye kadar» demek lâ
zım. Hattâ şunu söyleyeyim ki, 647 sayılı Ka
nuna göre bir semie dahi ceza verse, bu, para
c'ezasına çevrilebilir, tecil de edilebilir. Eski
den Türk Ceza Kanununun 89 ncu maddesi
ne göne altı ay idi, şimdi bu müddet bir sene
ye çıkarılmıştır. Burada iki seneye bile çıkma
sı lâzım. Saniyen, «veya 500 lira» deniyor. Ba
kın o da tehlike. Eğer takdire müsaitse, hâkim;
efendim hapis cezası vermiyorum
diyebilir.
Bunda «veya» yerine «ve» demek lâzımdır, ak
si takdirde biz bu Yem Kanunu tasarısı ile ye
nilik getirmiş olmayız.
Bir de ikinci Meradaki kısım vardır, o pek
önemli değildir, ama bu kısım çok önemlidir.
Takdir Meclisindir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Atagün,
buyurunuz
efendim.
MEHMET ATAGÜN (Kırkıl a reli) — Sayın
Başkian, muhterem nriililctve.kill.eri;
'Maalesef Komisyon tarafından hazırlana
rak getirilen bâzı. metinler hakkında burada
bâzı arkadaş!arımız tarafından cezaların daimî
surette artırılması için talkrirlcr verilmekte ve
sanki fiille ceza arasında bağlantıları kurımaidan bu şekilde ceza artırma şeklinin suçu ön
leyeceği kanaatini izhar etmektedirler.
Muhterem arkadaşlarım, eğer cezanın çok
luğu fiilleri azaltıcı mahiyette olmuş olsa idi,
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bugün Türkiye'de tipik misal olarak verebile
ceğim afyon kaçakçılığı hiç bir surette Türki
ye'de yerini bulmaz ve memleketi terketmiş bir
ceza ve fiil halini alırdı. Cezada, suç fiillerine
mâni olan cezanın ağırlığı değildir, cezanın
mutlak oluşudur. Tatbikatçı arkadaşlar bunu
gayet iyi bilirler, bir ceza ne kadar ağır ise,
onun o dereceye bereatı cihetine gitmek gibi
- fiili! hafifse - bir yol tutulur ve bu suretle
maksada aykırı neticeler alınmış olunur.
Burada geçen müzakerede ifade ettiğim gi
bi; Ceza Kanuinunun 396 - 398 nci maddelerinde
insan sağlığına zararlı maddeler hakkımda ve
rilen cczalar'la, şurada Yem Kanununda hayvan
sağlığına zararlı yemler hakkında öngörülen
cezaların üç dört misli fazla olduğunu görü
rüz. Burada büyük bir adaletsizlik göze çarp
maktadır.
Bu madde üzerinde asıl durulması lâzım ge
len husus; biraz önce konuşan arkadaşımın ifa
de ettiği gibi, cezalanın artırılması değil, 'hayva
nın sıhhatine zarar verecek yenlileri satmakla,
sıhhata zarar vermeyecek yemleri satmak ara
sında cezalarda farklılık yapmak gerekir.
Binaenaleyh; şurada tertip edilen ve tasa
rıda getirilen cezalarda da hapis veya para ce
zası o/larak tayin keyfiyeti de usulüne göre ya
pılmıştır, «ve» değil, «veya» şeklindeki husus
muvafıktır. Yalnız 647 sayılı Kanunumuzda bu
nevi hapis cezalarının da paraya çevrilmesine
dair hüküm bulunmuş olması itibariyle, bura
daki para cezasını kaldırıp hapis cezasını ipka
etmek suretiyle, sanığın durumuna göre eğer
cezalandırmak imkânı mevcutsa para cezası ile
veya onun üzerinde tesir yapacaksa hapis ceza
sı ile cezalandırılması için yine 647 sayılı Ka
nunda bir usul mevcuttur.
Binaenaleyh; «veya 50O liradan 2500 liraya
kadar ağır para cezası» da fiile göre çoktur,
bendeniz bu hususta bir takrir verdim.
Yine maddenin metni itibariyle yönetme
liğe göre ceza tayini mümkün değildir. Bu hu
sus Anayasaya aykırıdır, aynı zamanda bu nevi
yemılerin satışında aracılık eden «tedarike va
sıta olanlar» tenimi mevcuttur ki, bu da sureti
kat iyede sakıncalar yaratır. O zaman yemlerin
bir yerden bir yere gönderilmesi için şoförler,
yani nakliyeciler veya depoda bulunduran kim
selerin dahi ceza görmesi gibi bir durumla kar-
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§ı karşıya bulunulabilir. (Bunlara ait Ceza Ka
nununda ,gayet iyi tertip edilmiş hükümler mev
cuttur. Aynı paralellik içerisinde satışa arz
eden tâbirini Ikullanmıak suretiyle ımetni ikiyei
ayırarak; birincisi, hayvanın sıhhatine zarar
.vermeyecek şekilde; ikincisi de, hayvanın sıh
hatine zarar verecek şekilde olmıa'k üzere teo
rim edilerek fiille ceza arasındaki münasebeti
dengeli bir şekle sokmak suretiyle maddenin
(değiştirilmesini bir önerge ile teklif etmiş bu
lundum, iltifat etmenizi rica edeceğim.
(Saygılar sunarım.

deki fiyatlarda geçen seneye nispetle bir mik
tar düşüş olduğunu da söyleyebiliriz, diğer fi
yatlara nazaran. Bu bakımdan muhterem arka
daşlar bu hayvan yemi insan" gıdaları kadar
önemli bir konudur. Ne diyoruz; «Beyan ve
tescildeki niteliklere uymayanlara, bozulmuş,
tahriş edilmiş veya değiştirmiş yemlerle hay
van sağlığına zarar veren maddeleri yem ola
rak...». Arkadaşlar bu, peynirden, tereyağındaln, zeytinyağından çok daha fazla suiistima
le müsait bir konudur. O itibarla bendeniz de
cezaları az görmekteyim.

BAŞKAN — Sayıin Biinay, buyurunuz efen
dim.
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
muhteremi arkadaşlar;

Gelelim insan sağlığına zarar veren madde
lerde şimdiye kadar geçmiş tatbikata. Onlar
da azdir.

Hükümetçe hazırlanan ve ilgili Tarım Ba
kanlığının büyük emekleri olan bu kanun, ta
sarısı, şüphesiz ki memleketimiz için son dere
ce büyük bir kazançtır. Anicak, insanların yeidikleri, içtikleri çeşitli gıda maddelerinde, Tür
kiye'de bir gılda standardizasy onunun, olmama
sı, cezaların- gayet hafif bulunması ve bunu ta
kip edecek, kontrol edecek belediye teşkilâtının
muntazam bulunmaması yüzünden, hattâ ihra
catta Türkiye'nin itibarını (bir zeytinyağında
olduğu gibi son derecede sarsan bir konuda, bu
ceza gıda maddelerinde yahut Ceza Kanununun
hükümlerine göre uygundur, artırılmaması ge
rekir noktaî nazarına şahsen katılamıyorum.
Muhterem arkadaşlar, üç ay gerektiğinde
para cezasına da çevrilebilir. Bugün memleke
timizde hayvancıllığın hükümetler tarafından
büyük önem taşıdığı kabul edillmiş ve teşvik
uygulama tedbirleri, hattâ geri kalmış yöreleride yatırım indirimlerii tatbik edilmek suretiyle,
üblhassa tavukçuluk Türkiye'de büyük bir
hamle, büyük bir ilenleme kaydetmiştir; ama
şurası da bir gerçektir ki, kıymetli Tarım Ba
kanımız da ıbunu kabul ederler tahmin ediyo
rum ; bir yem sıkıntısı bahis konusudur. Bugün
özel teşebbüs halika açık anonim şirketler yolu
İle tavukçuluk ve entegre tesisler, soğuk hava,
soğuk depolama, birtakım hayvani mahsuılıleri tavuk yemlerine çevirmek suretiyle büyük
bir faaliyet içerisindedir. Eğer et fiyatları ge
nel konjonktürde çok fazla artmadı ise bunu
tavukçuluktaki büyük hamleye borçluyuz (muh
terem arkadaşlar ve dikkat edilirse tavuk etin-
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Muhterem arkadaşılar, hangi süte kesinlik
le iyi süt diyebilirsiniz'? Atatürk Orman Çiftli
ği veyahut ta belki bir iki firmanın, efendim
Süt Endüstrisi Kurumu mamulllerinıin, ki o da
©ayet kötü reklâm edilmektedir, pazarlaması
iyi değildir. Bu işleri ciddiyetle takip edeın bir
arkadaşınızım. Halnıgi madde de katkısız bir
şeyden şüphelenebilirsiniz? Ona mukabil adam
yazıyor; bu tereyağında hile bulana 5 000ı lira
verilir, bu zeytinyağında hile bulana 1 0Û0 lira
verilir, kahvede hile bulana 1 000 lira verilir.
Bu kadar böyle bir devlet kontrolü olan mad
delerde bunları saymaya, bunları ilân etmeye
lüzum var mı arkadaşlar? Onun için bilmem 10
sene evvel Geza Kanununun tatbikatında diğer
lerine emsalen 5 sene evvelki cezalar bugün ha
fif kalmaktadır ve suiistimiaıl yapacak insanlar,
suiistimal yapacak imalâtçılar, satıcılar bunlar
az olduğu müddetçe bunların kaçamak yolla
rından gireceklerdir ve insanlara lâyık görme
diğimiz şeyleri rahatlıkla -hayvanlara yedirecek
lerdir. Onun için cezaların az olduğu kanısı ile
mütalâaımı saygı ile arz ederim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK
KORALTAN ; (Sivas) — Say un Başkan Komis
yon adına kıs'a bir izahatta bulunacağım.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK
KORALTAN (Slivas) — Muhterem arkadaşlar,
12 nci madde üzerinde bundan önceki toplan
tıda yapılan müzakereler sırasında Sayın Atagün 12 nci maddenin bâzı mahzurlarını orta
ya sürmüştü, biz de bu madde de gerçekten
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komisyon olarak bâzı noksanlıklar müşahede ı
M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın
ettiğimiz için maddeyi yeniden düzenlemek üze
Başkanım Komisyondan bir sualim vardı?
re geri almış idik. Şimdiki yapılan müzakere
BAŞKAN — Buyurun sorun efendim.
ler sırasında 12 nci madde üzerinde Sayın Başer
M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın
arkadaşımızın cezaların artırılması yönündeki
Başkanım Istaınıbuıl'da ve Ankara'da almış oldu
teklifleri hakkındaki konuşmaları ile biraz
ğumuz yumurtaların içerisinde sarıyı bulmak
önce konuşan Sayın Şadı Binay arkadaşımızın
'mümkün değil. Yem bozukluğundan olduğunu
izahları muvacehesinde Umumî Heyeti tenvir
söylerler. Bir de yediğimiz tavukların eti maa
ötmek zaruretinde kaldığım için bir kaç nokta
lesef pis kokuyor. Bunlar için alınmış bir ted
ya temas etmekte fayda mülâhaza etmekteyim.
bir var mıdır? Ben bunu öğrenmek işitiyorum.
Onun içlin huzurlarınızı işgal ediyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ TEVFİK
Muhterem arkadaşlar, biraz önce 'Sayın AtaKORALTAN (Sivas) — Muhterem arkadaşım
gün gayet güzel izah buyurdular. Cezanın ağır
gerçi çok teknik bir konu; ama şu kanunun
lığı ne suçu ve suçluluğu önleyen bir faıktör
maksadı zatıâlinizin sorduğu sualin cevabı ol
olmaktadır, ne de cezanın ağırlığı onun müey
anaktadır. Sayın Tarım Bakanımız ve değerli
yide olmak yanında tatbik imkânını azaltması
mesai arkadaşları Türkiye'de imâl edilen yem
yönünden faydalı bir netice olmaktadır. Ger
lerin kalite ve vasıf kontrolünü temin etmek
çekten cezanın ağırlığı yerine tatbik edilebile
maksadı ile şu kanunu huzurlarınıza getirmiş
cek nitelikte oluşu >en. iyi müeyyide yoludur. bulunmaktalar. Gerçekten bugün hayvan yem
Sayın Başer derler ki; «3 ayı 6 aya çıkaralım»
lerinin teknik yönden kalite, vasıf yönünden
yani asgarî haddi 6 aya çıkaralım. Gerçekten
kontrolünü yapacak olan bir müessesenin .mev
işlenen suç ile, fiil ile, ceza arasında mukaye
cut olmayışı sebebiyle bu kanun huzurlarınıza
se yapılmayacak bir fazlalık müşahede ettiği
gelmiştir ve şu kanundaki beyan esası ve ona
zaman tatbikatçı, daha ziyade ceza vermemek
ibağlı müeyyide Türkiye'de çok önemli bir so
yoluna gidecek ve böylece müeyyidenin ağırlığı
run olan beslenme, protein ve dolayısıyle hay
neticenin tahassülü yönünden kanun vazımın
van yemi ve hayvan ürünlerinin kontrollü ola
gayesi aleyhine işleyecek. Bir aya dahi müsta
rak imâlini ve bu yemlerin ithal ve ihracına d a
hak olmayan bir fiil için halcim takdirini kul
sarî şekilde kontrollünü temin etmek maksadı
lanmak imkânından mahrum edilirse, altı ay gi
nı gütmektedir. Gerçi Hıfzısıhha 'Kanununda
bi bir yüksek asgarî had tutulursa daima tat
bu nevi kontroHarın yapılması imkânı var; ama
bikatçı bu ağır müeyyideyi uygulamak yerine
bugün insan gıdasını teşkil eden maddelerin
delillerin tahfifi suretiyle, tanzimi suretiyle ce
imal edildiği yerlerin dahi gerçekten bir kont
za vermekten imtina edecektir. Tatbikatçı dai
rol altında bulunmadığı Türkiye'mizde hayvan
ma suçla ceza arasında bir irtibat arar. Bu bayemi imal eden fabrikalarda bu nevi kontrollakıımıdaıı biz üç aydan bir seneye kadar olan
rm o kanun gereğince yapılıyor olmasını ümit
bu teklifi gayet mâkul görmekteyiz. Tatbikat
etmek biraz safdillik olur. Biz bu sebeple Ko
çıya, hâkime işlenen suçla, fiille ceza anasında
misyon olarak Hükümete sevk ettikleri bu tasa
irtibat kurup ona göre müeyyideılendirme im
rıdan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Te
kânı vermenin en iyi yol oduğunu Oeza Hu
şekkür ederim.
kuku tatbikatımız göstermektedir. Bu sebeple!
BAŞKAN — iSoru cevaplandırılmıştır.
biz KomisyoJiı olarak Sayın Atagün'ün Başkan
Buyurun Sayım Özgüııer.
lığa takdim etmiş oldukları önergeyi en uygun
şekilde müşahede ettiğimiz için 'ayrıca madde
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
yi tanzim etmek yerine Sayın Atagün'ün önerkan, sayın arkadaşlarım; ceza hükümleri
igesine katılmak suretiyle 12 nci maddenin bu
getiren maddeler üzerinde hakikaten
titiz
şekilde düzenlenmesini uygun gördük. Muhte
likle durmak lâzım. Çünkü suç ile ceza bir
rem arkadaşlarımız da buna iltifat
buyurur
birine ağırlıkta eşit olmalıdır. Aksi halde ada
larsa 12 nci maddenin Yem Kanunundaki mü
letsiz neticeler hâsıl olur ve bunun
telâfisi
eyyideler en uygun şekilde çıkmasına yardımcı
mahkemeden beklenmez j başlangıçta bunu
olacaklar, saygılar sunarım.
tartmamış olan Meclisler gayriâdil diyebilece-
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ğimiz mahkeme kararlarına mahkemeleri gö
türürler. Şimdi, burada da üzerinde durulan
ceza maddelerini o ölçüde değerlendirmek lâ
zım.
Arkadaşlarım, yemin muhatabı dili olma
yan hayvanlar; derdini anlatamaz,
hasta
olursa, veya ölürse yemden zehirlendiğini an
larsınız, veya çok titiz davranarak şu eğer cid
diyetle tatbik edilirse, bunun tatbikatı daha
hayvanın kursağına girmeden, bu yemin yen
mesine mâni olabilir. Ama, insan gibi çabukça
bu aldığı gıdalardan hakikaten hayatının teh
likeye girdiğini ulaştıramayaeağı gözönünde
tutulursa arkadaşlarım, getirilen ceza hükmü
şüphesiz daha ağır olmalıdır, iddiasını yap
mak durumundayım.
Tatbikatçı olarak cezaya taraftar olma
yız çok zaman; ama dili olmayan hayvan
lara eğer kanat (germek gerekiyorsa ve bu
espiri ile bu kanun getiriliyorsa böylesine
ağır unsurlar taşıyan bir maddenin o madde-»
ki unsurları bir araya getirdiğimiz zaman, ya
hut ayrı ayrı nazarı itibare alırsak bakarız
ki, çok ağır fiiller.. E bu fiillerin ağırlığı öl
çüsünde ceza yok ortada... Nedir?
«Beyan ve tescildeki niteliklere uymayan
lara 'bozulmuş ve tağşiş edilmiş veya değişti
rilmiş yemlerle hayvan sağlığına zarar veren
maddeleri yem olarak veya yemlere karıştı
rarak.:» Şimdi demek ki, böyle hayvan sağlı
ğına zarar verecek derecede bozulmuş ve tağ
şiş edilmiş olanları ki, sayıyor unsurları; sa
tan, sattıran, tedarik eden, her ne surette
olursa olsun piyasaya süren, ondan sonra de
vam ediyor; bunların imalâtçı tarafından
satışa arz edilen yemleri değiştiren tahrif
eden; yani 7 - 8 unsur içerisinde saymış; hepsi
mümkün bir kişi tarafından yapılması. Tek
rar ediyorum, derdini anlatması mümkün ol
mayan, dili olmayan hayvan hasta da olabilir,
sakat da kalabilir, ölebilir de. Bırakınız ö'lmesini, hasta olmasını, sakatlanmasını, ama
onu o haliyle gıda olarak alan insanlar keza
büyük tehlikelere girebilirler. E., böylesine
ağırlığı olan bir madde tedvin ederken bâzı
arkadaşlarım cezanın ağırlığı suçları önlemez
deseler de, arkadaşlarım hangi ağırlık bul? Ya
ni 'hayvanın sağlığı ;bir ölçüde de insanın sağlı
ğına şüphesiz ulaşabilir, Hayvanın sağlıklı ol
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ması onu, gıda olarak alan insanlar için de dü
şünülecektir. Bu 'da ayrı bir zaviyeden madde
ye ağırlık verir.
Şimdi maddeye bu kadar unsurlara rağmen
ne ceza getirilmiş1? 3 aydan Ibir seneye kadar...
Arkadaşlarım, şüphesiz tavana, ıbir seneye hâ
kim gider ve mucip seibeıbini de göstermeye mec
bur değil, içtihatlar değişti; ama gitmeyebilir
de, 3 ayı verir. G-erek 3 ayı verse, tabanı, as
garisini; gerek 1 seneyi verse, tavan miktarını
verse ıbu 647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
gereğince tecili mümkün 'bir cezadır, tecil edi
lebilir. Ne olacak? "Veya ile ayırmış; «veya 500
liradan 2 500 liraya kadar.» Yani o para ceza
sını vermeyebilir; veya diyor
çünkü. Hayva
nata zarar veren gıda satmış, çok hafife alınır,
tatbikatçı alabilir, verdiği 1 seneyi de 647 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince tecil
eder. Bu mudur getirdiğimiz ceza arkadaşla
rım? Ceza bu mu? [Böyle mi olmalı?
Eğer !bunu 3 aydan 1 seneye kadar gene tut
makta İsrarlı ise komisyon, hiç değilse paranın
değerini nazarı itibara alarak 500 lira gibi çok
ıhafif ıbir cezayı ceza saymayalım; çünkü veya
ile ayırıyor. Yani hepsini tatbik etmeyebilir,
uygulayıcı. 3 aydan 1 seneye kadar olan kıs
mı atıyor, veya 500 liradan diyor; yani 500 li
ra para cezası. 500 lira para cezasını da ceza
saymak doğru değil arkadaşlarım; onu hakika
ten hiç de nazarı itibara almayacağım devre
belki ulaşıyoruz, paranın feci bir şekilde düş
me istidadı gösterdiği şu dönemde yaptığımız
-hu kanunu bu sene için yapmadığımızı da tak
dir 'buyurmanızı rica ederim.
0 halde hiç değilse bu 12 nci maddenin veyadan sonra gelen deyimini 500 liradan 1 000
liraya kadar değil, '500 liradan 2 500 liraya ka
dar değil, hiç değilse 5 hin liradan 10 bin lira
ya kadar deyivermek isalbetli olur. Asgarisini
5 bin liradan tutalım ve göreceksiniz hayvanla
ra karşı işlenen bu suçlarda hâkimler insanla
rımızı hapisle tecziye etmeyecektir, uygulama
böyle olacaktır. O halde para ile tecziye edecek
se ki uygulamanın fböylc olacağını şimdiden
görmek lâzım; 5 bin lira asgariden tutalım ar
kadaşlar. "isabetli olur kanısındayım.
Bu sebeple önergemi veriyorum katılmanı
zı diler, saygılar sunarım.
BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde görüş
mek isteyen başka sayın üye?...
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ALİ İHSAN 'BALIM (İsparta) — Söz isti- T kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hayvan
sağlığı için tehlikeli olan her çeşit yemleri satı
yorum.
şa arz edenler üç aydan bir seneye kadar hapis,
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Balını.
cezası ile cezalandırılır.
ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlar; muayyen suçla
İler iki halde, 3 aya kadar, failin cürme va
ra verilecek cezalar emsalleri ile kıyaslanabile
sıta kıldığı, meslek ve sanatın tatiline ve suç
cek hüviyet göstermedikleri zaman yadırkanırmevzuu yemlerin .müsaderesine de hükmolular. Bugün Türkiye'mizde insan sağlığını yakinur.
nen ilgilendiren gıda maddelerinin kontrol ve
BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
denetimini yapabilmiş ve hunları yapanları tec
rum.
ziye edeibilmiş durumda değiliz. Gazetelere; he
Sayın Başkanlığa.
men her gün, falanca okulda, filânca birlikte,
filânca toplulukta şu yemekten şu kadar on sa
12 nci maddenin (h) hendiniıı ikinci fıkra
yıda, veya bu- kadar yüz sayıda kimsenin ze
sının şu tarzda değiştirilmesini dilerim:
hirlendiği, hastaneye kaldırıldığı, şu kadar kim
Kars
senin öldüğü falan geçiyor. Bunların mesulle
İsmail Hakkı Alaca
ri kimlerdir? Bozuk 'gıdayı kim imal etmiştir?
Üç aydan hir seneye kadar hapis veya beşBelli nereden alındığı, nerede satıldığı... Bun
yüz
liradan iki bin 'beşyüz liraya kadar ağır pa
lara ne ceza verebiliyorsunuz ? Hiç.
ra cezası verilir ve tekerrürü halinde ceza iki
Şimdi, insan sağlığını tehdideden gıda mad
kat olarak hükmedilir, cürmün işlenmesinde va
delerini imal eden ve satanları tecziye ©demez
sıta kullanılmış ise ayrıca üç ay süre ile mes
iken, yeni yeni memleketimizde gelişmekte olan
lek ve sanattan men cezasına ve mevcutsa suç
hayvan 'besin .maddelerini imâl eden firmaları
mevzuu olan yemlerin de zoralımına karar ve
sımsıkı (bağlamak, onlara insan sağlığını tehdi
rilir.
deden maddeleri imal edenlere verdiğimizden
BAŞKAN — Diğer hir önergeyi takdim edi
daha ağır cezalar koymak, sonunda korkarım
yorum,
memleketimizi hayvanlarına insanlarından da
ha çok değer verilen (bir memleket gibi acaip,
Sayın (Başkanlığa
gerçeğe uymayan 'bir hükme gÖtürülehilir. Onun
Yem kanun tasarısının 12 nci maddesinde
için hen derim ki, !bu maddede daha ziyade pa
ki
son
fıkradaki «3 aydan Ibir seneye kadar ha
ra cezasına 'bir ağırlık verilmesi yerinde olur,
pis
veya
500 liradan 2 500 liraya kadar ağır pa
hapis cezası ve saire şeklinde şiddetli cezaların
ra
cezası
verilir» cümlesinin yerine «6 aydan 1
verilmesinde hiçbir isaibet görmüyorum. Zanne
seneye kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya
derim ki aklı selim de 'bunu gerektirir, teşek
kadar
ağır para cezası verilir» şeklinde tadilini
kür ederim.
arz ve teklif ederim.
BAŞKAN — Başka sayın üye?... Yok. Öner
Saygılarımla.
geler vardır, takdim ediyorum.
Nevşehir
Hüsamettin
Başer
Yüksek Başkanlığa
12 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Kırklareli
Mehmet Atagün
Madde 12. — Beyan veya tescildeki niteliğe
uymayan veya ambalajdaki vasıf veya markası
değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bo
zulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştırılmış
yemleri; satışa arz edenler, (bir aydan altı aya

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim edi
yorum.
Sayın Başkanlığa
12 nci maddenin S ncü fıkrasındaki (500
liradan 2 500 liraya kadar) deyiminin «5 000
liradan 10 000 liraya kadar) (biçiminde değişti
rilmesini öneriyorum.
Saygılar.
îçel
Turhan Özıgüner
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BAŞKAN — Sırası ile 'önergeleri takdim et- I yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
mck suretiyle muamele ifa edeceğim.
Nazarı mütalâaya alınmış bulunuyor, sayın
(Kırklareli 'Milletvekili Mehmet Atagün'ün
komisyona takdim edeceğim.
önergesi tekrar okundu.)
Diğer önergeyi takdim ediyorum.
BAŞKAN — Komisyon ?...
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA
önergesi
tekrar okundu.)
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılıyoruz Sa
BAŞKAN — Sayın [Komisyon ?..'
yın Başkan.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA
BAŞKAN — Sayın Hükümet ?...
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılmıyoruz.
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
BAŞKAN — Sayın Hükümet?...
natosu Muğla Üyesi) — Katılıyoruz efendim.
TARIM BAKANI «İLYAS KARAÖZ (C. Se
BAŞKAN — Sa'ym komisyon ve sayın Hü
natosu Muğla Üyesi) — Katılmıyoruz.
kümet katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
BAŞKAN — Sayın komisyon ve sayın Hü
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
kümet katılmıyor. Sayın Başer'in önergesini oy
miştir.
larınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmeyen
(Diğer önerlgeyi takdim ediyorum.
ler... Kabul edilmemiştir.
(Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca'nın
Kalbul edilen önergeler muvacehesinde sa
önergesi tekrar okundu.)
yın
komisyon, maddeyi yeniden tedvin etmek
BAŞKAN — Sayın komisyon?...
suretiyle takdim etmiş Ibulunuyor, 12 nci mad
GEÇİCİ (KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA
deyi yeniden 'okutuyorum:
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılmıyoruz.
Madde 12. — Beyan veya tescildeki niteliğe
MEVLÜT OCAtKÇIOĞLU (Niğde) — Sa
uymayan veya ambalajdaki vaısılf veya markası
yın Başkan, para cezaları kaldırılıyor mu; asıl
değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan veya bo
müessir olan ibunlar idi?
zulmuş, yahut değiştirilmiş veya karıştırılmış
BAŞKAN — Değil efendim, şimdi önerge yemleri; satışa arz edenler, bir aydan altı aya
okunuyor Sayın Ocakçıoğlu.
kadar hapis ve 500 liradan 2 500 liraya kadar
Sayın Hükümet?...
ağır para cezası ile cezalandırılır. Hayvan sağ
TARIM üBAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
lığı için tehlikeli olan her çeşit yemleri satışa
natosu Muğla Üyesi) — Katılmıyoruz efen
arz edenler; üç aydan hir seneye kadar'hapis
dim.
ve 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para
BAŞKAN —• Sayın komisyon ve sayın Hü
cezası ile cezalandırılır.
kümet katılmıyor. Sayın Alaca'nın takririni oy
Her iki halde, '3 aya kadar, failin cürme va
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
sıta kıldığı, meslek ve sanatın tatiline ve suç
ler... Kalbul edilmemiştir.
mevzuu yemlerin müsaderesine de hükmolunur.
Diğer bir önergeyi takdim ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Özgüner?...
(İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.)
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
BAŞKAN — Komisyon ?...
kan, bu, Meclisin iradesine aykırı bir metin ola
rak tekrar geldi.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA
BAŞKAN — O iöneııgeler nazarı mütalâaya
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Katılmıyoruz.
alındı; sayın komisyon da h u şekilde tedvin et
BAŞKAN — Sayın Hükümet?...
ti. Nazarı mütalâaya alımmiş önergelerin ışı
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (C. Se
ğında hazırlanan bu maddeyi yeniden oylaya
natosu Muğla Üyesi) — (Katılmıyoruz.
cağım,
(BAŞKAN —• iSayın Özgüner ?...
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İsrar ediyo- j kan, izah etmeme müsaade etmenizi rica edece
rum efendim.
I ğim efendim.
BAŞKAN — Sayın komisyon ve Sayın Hü
(BAŞKAN — Bir dakika efendim,
kümet Sayın Özgüner'in önergesine katılmı- |
Şimdi Sayın Özgüner'in teklifini yeniden...
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TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, «Veya» «Ve» 'olduğuna 'göre asgarî haddin kaçtan başladığını öğrenmek istiyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA T I E V F I K KORALTAN (Sivas) — Asgarî haddi bin lira ve
azamî haddi ise 5 bin lira.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O halde ka
tılıyorum efendim.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz; mesele yok
efendim.
Efendim, «bir anlaşmazlık oldu 'bu bakımdan
12 nci maddeyi tekrar takdim ediyorum.
Madde 12. — Beyan veya tescildeki niteli
ğe uymayan veya ambalajdaki vasıf veya mar
kası değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş olan ve
ya (bozulmuş yahut değiştirilmiş veya karıştı
rılmış yemleri; satışa arz edenler, Ibir aydan
altı aya kadar hapis ve 500 liradan 2 500 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hay
van sağlığı için tehlikeli olan her çeşit yemleri
satışa arz edenler, üç aydan 'bir seneye kadar
hapis ve 1 000 liradan -5 000 liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandırılır.
Her iki halde, üç laya kadar, failin cürme
vasıta kıldığı, meslek ve sanatın tatiline ve suç
mevzuu yemlerin müsaderesine de hükmolunur.
BAŞKAN — Maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... KaJbul edilmiştir.
Madde 21. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... 'Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 22. — Bu kanunu (Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz. isteyen sa
yın üye?... Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte iki
sayın üye söz almış bulunuyor. Sayın Adnan
Akarca grup adına «söz istemiş bulunduğu için
kendilerine lehte »on sözü veriyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA
KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan,
komisyon olarak kısa hir konuşana yapmak is
tiyorum.
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BAŞKAN — Şimdi lütfederseniz lehte arka
daşımız konuşsun ondan sonra size söz vereyim.
Buyurun Sayın Akarca.
D. P. GRUBU ADINA ADNAN AKARCA
(Muğla) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekille
ri; yem kanunu, tasarısı üzerinde Demokratik
Parti Millet Meclisi Grubunun görüşlerini arz
etmek için söz almış bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri, 'bugün Türkiye'de bir
yem kıtlığı ve bir hayvan açlığı olduğu malûm
dur. Nitekim hu durum plân tarafından da tes
cil edilmiştir. Bu hal ise, yem miktarı ve yem
alanları ile kaliteli yem üretiminin artırılması
tedbirlerini zorunlu kılmıştır, tşte üzerinde ko
nuştuğumuz yem Ttanun tasarısı bu konuyu der
piş etmektedir; fakat hayvancılık sorunumuzu
bu tasarı şüphesiz tamamen halletmemektedir.
Çünkü, yem miktarı ve yem alanları ile kalite
li yem üretiminin artırılması yanında, verimi
yüksek hayvan neslinin yetiştirilmesi, hastalık
larla mücadele edilmesi, öt ve diğer hayvansal
ürünlerin değerlendirilmesini sağlacak sanayiin
kurulması, iç ve dış pazarlamada gerekli orga
nizasyonun düzenlenmesi ve hayvancılık kredi
lerinin daha etkin hale sokulması Türkiye hay
vancılığında gelişmeyi sağlayacak başlıca ted
birlerdir.
Bununla heralber, biz «Demokratik Parti Mil
let Meclisi Grulbu olarak etin sağlıklı üretimi
ni ve pazarlamada prodüktivitesinin yüksek hale
gelmesini temin edecek 'bâzı tedbirleri taşıdığı
için hu kanun tasarısını destekliyoruz.
Diğer taraftan, bizim kanaatimize göre bu
tasarı ile birlikte aynı zamanda mera kullan
ma ve koruma zabıtası kanun tasarıısı da
hazırlanmalı ve bir mera*- örgütü mutlak kuıruılmıalıdır. Çünkü,
bugün Türk hayvancı
lığı
daha
geniş
ölçüde
e'kstanisif
yani
mera besiciliğine dayanmakta, çayır ve otlak
lardan faydalanılarak yapılmaktadır; fakat
'bugün maalesef çayır ve meralarımız bir hayli
azalmıştır. 25 yıl kadar önce 40 milyon hektar
yüzölçümünde olan meralarımız hemen hemen
bunun yarışma düşmüştür. Oysa, bugün Avru
pa ve Amerika'da, hayvancılıkta ileri olan ül
kelerde açyır ve mera hayvancılığı 'büyük öl
çüde revaçtadır. Mamalfih hu hayvanlar yemle
de takviye edilmektedirler. Zaten yemsiz bir
hayvancılık ilkel olup artık bugün için ilmen
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düşünülmemektedir. Keza, «bizde de kesim hay
vanları merada otlatıldıktan sonra besi işlet
melerinden .geçirilmesi ve ı3 ay yeme t a/b i tutul
ması sonunda çok olumlu sonuçlar alınmakta
ve et verimi bir misli artmaktadır; fakat Tür
kiye'de bugün 'beslenerek kesilen hayvan sayı
sı beslenmeden kesinle sevkedilen 'sığırların ondabirini, koyunların ise otuzdajbirini ıgeçmemektedir.
Sayın milletvekilleri, Batılı ülkeler hayvan
beslenmesine o kadar 'çok önem vermektedirler
ki, »bu konuda devamlı lâboratuvar çalışmala
rı bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. O ka
dar ki, protein, calsiyum, magnezyum, fosfor
gibi maddelerin', minerallerin, vitaminlerin mik
tarları atlarda ıbile tetkik edilmektedir. Oün'kü, şüphesiz besinde hu maddeler çok önemli
rol oynamaktadır. Oysa, 'bizim çayır, mera ve
otlaklarımız çoklukla kalitesiz ve verimsiz olup
bu maddelerden oldukça yoksundur. Esasen me
ralarımız çoklukla Ihulbulbat ve sair tarım çeşit
lerine elverişli olmadığı için otlak haline gel
miştir. İşte ibu nedenle 'hayvancılığımızın ge
lişmesi 'bakımından yemin hizdeki büyük önemi
aşikârdır.
$a.ym milletvekilleri, İsviçre, Danimarka ve
Holanda gibi tarımı hayvancılığa dayanan ve
modern bir hayvan besiciliği uygulayan ülke
lerde tereyağı ve peynir dağları vardır. Mama
fih son olarak İsviçre'de sütten ete doğru bir
dönüş olmuştur. Bununla beraber işin asıl önem
li noktası, Hükümet 'hayvansal 'gıda bitkileri ye
tiştiren her çiftçiye 'dönüm 'basma 162 dolar
kredi vermektedir.
İleri hayvancı ülkelerden daha çok 'bizde ge
rekli olan bu teşvik tedbirinin tasarıda yer .al
mamasını büyük 'bir noksan olarak görüyoruz.
Maalesef kooperatifleşme ve kredi konularında
'hayvancılığımız zayı'f kalmıştır. Şimdiye kadar
'bitkisel üretim, Devlet tarafından az - çok kredilendiriMiği 'halde, hayvan üreticilerimiz plân
dönemlerinde kredilerden gerektiği şekilde fay
dalanamamışlardır.
Burada hemen şunu ilâve edelim ki, hayvan
cılık, Ibize yalnız et, süt, tereyağı ve peynir de
ğil, aynı zamanda deri, yün, yumurta ve hattâ
gübre sağlamaktadır. Yem ile (beslenen hayvan
larda ise, bütün 'bu ürünler mükemmellestiği
gibi, verim de şüphesiz artmaktadır. Bununla
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beraber, 1971 yılında Türkiye'de, sırf et üre
tim değerinin 7,'5 milyar lira olduğunu kabul
edersek, ve 'bu rakamın tüm orman ürünleri
değerinin 3,5 katma, tütün üretim değerinin 5
katına, şeker pancarı ürünleri değerinin 7 ka
tma, çay üretim değerinin 12 katma eşit oldu
ğunu söylersek, hayvancılığımızın, dolayısiyle
yem konusunun ne kadar önemli olduğu artaya
çıkar.
'Kaldı ki, bu rakam, 'ortalama karkas ağır
lığı 87 kilogramlık koyunlarımızdan ve 8 kilo
gramlık danalarımızdan, 18 kilogramlık koyun
larımızdan ve 8 kilogramlık kuzularımızdan el
de edilmiştir. Yunanistan'da 'bile bir sığın or
talama ağırlığı 180 kilogramdır. Batılı ülkele
rin sığırlar], 'ortalama olarak 280 kilogram, ko
yunları, ise 30 kilogramın üzerinde et vermek
tedir.
Ülkemizde Batıya kıyasla aynı düşük ra
kamlar süt ve yumurtada da vardır. İşte bu
»hal, ırk faktörüyle birlikte, iyi beslenmemek
ten ileri gelmektedir. Nitekim Prof. Bade Tür
kiye'deki hayvancılık 'konusuyle ilgili olarak
yazıdığı bir raporda; «'Bugün Türkiye, hayvan
cılık endüstrisine, hundan 50 yıl önce Batıda
uygulanan yem üretim metotları ve hayvan bes
leme ilkelerini sokajbilmiş olsa, Türkiye kendi
ihtiyacını karşılayabileceği gibi, yabancı ülke
lere de geniş 'gleüde hayvansal üretim madde
leri ihraccdelbilir.» demiştir.
Evet, Türkiye'de ^beslemedeki noksanlık,
hayvansal üretim maddelerimizdeki verim dü
şüklüğünün başlıca nedenini teşkil etmektedir.
'Diğer taraftan, hayvanlarımızın rasyonel
'bir şekilde beslenmelerini sağlayamayışımızdan
ötürü Türkiye'de 'büyük bir hayvan zayiatı var
dır. Bu yüzden her yıl milyonlarca lira kaybe
diyoruz. Belki bu rakam milyarlarla da ifade
edilebilir. Yemlerin hazırlanması, imali, ithali,
ihracı, sürüm ve satışının belli esaslara bağ
layan hu kanun tasarısı, yurdumuzdaki büyük
hayvan telefatını önleyehilece'k midir?
Bu kanun tasarısı ile besiciler, hayvanlarının
ihtiyaçlarını, kaba ve yoğun yemi makul fiyat
larla acaba 'sağlayabilecekler midir?
İşte burada hu sorular haklı olarak, hatırı
mıza 'geliyor. Desteklediğimiz yem kanunu ta
sarısının büyük ibir hoşluğu da maalesef bura
sıdır Hayvancılığımızda noksan ve yetersiz
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beslenmenin başİıca nedeni, yem fiyatlarının
Türkiye'de pahalı oluşudur. Hayvan (besicileri,
yem fiyatlarının pahalı oluşundan fevkalâde şi
kâyetçidirler. Zaten kepek, küspe ve yem olarak
kullanılan diğer sanayi artıklarını her besin mın
tıkasında bulmak mümkün değildir. O r t a - K u 
zey, Orta - Güney, Kuzeydoğu ve Güneydoğu
bölgelerimiz hayvan üretimi bakımından başta
gelen bölgelerdir. Hayvan mevcudumuz daha
fazla nüfusun yoğun olduğu, tüketim merkez
lerinden uzak, az ıgelişmiş bölgelerde toplan
mıştır. Besiciler yemi sağlarken bir de yüksek
nakil ücreti ödemektedirler ki, bu durum yem
ücretlerini hemen hemen bir misli" artırmakta
dır. ©izim kanaatimize göre pahalı yem ne et
sorununu halleder, ne de hayvan telefiyatını
muayyen bir seviyeye düşürebilir.
ıBu tasarı hayvansal yemlerin ucuzlatılmasıın 'besiciye (getirmemiştir. Her ne kadar imalât
kcntrol altına almıyorsa da, satışlar için mu
ayene ve analiz gibi hususlar konuluyorsa da,
bu hükümler besicinin gerektiği kadar yem sağ
la ması bakımından yeterli değildir.
Yem fiyatlarının makûl ölçülerde mutlaka
ayarlanması lâzımdır kanaatindeyim. Şüphesiz
bu konu yalnız Tarım 'Bakanlığı ile değil, Tica
ret Bakanlığı ile de- bir derecede ilgilidir. Grup
olarak desteklediğimiz bu kanun tasarısında
yemlerin tespit edilecek normlara göre piyasa
ya çıkarılması ve yurdumuzda yem ticaretinin
muayyen standartlara ıgöre yapılması hükümle
ri meseleyi halletmeyecektir.
Türkiye'de fert »başına yılda 16 kilo et yen
mektedir. Bu rakamın 23 kiloya çıkarılması is
tenmektedir. Oysa yılda ferdin '55 kilogram ete
ihtiyacı vardır. Bu sebeple, besicilere hayvan
ları için yeter miktarda kaba ve yoğun yem sağ
lamamız gerekmektedir.
Grubumuza göre, yem fiyatlarının makûl öl
çülerde besiciye intikal ettirilme çareleri mut
laka aranmalı ve bu husus ele alınıp Hükümet
çe ayarlanmalıdır. Aynı zamanda konuşmamızın
başında değindiğimiz mera kullanma ve koruma
zabıtası kanun tasarısı da hazırlanıp biran önce
Yüce (Meclise sevkedilmelidir.
Fiğ, arpa, ufağı, yonca ve sudan otu gibi
hayvan besicilerince önemi olan bitkileri yetiş
tirmek için de gerekli krediler mutlaka veril
melidir.
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Son olarak, (hayvancılıktaki sorunların bir
birlerine son derece ve sıkı sıkıya bağlı olduk
larını ifade ile yem kanun tasarısının besicile
rimize hayırlı ve faydalı olmasını diler, Demok
ratik P a r t i Grubu adına Yüce Meclise saygılar
sunarım.
BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
ıSayın komisyona teşekkür babında söz ve
riyorum.
GEÇÜCt KOMİSYON BAŞKANI M. KE
MAL IGÜNEŞ (Kırşehir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 'Türkiye'mizin bugünkü eko
nomik yapısı tarımsal niteliğini korumaktadır.
Üretken sektörler içinde tarım, tek başına en
büyük paya sahitpir. Bu payın 1/3'ü de hayvan
cılıktan gelmektedir.
Malûmla-nnız olduğu üzere sayıları okluk
ça yüksek bulunan hayvancılığımızın teknik
esaslara göre beslenmelerini
sağlayabilmek
için- igerekli karma yemleri imal eden fabrika
ların sayıları her yıl süratle
artmaktadır.
Kamu ve özel sektörce kurulmuş ve kurul
makta olan bu fabrikaların yem imal kapasite
leri toplamı önümüzdeki iki, üç yıl içersinde
1,5 milyon tona ulaşacaktır.
Bugün faaliyette bulunan
fabrikaların
imal ederek piyasaya arz ettikleri yemlerin
muayene ve kontrolları için yeterli kanunî
müeyyidilerimiz bulunmamakta, bu yemlerin
hayvancılığımıza ve dolayısıyle çiftçilerimize
ne derece faydalı oldukları ve hattâ bâzı yem
lerin zararlı maddeler ihtiva edip etmedikleri
tespit edilememektedir.
Yem maddelerinin hayvan bünyesinde ge
rek verim ve gerekse sağlık yönünden yap
tıkları etkiler, birbirinden farklıdırlar. Hay
vanların rasyonel bir şekilde beslenebilmesi
için yem maddelerinin ihtiva ettikleri çeşitli
besin maddelerinin miktarları ile vasıflarının
meselâ, ham ve sindin'lebilir protein ile ami;no asitlerinin, yağ ve mineral maddelerinin,
vitaminlerin miktar ve vasıflarını bilmek bun
lara göre rasyonlar ve yem tertiplemek ge
rekmektedir.
İleri ülkeler hile ve karıştırmaya nıüsaidolan yem maddeleri ile karma yemlerin temel
besin maddeleri miktar ve vasıflarının, yem-
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lerin satışından önce deklâre «dilmesi mecbu
riyetini koymuştur. Buna 'göre, kamu kuruluş
larınca muayene ve komtrolları için gerekli ka
nun mevzuatı çıkarmışlardır.
Değerli arkadaşlarım, kabul 'buyurduğu
nuz bu kanun tasarısı ile fabrikalarda yemle
rin belli standartlara göre imal edilmesi, pi
yasaya çıkartılması, tekniğe uygun bir dürüste
lük içersinde çiftçiye ulaşması sağlanmış
olacaktır.
(Bilhassa son yıllarda yaygın mera hayvan
cılığı yanında besicilik, ahır ve kümes hay
vancılığımızın gösterdiği gelişmede
fabrika
yemlerinin büyük yardımı olmuştur. Fab
rikalarda yem imal edilmesi ve bu yemlerin
muayene ve kontrolü oldukça teknik bilgileri
ıgerelktirimelkted'ir. Bu teiknik de gün'deaii glünie
gelişmektedir. Gerek imal ve depolama, ge
rekse sürüm ve satış sırasında bu yemlerin
belli bir teşkilât tarafından muayene ve kontrolları hem iç tüketim, hem de memleketimi
zin özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğuna
'katılması dolaıysıyle yem ticaretinin muhte
mel gelişmesi bakımından zorunlu bulunmakta
idi.
Tarım Bakanlığı teşkilatındaki müessese
lere, muayene ve kontrol lâboratuvarlarma ih
tiyaca göre yenilerinin katılması ve bir kont
rol mekanizması kurulması suretiyle bu ka
nunun uygulanmasında zorluk çekilmeyecek,
bu muayene ve kontrollardan hem imalâtçı,
hem de çiftçi büyük mikyasta
faydalanmış
olacaktır.
Yine bu kanun tasarısı ile kalite ve kom
pozisyonu belli yem maddelerinin ve karma
yemlerin imal ve kullanılmasının
disiplin
altına alınması suretiyle imalât ve kullanma
miktarlarının güven içinde artması, hayvan
cılığımızın cüsse ve verimlerini geliştirecek,
milletimizin günden güne artan hayvansal
maddeler ihtiyacının karşılanması ve artan
miktarlarda ihracat imkânlarının meydana
gelmesini gerçekleştirecektir.
Ayrıca, yemlerin insan ve hayvan sa([lığı
na zarar verme ihtimalleri de ortadan kalka
caktır.
Muhterem milletvekilleri, önemi hepimizce
bilinen ve benimsenen hu kanun tasarı unın
hazırlanmasından bu ana kadar emeği geçen
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ve Yüce Parlâmentoda değerli katkıda bulu
nan arkadaşlarıma, Komisyon Başkanı ol ırak
huzurunuzda teşekkür eder, yeni kanunun
memleketimize hayırlı ve yararlı olmasını di
lerim.
Hepinize saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Buyurun iSaym Bakan.
TARIM BAKANI 1LYAS KARAÖZ (C.
Senatosu Muğla Üyesi) — Muhterem millet
vekilleri j
Şu anda kabul buyurduğunuz Yem kanunu
tasarısı ihtiyaçtan doğan bir kanun tasarı
sıdır. Bu Kanunun amacı, hayvanların ras
yonel bir şekilde beslenmelerini sağlamak ve
hayvansal üretimi geliştirmek üzere
ticarete
arz edilecek yemlerin hazırlanması, imali, itha
li, ihracı, sürüm ve satışını belli esaslara bağ
lamaktır.
Değerli milletvekilleri, memleketimizde yem
sanayii gün .geçtikçe ilerlemektedir. Bugün ku
rulu ve faaliyette bulunan fabrikalarımızın ade
di 38'i bulmuştur. Kurulmakta olan fabrikalar
la birilikte memleketimizdeki yeni fabrikaları
nın sayısı 57'e yükselmiş olacaktır. Bilindiği
üzere yemlerin kontrolü mevzuat noksanlığı se'bobiyle yapılamamakta idi. Biraz önce ifade et
tiğim gibi kabul buyurmuş olduğunuz /bu ka
nunla yem sanayii disipline edilmiş olacaktır.
IBu bakımdan Yüce Meclise teşekkürlerimi
ve saygılarımı sunuyorum efendim.
BAŞKAN — Böylece Yem Kanunu Meclisi
mizce kabul edilmiş bulunmaktadır.
Hayırlı
ve uğurlu olsun.
4. — İstanbul Milletvekili
Mustafa
Fevzi
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu .İstanbul Üyesi
Rifai Öztürkçine'nin, Toptancı
halleri
kanun
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu
Başkan
lığı tezkeresi ve Cmnhuriyet
Senatosunca yapı
lan değişiklikler
hakkında Millet Meclisi 57
numaralı
Geçici Komisyon
raporu
(2/221,
2/173) (S. iSmjısı : 433 <ve 433'e 1 nci ek)
5. — Memur Yardımlaşma
Kurumu kanun
tasarısı ve Ankara 'Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez 've 58 arkadaşının, Türkiye
belediyeler, il
özel idareleri, İktisadî
'Devlet kuruluşları ve
Devl&t Memurları Yardımlaşma Kurumu
(MEYAK). kanunu 'teklifi ve Adalet, Millî Eğitim,
518 —
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İçişleri, Sanayi ve Teknoloji,
'Ticaret, MuMye
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 67 numaralı
Geçici Komisyon
raporu
(1/582, 2/591)
(8. Sayısı : 663)
BAŞKAN — Toptancı Halleri Kanunu tek
lifi ve MEYAK Kanun teklifinin, komisyonları
bulunmadığı için, görüşmelerini yapamıyoruz.
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Birliği kanunu tasarısı yeni bir kanun olması
nedeniyle görüşmesi uzun süreceğinden ve aslın
da vaktin de geçmiş buluınanası nedeniyle;
6 Nisan 1973 günü saat 15,00 toplanacak
olan Türkiye Büyük Millet iMeclisi Birleşik
Toplantısı birleşiminin kapanmasından
sonra
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.

Gündemin 49 ncu sırasında bulunan Tür
kiye İnşaat ve Tesisat Müteaıbhitleri Odaları

Kapanma 'Saati : 18,45

«.mm

— 519 —

•«<-"•

Millet Meclisi
Gündemi
90 NCI BİRLEŞİM
5 . 4 . 1973 Perşembe
Saat : 15,00
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret,
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici-Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma
tarihi : 2 . 5 . 1972)

I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - ÎKİNOİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER

4. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet,
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon
raporu (1/626) (S. Sayısı' : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973)

X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421)
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971)
X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'in, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972)
X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp
(X,) Açık oya sıwulaçqk işleri gösterir,

IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER

i

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S.
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi :
1 . 4 . 1972)
X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet,
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126>a 3 ncü
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972)
3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaa»lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde
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eklenmesi hakkında kamun teklifi ve İçişleri
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10 . 7 . 1972 ve 1 . 2 .1972)
4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972,
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
6. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa
iki madde eklenmesine
dair
kanun
ile
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı :
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972)
7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201)
(S. Sayısı : 492 ve
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972
ve 21 . 12 . 1972)
8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972
ve 21 . 12 . 1972)
9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 403
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve
İçişleri komisyonları raporları (2/532) Ç'S, Sa

yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972)
10. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfiikoğhı Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri :
18 . 4 .1970, 2 1 . 6 .1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 28.12.1972)
11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439,
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971,
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nm, Türk Kanunu Medenisinin 485
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/9)
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972
ve 27 .12 .1972)
14. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve
Adalet Komisyonu raporu (2/423)
(S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
27 . 12 . 1972)
15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449)
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci
ek) (Dağııtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972
ve 27 .12 .1972)
16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip-
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lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve I Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, ölüm cezasının
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı :
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
ıma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
sı : 512, 512'ye 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri :
27 .12 .1972)
10 . 3 . 1972 ve 27 . 1 2 . 1972)
17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'
in, Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesinin
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/112)
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972
ve 27 .12 .1972)
18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve
27.12.1972)
'
19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971,
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
20. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn,
Türk Ceza Kanununun
141/1 ve 142/1 nci
maddelerinin yürürlükten kaldırılması
hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971,
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972
21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/456)
(S.- Sayısı : 378,
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972)
22. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm,
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayı'lı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413,
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972)
23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile îçel Milletvekili j

24. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972)
25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile
kadınların mimi etek giymelerinin men'ine dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972
ve 27 . 12 . 1972)
27. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç
ve.9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972)
28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368)
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11,
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972
ve 27 . 12 . 1972)
30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sarıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel
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raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci
ek)
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve
27 . 12 . 1972)
31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı :
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
.15'. 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972)
32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin)
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e
1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve
28 . 12 . 1972)
33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehime'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 ncd ek)
(Dağıtana tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972)
34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972)
35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu,
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 ncd ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede
kayıtlı Adil Bedirhanoğhı'nun özel affına dair
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci'ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat ÖztürkiÇiine'nin, Toptancı halleri kanun
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221,
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973)

38. — Aydım Milletvekili Kemal 2iya Öztürk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendirilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756,
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi :
8 . 3 . 1973)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım'
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun tekMfi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu
(2/15) ($. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971)
X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilâm hakkında
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye,
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971)
X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân
komisyonlarından seçilen 7'ger üyeden kurulu
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nei ek)
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972)

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463)
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972)
X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972)
X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Eagıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604,
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi :
8.6.1972)
X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret,
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972)
X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak
Milletvekili Cahit Karakaş
Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım önadım, İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plân komisyonlarından
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge

çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472,
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972)
X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kamın
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972)
X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 ne"» maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin de ğişıtirilmesine dair kanun tasarısı ile
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma,
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47" No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142;
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972)
11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet,
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972)
12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110,

110'a 1 nci ek ve lİO'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12.1972)
13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S.
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971
ve 1 . 12 . 1972)
14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197)
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971
ve 1.12 .1972)
15.
let ve
Sayısı
leri :

— Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
Plân komisyonları raporları (1/143) (S.
: 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)
17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Enternlik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189)
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)
18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk
Silâhlı
Kuvvetleri
Personel
Kanununun
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Elk - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972
ve 1.12 .1972)
X 19. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve
Plân komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı :
753 ve 753'e 1 nci elk) (Dağıtma tarihleri :
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972)
20. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı

Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı :
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972)
21. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246,
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 28 . 1 . 1 9 7 1 , 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 .12 .1972)
1

22. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660)
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
23. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Millî
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972)
X 24. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52)
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972)
25. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308)
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971
ve 21 . 12 . 1971)
;

26. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231)
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972)
X 27. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S.
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972)
28. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S.
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve
27 . 12 . 1972)
29. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S.
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve
27 . 12 . 1972)
30. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çömlekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l'de
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları ha'kkmda Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43)
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2
ve 27 . 12 . 1972)
31. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin
Uyuikören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören'
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve
347'ye 2 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971,
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
32. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Alioğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348,
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci >ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972)
33. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53)
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 noi
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1 9 7 2
ve 27 . 12 . 1972)
34. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489)
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek)
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 ve
27 . 12 . 1972)
35. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri -.
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)
36. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyükdere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ;
15 . 6 .1971, 1 . 2 . 1 9 7 2 ve 27 .12 .1972)
37. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oiit 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ö'lüm cezasına
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı :
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri :
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972)

46. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir
38. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö l
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nın ölüm cezasına çarptırılmasına
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi :
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci
14 . 2 . 1973)
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972)
47. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223
39. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn,
arkadaşının, Anayasanın 68 neti maddesinin de
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972
tarihi : 15 . 2 . 1973)
ve 27 . 12 . 1972)
48. — İsparta Milletvekili ıSüleyman Demirci
40. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (;S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi :
27 . 12 . 1972)
41. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi :
27 . 12 . 1972)
42. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı : 784) (Dağıtma
tarihi : 24 . 1 . 1973)
X 43. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973)
44. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No.
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı :
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973)
45. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yatmaz'm affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839)
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973)

ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla, kabul
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845)
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973)
X 49. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve İmar
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi :
23 . 2 . 1973)
50. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 1111 sayılı
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749)
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973)
X 51. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İnebeyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçilerek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851)
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973)
X 52. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun

bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu
(1/731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi :
9 . 3 . 1973)
X 53. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma,
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840)
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973)
54. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi
Özer'in, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi,
bâzı ek maddeler ilâve edilmesi ve bâzı geçici
maddeler eklenmesi ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 23, 68, 71 ve 106 ncı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri
ile Çalışma ve plân komisyonlarından seçilen
8'er üyeden kurulu 41 No. lu Geçici Komisyon
raporu (2/551, 2/680) (S. Sayısı : 855) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1973)
55. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Mehmetoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma
tarihi : 27 . 3 . 1973)
56. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet
Komisyonu raporu
(1/672) (S. Sayısı : 859)
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973)
57. — Alioğlu 1946 doğumlu, Yusuf Ateş
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet

Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860)
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973)
58. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973)
59. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 . 1973)
60. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî
hizmet tertibinden ıaylık ıbağlanmaısı hakkında
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları
-raporları (1/4312) (S. Sayısı : !864) (Dağıtma
tarihi : 30 . 3 . 1973)
X 61. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Holanda Krallık Hükümeti arasımda Hava Ulaş
tırması Aniaşmiasının 'onaylanmasının
uygun
,'bmhınduğu hakkında kamun tasarısı ve Ulaştmmia, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları
(Iİ/678) (IS. 'Sayısı : 865) (Dağıtma itiaırihj :
30 . 3 . 1973)!
62. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım
yapılması (hakkındaki ,İ!68 sayılı kanunun 5 nsci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları
raporları (1/608) (S. 'Sayısı : 866)
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)'
X 63. —Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Stözıleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve
Plân komisyonları raporları ı(ll/696) (S. Sayısı:
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)
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Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî
Savunma ve Plan komisyonları raporları ( 1 / 3 0 7 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71-1008/2955

21 .4 .1970

Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 11 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrog
rafi Hizmetleri Kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demire!
Başbakan

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUN TASARISININ GEREKÇESİ
Genel olarak :
Denizle irtibatı bulunan tekmil Dünya Devletleri, 'denizlerin fayda ve menfaatlerini en önde
bulundurarak, onun ekonomik, ve askerî yönden en ince detayına kadar incelenmesine ve onun im
kânlarından faydalanılmasına ışık tutabilecek eserleri ve ilmî etütleri yapabilmek için deniz ilmi
araştırmaları ile ilgili daireleri 1720'den bu yana kurarak çalıştırmaya başlamışlardır.
Türk Bahriyesinin medarı iftiharı olan Barbaros Hayrettin Paşanın «Denizlere hâkim olan
dünyaya hâkim olur» veciz sözüne ve bu veciz sözün sakladığı derin manaya inanmış Piri Reis
Dünya denizlerine ait ilk eserleri olan «Kitab'ül Bahri» «Netayicü Efkâr ve Eşkâlname (deniz ha
ritası)» gibi eserler vererek o zamanın muhteşem donanmasına yeteri kadar rehberlik yapmağa mu
vaffak olmuş ve bizlere de öğürumesi kalmıştır.
Bu husustaki çalışmalar zaman zaman bizde duraklamalar geçirirken, diğer devletler denizle
rin sonsuzluğuna erişebilmek için bütün hızları ile çalışmalara koyulmuşlar ve hatta, Marmara, Ka
radeniz ve Akdeniz kıyılarımızın deniz haritaları dahi 1830 senesinde, Ruslar ve ingilizler tarafın
dan o zamanki imkânlara göre yapılmış bulunmaktadır.
Meşrutiyetin ilânından iki sene sonra, 1909'da, o zamanın idarecileri bu noksanlığı bünyelerin
de duyarak Bahriye Nezaretinde Umuru Seyriye Fenerler İdaresi ve Harita kısmından müteşekkil
«Seyir Harita'i Bahriye» adı altında bir daire teşekkül ettirmiştir.
Bu teşekkül, kuruluşundan sonra Hidrografik umur ile ilgili inkişaflar göstermişse de, Birinci
Cihan Harbi ve bunu takibeden mütareke devirleri bu daireyi sahipsiz bırakmıştır.
1928'de Bahriye Vekâletinin ilgasıyle, bu da : re 1927'de yeniden teşkil edilen Harita Umum
Müdürlüğü bünyesinde bir şube olarak kalmış ve durum 1950 yılına kadar sürmüştür.
Memleketimizin 1700 mili aşan sahilleri, gölleri ve nehirleriyle askerî ve ekonomik durumu 1950'
de Genel Kurmay Başkanlığının dikkatini çektiğinden Seyir ve Hidrografi Dairesi Millî Savun
ma Bakanlığının 4 . 2 . 1950 tarihli onayı ile Deniz Kuvvetlerinin bağlısı olarak yeniden teşkilâtlan
dırılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu kurumun mevcudiyeti bir kanunî dayanaktan yoksundur.
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ö t e yandan bugün için de, Türkiye Cumhuriyeti kara ve içsularında memleket savunması ve
ya ekonomisine faydalı bilgileri toplayıp kıymetlendirmek amacıyle veya salt bilim adına çalış
ma, araştırma inceleme ve ölçüler yapan müessese ve kişilerin yetkilerini, sorumluluklarını ve gö
revlerini belirten veya düzenleyen mevzuatımız noksan bulunmakta veya hiç yoktur.
Burada özellikle şu sorumluluk ve görevlerin Devletin hangi organlarına tanınmış olduğu belli
değildir.
1. Türk sularının memleket savunması, ekonomisi ve bilim açısından hidrografi, oşinografi
ve jeofiziksel inceleme, araştırma ve ölçümlerini yapmak.
2. Türk sularının her çeşit oşsinografik, hidrografik ve jeofizik deniz haritalarını yapmak
ve bunlar ile ilgili sorunları yaymak, ilgililere dağıtmak ve satmak.
3. Denizlerimizde can ve mal emniyetini sağlamak amacıyle denizcilere ilânları
derlemek,
bunları en süratli şekilde yaymak ve bu amaçla çeşitli kaynaklardan gerekli bilgileri toplamak,
bilgi kaynaklarıyle merkez organ arasındaki münasebetleri düzenlemek.
1.
MADDENİN GEREKÇESİ i
Halihazır personeli ve teknik inıkânlarıyle yurt savunması, özel askerî ve teknik sebepler,
emniyet mülâhazası ve bilgilerin gizliliği bakımından seyir ve hidrografi hizmetlerine ait görev ve
yetkilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve onun emrinde bulunan bir teşkilâtta toplanması zaru
ridir. örneğin:
Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İtalya, Arjantin, Avusturalya, [Brezilya, Şili, İspanya,
Yugoslavya, Portekiz, Danimarka, Hollanda, ıMıur, Hindistan ve Yunanistan'da durum böyledir.
Seyir ve Hidrografi Dairesi yeniden teşkil edilecek bir kuruluş olmayıp, bütçeye yeni bir tah
sisat ilâvesine de lüzum yoktur. Bütün mesele k a ı u n î boşluğu doldurmak ve esasen mevcut birmüessese ve faaliyetin kanuniyetini tasdik ve tescil etmektir. Çalışmaların herhangi bir değişikli
ğe uğramadan aralıksız devamını sağlamaktır.
2.
MADDENİN GEREKÇESİ :
Bu maddede kanunun metninde geçen bazı tabirlerin tarifi yapılmış olup, tarifler de, ilmî kay
naklara ve araştırmalara göre tespit edilmiştir.
3.
MADDENİN GEREKÇESİ :
Bu maddede ise seyir ve hidrografi işlerinin neler olduğu, kapsamı, bentler halinde gösteril
miştir.
Ezcümle (a) bendi, donanmanın ve deniz ticavet filomuzun seyir emniyetini sağlayan vasıtala
rın en 'başında mütalaa edilmesi gereken, doğru, elverişli ve kolay anlaşılır, deniz haritalarımızın
imali için gerekli olan temel bilgilerin sağlanması; sivil ve askerî her çeşit liman ve sualtı inşaat ve
mühendislik işlerine ait proje ve tatbikatın emniyet ve kifayetle hazır! anabilmeleri ve realize edi
lebilmeleri için lüzumlu olan temel bilgilerin denizden bilfiil ölçümlerle elde edilmesi; Oşinografik
araştırmalar neticesi su ürünlerimizin ve jeofiziksel araştırmalar neticesi de sualtı cevherlerimizin
en" geniş çapta ve en verimli bir şekilde memleket ekonomisine nasıl yararlı olabileceği deniz şartlarının ve deniz dibi yapısının etüdü ile öğrenilmesi maksadı güdülerek tanzim edilmiştir.
Maddenin (jb) ve (c) bentleri de, her memlekette olduğu gibi yetkinin bir kuruluşa tanınması
karşılığı ve aynı sahalarda düplikasyonu önleyeceği ve işlerin ucuz, randımanlı ve emniyetle yürü
tülmesini temin edip iş ve güç birliğini sağlayasağı için tan/dm edilecek, bu hükümlerle Kurum
uhdesine arşivlemc görevi ve elinde özel mesaha ve araştırmalara a.it her türlü data, plan ve hari
talar bulunan resmî veya özel kurum ve şahıslara da bu Kuruma bir nüshalarını tevdi yükümlülüğü
Verilmiştir. Keza aynı sebeplerle resmî ve özel kurum ve şahıslar tarafından yapılacak mesaha
ve araştırmalara da koordinatörlük yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Zira bu tip çalışmalar mem
leket savunma ve ekonomisinde büyük bir değer taşıdığı içindir ki, halen de Bakanlar Kurulunun
2 . 1 . 1&67 gün ve 6/288 sayılı kararıyle memleketimizdeki oşinografik araştırmaların koordinatör
lüğü Seyir ve Hidrografi Dairesine verilmiştir.
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Maddenin (d) 'bendi de seyir emniyet ve kolaylığını mümkün kılan seyir yardımcıları konuların
da kuruma tanınacak yetkiyle alâkalıdır. Zira halen memleketimizde bu konuda en geniş çalışma ve
araştırmaları yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olup Seyir ve Hidrografi Dairesi de mevcut ku
rumların en genişidir. Seferde bütün seyir yardımcıları yönetimi Deniz Kuvvetlerine geçeceği gi
bi, kamu ihtiyaçları bakımından da bunların her zaman ilmî bir otoriteye haiz kurum denetiminde
olması gereklidir.
Maddenin (e) bendi bu sahada yatırımı olan kurum ve şahıslarımız için oldukça emniyet ve gü
ven Verici bir tarzda hazırlanmıştır. Şöyle ki, denizlerde, göllerde ve seyre müsait su yollarında
yayılacak her türlü tesis veya değişikliğin gerekçe ve nedenlerinin askerî ve ilmî icaplara göre ön
ceden durumu bilinmek ve etüt edilmek icabeder. Herhangi bir çıkarma bölgesine bir tesis yapılma
sı planlanabilir, kamuyu ilgilendiren bir plaj yakınına denizi, kirletici bir tesis kurulabilir veya de
niz ürünlerine son derece zararlı olabilecek maddeler bir tesis veya fabrika tarafından denize atıla
bilir, uluslararası bir su yolu üzerinden veya altından enerji nakil hattı geçirilebilir. Halbuki bun
ların yer ve mevkilerinin ilmî, ekonomik ve askerî yönlerden o bölgenin deniz karekteristikleri in
celenerek ve uygunluğunun tespiti yapılarak ifası zaruridir. Etüdü yapılmadan tesis edilen bir is
kele veya limanın kısa bir zamanda dolarak kullanışsız hale gelmesi ve milyonlarca liranın heba ol
ması varittir. İlmî etüdü yapılmamış bir j'atırımm muattal kalması çok muhtemeldir. Diğer ta
raftan karada olduğu gibi denizde de selâmet ve emniyeti sağlamak amacıyle liman ve su yollarına
ait deniz trafiğini düzenleyen tüzük, yönetmelik ve kararlara da ihtiyaç vardır. Denizdeki selâmet
ve emniyetin sağlanmasında Kurumun görev ve yetkilerinin ilgisi, seferde liman ve boğazların sa
vunma amaçlarıyle mayınlanması ve deniz içerisindeki özel birçok silâh ve cihazların bulunması ba
kımından denizlerde büyük bir filosu bulunan Doniz Kuvvetleri Komutanlığının tam bilgilere sahilbolmasından ve bu işin koordinatörlüğünü Seyir ve Hidrografi Dairesinin bilfiil yapmasından ileri
gelmektedir.. Bu sebeple, hazırlanacak mevzuat ve kararlara Kurumun mütalaa vermesi tabiî ve
hatta zaruri görülmektedir.
Seyir ve hidrografi hizmetleri ile, meteorolojik hizmetlerin gerek kanunları ve gerekse ilmî sa
haları bakımından birbirleri ile karışmayacak şekilde tamamen ayrı konular ve sahalar olduğundan,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hizmetleri, madde şümulü içinde değildir.
Maddenin (f) bendi denizde can ve mal kaybını önlemek amacıyle konmuş ve Seyir ve Hidragrafi Dairesi tarafından ilgililere harita, risale, kitap ve radyo aracılığı ile duyurulması gibi bir
ilân mükellefiyeti için tanzim edilmiştir. Zira denizde bu bir kamu vazifesidir, denizde seyreden bir
taşıt bu gibi tehlikelerden önceden haberdar olmazsa, can ve mal kaybının telâfisi gayri kabil ne
ticeler meydana gelebilir. Bugüne kadarki tatbikatta yazışmalar ve hatta kararname ile her tür
lü mevcut durum değişikliklerinin (liman, rıhtım, iskele inşaatları v. s. gibi) bildirilmesi istenildiği
halde bunun sağlanamadığı ve mutlaka bir kanun hükmünün bulunması gerektiği anlaşılmıştır.
Maddenin (g) bendi ise seyir ve hidrografi işleri üzerinde veya bu işlerin kapsamına giren her
hangi bir uluslararası çok taraflı veya iki taraflı andlaşmaların Türkiye için uygulama hükümle
ri bulunması halinde Bakamlar Kurulunun karanyle bu görevin kuruma verilmesi ve kurumun
uluslararası sahada şahsiyet kazanabilmesi ve güven uyandırabilmesi için konmuştur. Zira hemen
hemen her denizci devletin böyle bir kurumu mevcuttur. Bu kurumlar merkezi Monako'da bulu
nan Beynelmilel Hidrografi Bürosuna katılmışlardır. Seyir ve Hidrografi sahasında çok ileri im
kân ve araştırmalara sahip ulusların elde ettiği neticeleri ve 'kurumlarının ifa edeceği görevleri Tür
kiye için de, böyle bir kuruma vermek, uluslararası sahada ilmî kıymet ve otoritesini tevsik et
mek demek olacaktır.
4 ncü maddenin gerekçesi :
Seyir ve hidrografi işleri belirten ikinci maddedeki hususlar daima bir yayın faaliyetini zorun
lu kılmaktadır. Bu yayınlar bazı hallerde ve bazı makamlara, isteğe tabi olmaksızın ve bazı şahıs
lara da istekleri üzerine verilmek icabeder.
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Nitekim kendi çalışmalarımıza dayanarak Tür'-: deniz haritalarının ve notik neşriyatın hazırlanıp
basılması, donanma gemilerinin ihtiyacı için her sone ödenen dövizden bir tasarruf sağlıyaeağı gibi
ticaret gemilerine de satılarak bir gelir kaynağı d;\ olacaktır.
Bu yayınlardan Millî Savunmamız için gizlilik derecesi taşıması icabedenlerin ne suretle ya
yımlanacağı ve uhdesinde bulunduranların sorumluluk ve muhafaza şekillerini gösterir bir yö
netmelik çıkartılması da uygun görülmüştür.
5 nci maddenin gerekçesi :
Türkiye sularında seyreden Türk ve yabancı gemilerin can ve mal emniyetlerini korumaya
yardım, uluslararası andlaşmalara ve millî mevzuata göre bir kamu görevi sayılmıştır; her tür
lü tehlikelerin evvelden haber verilecek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla kamu
görevi yapacak bir kurumun görevlendirilmesinde pek çok fayda mülâhaza edilmektedir. Halen
de bu görev 11 Nisan 1966 gün ve 12271 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 6/6218 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararıyla Seyir ve Hidrografi. Dairesine verilmiştir. Daire radyodan ücretsiz ola
rak istifade etmektedir. Kamu görevi yapan bir kurum olarak TRT ve PTT imkânlarından isti
fadesi ve bunun ücretsiz olması da bu maddede belirtilen sebeplerle tanzim edilmiştir.
6 nci maddenin gerekçesi :
Seyir ve hidrografi işlerini ifade Deniz Kuvvetleri yükümlü olmakla beraber bu işlerin araç,
gereç ve personel gibi büyük çapta bir kurum vasıtasıyle yürütülmesi zorunluğu da olduğundan
ve halen yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı böyle bir kurum tarafından bu işlerin yürü
tülmesi yapıldığından kurumun bütçesinin yıllık bütçe kanunlarında ve Millî Savunma Bakanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bölümünde gösterilmesi icabetmiştir.
7 nci maddenin gerekçesi :
Tasarıya Milî Savunma Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde kuruma 500 000 liraya kadar
bu Bakanlık bütçesinden döner sermaye tahsisine dair bu hükmün konması, kurumun faaliyetleri
ni kendisinden beklenildiği şekilde ifa edebilmesi bakımından zorunlu görülmektedir. Şöyle k i :
1. Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı, Türkiye'de bugün için gerek yetişmiş teknik per
sonel ve gerekse cihaz ve araç bakımından deniz ve göllerde her türlü oşinografik jeofizik ve
limnolijik mesaha ve araştırmaları yapmaya muktedir yegâne müessesedir.
2. Üç tarafı birbirinden farklı özelliklere sahip denizler ile çevrili memleketimizde oşinogra
fik ve hidrografik
araştırmalar yanlız askerî yönden değil, iktisadî ve ekonomik yönlerden
de çok önemlidir.
3. Askerî yönlerin dışında, oşinorafik ve hidrorafik çalışmalardan ekonomik yönden fay
dalanma ;
a) Deniz ve göl sahillerinde yapılacak her türlü inşaat ve tesislerin (liman, mendirek, is
kele, kablo ve boru döşemeler). yapılabileceği en uygun yerlerin tespiti için gerekli araştırmalar.
b) Denizaltı tabiî servetlerin (kömür - petrol v. s.) yeri ve yapıldığı sahaları tespit etmek.
c) Deniz ürünlerinin yaşama, yayılana ve kesafetlerini tespit etmek.
d) Sahilde kurulu tesisler tarafından suların kirlenmesine sebebolan zehirli ve asitli madde
lerin, denize atılacakları en ideal yerleri tespit etmek.
e) Şehir kanalizasyonlarının deniz ve plajları kirletmesine mâni olmak üzere, denize döküle
cekleri en ideal yerleri tespit etmek.
f) Deniz ve göllerde erimiş halde bulunan kimyasal elemanlardan ekonomik olarak fayda
lanmak için gerekli araştırmalar yapmak. (Alüminyum - Magnezyum v. s.)
g) Liman ve plajlarda sadimantasyon ve erozyon hadiselerini inceleyerek gerekli tedbirleri
almak. Gibi hususlardır.
4. Bugün için Türkiye'de, yukarda ancak bir kısmı sırailanabilen ilmî etütleri yapabilecek ye
gâne müessese olarak özel ve resmî sektör tarafından tanındığı aşağıdaki misaller ile belirtile
bilir. Bu hususlar bahse konu Dairece yerine getirilmiş ve getirilmektedir:
Ancak döner sermayeye sahibolmıyan bu müessese, talepleri kendi genel bütçesinden yerine
getirmek zorunda kalmıştır.
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a) Devlet Su îşleri için Van gölü hariç diğer gollerin hidrografik mesaha ve haritaları
(tahminî fiyatı takriben 2 milyon TL.)
b) İstanbul Belediyesi için İstanbul Boğaz köprüsü ve Boğaz tüneli için gerekli hidrografik
ve oşinografik etütler (tahminî bedeli takriben 500 000 lira)
c) İstanbul Belediyesi Nâzım Plan hazırlığı ve basımı (tahminî bedeli 200 000 lira).
d) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı için İzmir Aliağa limanı oşinografik ve hidrografik
etütler. (Tahminî bedeli 100 000 lira)
e) İstanbul Belediyesi için şehir kanalizasyonunun döküleceği en uygun yerleri tespit ederek
su kinlenmesine mâni olacak İstanbul Boğazı oşinografik etüdü (tahminî bedeli 10 milyon Türk
lirası). Yanlız rapor yapmak üzere bir Amerikan firmasına belediyece takriben 8 - 10 milyon TL.
ödenmiştir.
f) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı için İstanbul - Adapazarı içme suyu ve kanalizas
yon planlama etütleri (tahminî değeri 200 000 TL.)
g) Bayındırlık Bakanlığı Bandırma limanı inşaatı için gerekli oşinografik etütler (tahminî
bedeli 200 000 TL.)
h) Ereğli Kömür İşletmesince talebedilen ve Kozlu bölgesinde denizaltı panolarının imalâta
geçmesi için elzem olan gerekli jeofizik ve oşinografik çalışmalar (tahminî bedeli 5 milyon Tl.)
ı) Bayındırlık Bakanlığınca yapılan ve yapılmakta olan birçok limanların ilk etütleri için
yabancı firmalara ödenen milyonlarca lira ki döner sermayeye sahibolduğunda Seyir ve Hid
rografi Dairesi bunların birçoğunu yaparak memleketin döviz kaybına mâni olabilir.
5. Bu mesahalar ve ilmî araştırmalar için özel ve tüzel kişiler ile kurumlardan yalnızca per
sonel özlük hakları alınabilmiş ve fakat döner sermayeye sahibolunmadığı için alet amortisman
bedelleri ile diğer giderler dahi alınamamıştır.
Döner sermaye gelir kaynakları :
1. Hidrografik mesahalar.
2. Oşinografik mesahalar.
3. Jeofizik mesahalar,
4. Limnolojik mesahalar.
5. Modern bir matbaaya* sahibolan Seyir ve Hidrografi Dairesinin, Harita Genel Müdürlüğü
Matbaasında olduğu gibi boş zamanlarını değerlendirmek amacıyle dışarıdan yapılacak kendi baskı
sistemine uygun baskı taleplerini karşılaması,
8 nci maddenin gerekçesi :
Kuruma vukubulacak müteaddit iş taleplerinin, bu işi isteyen dairenin ihtiyacma uygun tek
nik vasıf ve esaslarının, miktarlarının tespiti için her yıl bütçenin Büyük Millet Meclisine
şevkinden önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığının daveti üzerine ilgili Bakanlıkların yetkili tem
silcilerinden müteşekkil bir kurulun toplanması ve kararlarının Bakanlar Kurulunun onayından
geçmesi, yapılacak bütçe ve sarfiyatının bir dayanağı olabileceği gibi bütçenin sarfında da aza
mî tasarruf ve dikkatin gösterilmesini de temin edecektir.
9 ncu maddenin gerekçesi :
Bu maddede kurum bütçesinden karşılanmayan genel ve katma bütçeli dairelerin masrafı mu
cip taleplerinin getirdiği tahsisatın kuruma intikalini mümkün kılacak şekilde tanzim edilmiştir.
10 ncu maddenin gerekçesi :
Kurumda görev alacak subay, assubay ve eratın atanması ve kurum başkanının tayini 926
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun atanma ile ilgili hükümlerine göre; maaşlı,
ücretli veya teknik kadrolarda çalışacak personelin atanması ise, kendileriye igili mevzuata gö
re yapılıp kurumun kadrosu Genelkurmay Başkanlığınca onanacaktır.
11 nci maddenin gerekçesi :
Kanunun muhtelif hükümlerinde belirtilen veya esasları gösterilen konularda birer yönetme
lik çıkartılması ve bunların kanunun yürürlük tarihini takibeden bir yıl içinde çıkartılması bu
madde ile öngörülmüştür.
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12 nci maddenin gerekçesi :
Kurumun bütçesi Millî Savunma Bakanlığının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bölümünde müta
laa edilmesi ve birinci maddeye göre de evvelemirde seyir ve hidrografi hizmetlerini görmekle
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yükümlü bulunması sebepleriyle, kurumun ihtiyacı bulunan
gayri menkul deniz aracjları, cihazlar, aletler ve diğer malzeme de Kuruma ancak Deniz Kuv
vetleri Komutanlığınca temin edilebileceğinden bu madde tasarıdaki şekliyle tanzim edilmiştir.
.13 ve 14 ncü yürürlük ve yürütme maddelerinin gerekçeleri :
Tasarının, ihtiva ettiği bazı hükümleri uygulama aılanı bulabilmesi için ancak Resmî Gazete
de yayımını takibeden malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesi icabetmektedir. Bu sebeple
yürürlük maddesine bu kayıt konmuştur.

Ulaştırma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Ulaştırma Komisyonu
Esas No. : 1/307
Karar No. : 3

12 . 1 . 1971

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
iSeyir ve Hidrografi Hizmetleri kanun tasamı, Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili ba
kanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu.
Kanun tasarısının gerekçesinde de sarahaten iziah olunduğu veçhile, denizle irtibatı bulunan
dünya devletleri, denizin fayda ve menfaatlerini önplanda tutarak denizleri askerî ve ekonomik
bakımdan en ince teferruatına kadar incelemeyi yapmak üzere ilgili daireler kurulmuş bulunmakta
dır.
Bizde de, bu faaliyetler uzun yıllar hizmetin ehemmiyeti gözönüne alınarak Deniz Kuvvetle
rine bağlı olarak Seyir ve Hidrografi Dairesi kurularak 'Çalışmalarını bugüne kadar yapmış bu
lunmaktadır.
Ancak; ilgili müesseseye hukukî bir varlık verilmesi zarurî görülmüştür.
Işjte bu maksada dayanarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı, Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş, tümü kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Maddeler üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 nci maddeler vuzuh ver
mek maksadıyle redaksiyona tabi tutulmuş, 6, 9, 10, 11, 12, ve 13 ncü maddeler tasarı metninde
olduğu gibi bırakılmış ve yapılan bu değişikliklerle tasan Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa
saygı ile sunulur.
Ulaştırma Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Antalya
Manisa
Nevşehir
Bitlis
/. Ataöv
S. Gümü§pala
II. Başer
K. M. Akışık
Kırklareli
Niğde
Tokat
II. Korkut
M. Ocakçıoğlu
O. Hacıbaloğlu
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Millî Savunma Komisyonu laporu
Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/307
Karar No. : 26

9 . 6 . 1971

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere olundu.
Gerekçede arz ve izah edildiği üzere 1950 tarihinde Deniz Kuvvetlerine bağlı olarak teşkilât
landırılmış olan ıSeyir ve Hidrografi Dairesi bir kanunî dayanaktan yoksundur.
1 700 mili aşan, sahilleri, göl ve nehirleriyle askerî ve ekonomik nedenlerle fayda ve menfaat
leri, Türk sularının da memleket savunması, ekonomik ve bilim açısından hidrografi, oşinografi
ve jeofiziksel inceleme, araştırma ve ölçümlerini yapmak. Türk sularının her çeşit oşinografik,
hidrografik ve jeofizik deniz, haritalarını yapmak ve bunlarla ilgili sorunları yaymak, ilgililere
dağıtmak ve satmak, denizlerde can ve mal emniyetini sağlamak amacıyle denizcilere ilânları
derlemek, bunları en süratli şekilde yaymak ve bu amaçla çeşitli kaynaklardan gerekli bilgileri
toplama'k, bilgi kaynaMarıyle merkez organ arasındaki münasebetleri düzenlemek Ve bu kuruluşu
kanunî bir mesnede oturtmak ve hukukî bir varlık verilmesi zarureti ve gayesiyle hazırlanan ta
sarı prensibolarak Komisyonumuzca kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir.
Görev matlabı altındaki tasarının 1 nci maddesinde, Ulaştırma Komisyonunun vuzuh vermek
maksadıyle redaksiyona tabi tuttuğu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tarifler matlabı altındaki tasarının 2 nci maddesinde Anayasa diline uyularak bazı kelimeler
TürkçeJİeştirilmiş ve bu değişiklikle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Seyir ve hidrografi işleri matlabı altındaki tasarının 3 ncü maddesinin (a)' fıkrasmıa (eko
nomik) kelimesinden sonra, seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri yapan Kurum sadece askerî
ve ekonomik amaçlarla araştırma yapmaması gerekir. Maddenin kapsamını genişletmek, bilimsel
çalışmalar yapmasını da sağlamak gayesiyle, «ve bilimsel» kelimeleri eklenmiş, (f)
fıkrasında
(tespit) kelimesinden sonraki ibare redaksiyona tabi tutularak «tespit etmek ve düzeltilmesini
müteakip yayınlamak» (g) fıkrasının ikinci satırındaki (uluslararası) kelimesi «milletlerarası
olarak düzeltilmiş ve bu değişikliklerle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Yayın işleri matlabı altındaki tasarının 4 ncü maddesinin (d) fıkrasının, (Devlet kurumlarına)
ibaresine (dahil) kadar olan kısmı muhafaza edilmiş diğer kısmı ise (e) fıkrasiyle birleştirilmiş
ve kanun tekniğine uygun olarak (a), (b), (c) ve (d) fıkralarından sonra bir cümle halinde top
lanması uygun görülmüş ve bu şekliyle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Tasarının 5 nci maddesinin son satırındaki (alâkalılara) kelimesi «ilgililere» olarak düzelttik
ten sonra Ulaştırma Komisyonunun değiştirişi Komisyonumuzca benimsenmiştir.
İhtiyaçların tespit ve tedariki matlabı altındaki tasarının 6 nci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir.
Tasarının 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki (sermayelerin) kelimesi «sermayenin» şeklinde
düzeltikten sonra Ulaştırma Koimsyonunun değiştirişi Komisyonumuzca benimsenmiştir.
Tasarının 8, 9 ve 10 ncu maddelerine vuzuh vermek için redaksiyona tabi tutulmuş ve bu
şekliyle maddeler Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Yönetmelikler matlabı altındaki tasarının 11 nci maddesinde çıkarılması gereken 3 yönetmelik
yerine bu üç yönetmeliği tek bir yönetmelik halinde toplamak hem kolay hem de dağınıklığı önleme
bakımından uygun görüldüğünden madde bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Kurumun mal varlığı matlabı altındaki tasarının 12 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kahu edilmiştir.
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Yürürlük matlabı altındaki tasarının 13 ncü maddesinde, kanunlar bizatihi Resmî Gazetede yaymlamrlar bu bakımdan (Resmî Gazete) diye ayrıca yazmak kanun tekniğine uymadığından
metinden çıkarılmış ve bu şekliyle madde Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Yürütme matlabı altındaki tasarının 14 ncü maddesi Komisyonumuzca (yönetir) kelimesi «yü
rütür» olarak düzelttikten sonra kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başaknlığa
sunulur.
Başkan
ve bu Rapor Sözcüsü
Çankırı
H. Bağlı
Ankara
E. Paksüt
İmzada bulunamadı
İstanbul
0. Kabibay

saygı ile

Adana
G. Oral
Bingöl
M. Bilgin

Ankara
Ş. Özdenoğlu
Denizli
M. E. Durul

İstanbul
S. Orkunt

İstanbul
İlhami Sancar
İmzada bulunamadı

F.

Van
Türkoğlu

Bütçe Plan Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : î/307
Karar No. : 184

18 . 10 . 1972

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Komisyonumuza havale buyurulan «Seyir ve Hidrografi Hizmetleri kanun tasarısı» Millî Sa
vunma Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
Coğrafî durumu bakımından memleketimiz üç yandan denizlerle çevrilmiştir. 1700 mili aşan
sahil uzunluklarının yanında göl ve nehirleriyle ayrıca birçok ülkenin bulamadığı zenginliklere
sahiptir.
Gerek deniz ve gerekse nehir ve göllerimizden gerekli şekilde faydalanabilme olanağı, münferit
çalışmalarla dağıldığı ve belirli kuruluşlar eliyle yürütülmecliği için verimli olamamakta, bu ne
denle de askerî olduğu kadar ekonomik yönden menfî etkisi büyük olmaktadır.
Marmara, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarının deniz haritaları 1830'lardan kalma Rus ve İngiliz
bilgi ve çalışmaları mahsulüdür.
Bugün verimli çalışmalarıyle dikkatimizi çeken ve yurt savunmasında büyük katkısı bulunan
Seyir ve Hidrografi Dairesi 1928'de Harita Umum Müdürlüğü bünyesinde bir şube olarak çalışmaya
başlamış ve bu durum 1950 yılma kadar devam etmiştir.
1950 yılında Genelkurmay Başkanlığınca önemi düşünülerek M. S. B. nın, onayı ile Seyir ve
Hidrografi Dairesi Deniz Kuvvetlerine bağlanmış ve teşkilâtlanmıştır.
T. C. Kara ve iç sularının gerek ekonomik, bilimsel ve gerekse askerî yönden yetki ve sorumlu
luklarını belirleyen bir mevzuat maalesef yoktur.
Bu cümleden olarak, Türk sularının memleket savunması, ekonomisi ve bilim açısından hidrog
rafi, oşinografi, jeofiziksel incelemesini yapmak, deniz haritalarını hazırlamak, ilgililere dağıtmak
ve satmak, denizlerimizde mal ve can emniyetini sağlamak, ilânları derlemek ve yaymak amacıyle
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 753)

hazırlanan tasarı, Komisyonumuzca yerinde görülerek, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Millî
Savunma Komisyonunun değdştirişi esas alman görüşmelerde, Millî Savunma Komisyonunun 1, %
4, 5, 7, 8, 9, 10 ve 11 nci maddeleri aynen,
6, 12, 13 ve 14 neti maddeler tasarıdaki şekliyle aynen, ve
3 ncü maddenin 1 nci fıkrası «Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine
müsait göller ile su yollarında olmak üzere» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Hizmetin .biran evvel kanun gücüne dayanılarak yürütülmesi, yanında, Millî Savunma ve Millî
ekonomimizde önemli yeri olacak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda olduğu düşünülerek
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
Öncelik ve ivedelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur.

Başkan
Balıkesir
C. Bügehan

Başkanvekili
Niğde
N. Çerezci

Bu Rapor Sözcüsü
Kâtip
Malatya
A. Karaaslan

Adana
S. Kılıç
İmzada bulunamadı

Amasya
Y. Acar

Amasya
S. Aygün

Ankara
H. Balan

Aydın
N. Menteşe
İmzada bulunamadı

Bolu
//. /. Cop

Erzurum
R. Cinişli

Giresun
M. E. Turgutalp
İmzada bulunamadı

Hatay
/ / . Özkan

İçel
C. Okyoyuz

İzmir
K. Önder

İzmir
A. N. Üner

Kars
K. Oktay
İmzada bulunamadı

Kayseri
M. Yüceler

Konya
N. Kalaycıoğlu
İmzada bulunamadı

Malatya

Manisa
H. Okçu

B.

Konya
Müderrisoğlu

M. Kaftan

Rize
S. Z. Köseoğlu

A.

Sivas
Durakoğlu

Sakarya
İV. Bayar

Sakarya
H , Uysal
İmzada bulunamadı

Sivas
E. Kangal

Trabzon
E. Dikmen

Zonguldak
K. Nedimoğlu
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ULAŞTIRMA KOMİSYONUNUN DEĞİKTİRİŞİ

Seyir ve hidrografi hizmetleri kamın tasarısı

•Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı
. Görev :

Görev :
MADDE 1. — Türkiye hudutları dahilinde
bu kanunun ikinci maddesinde belirtilen seyir
ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvet
leri (Komutanlığı ve bu Komutanlığa bağlı bir
kurumca yönetilir.

MADDE 1. — Türkiye hudutları dahilinde
bu kanunun üçüncü maddesinde belirtilen seyir
ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvet
leri Komutanlığınca ve bu Komutanlığa bağlı
bir kurumca yönetilir.

Tarifler :

Tarifler :

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında:

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında:

a) Kurum tabiri, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işlerini
yürütecek Seyir ve (Hidrografi Dairesi Başkanlı
ğı teşkilâtını,

a) Kurum tabiri, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işleri
ni yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Baş
kanlığı teşkilâtını,

b) Hidrografi tabiri, denizler, nehirler
ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridin
deki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi
gereken bütün temel unsurları ölçen ve incele
yen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elve
rişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

b) Hidrografi tabiri, denizler, nehirler ve
diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridin
deki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi
gereken bütün temel unsurları ölçen ve incele
yen vo bunları denizcilerin kullanmalarına elve
rişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,

c ) Oşinografi tabiri, denizlerin fiziksel,
kimyasal, jeolojik ve biyolojik 'özellikleriyle
bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolo
jik, fizik ve meteorolojik özellik ve birbirlerine
olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

c) Oşinografi tabiri, denizlerin fiziksel, kim
yasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bun
larla temasta olan toprak ve havanın jeolojik,
fizik ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan
etki kurallarını inceleyen bilim dalını,

d) Deniz jeofiziği tabiri, arzın denizler
üzerinde mağnetilk, gravimetrik ve sismik (özel
liklerini ve arzın denizler altında kalan bölge
sindeki yapıyı inceleyen, bunların askerî, aka
demik ve »ekonomik kıymetlendirilmesiini yapan
ilim dalını,
e ) ıSeyir yardımcıları tabiri, deniz fener
lerini, ziyalı şamandıraları, radyofarlan, görü
nür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koy
ma tesis ve istasyonları gibi (gerek millî, gerek
se Uluslararası standartlara göre gemilerin se
yir emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis
ve araçları,
f ) Notik yayınlar tabiri, fener, klavuz ve
radyo işaretleri kitapları, almanak, harita kata
logları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, de
nizcilere dağıtılan ilânlar ve benzeri gibi seyir,
emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsa
yan yayınlan, istihdaf eder.

d) Deniz jeofiziği tabiri, arzın denizler üze
rinde mağnetik, gravimetrik ve sismik Özellik
lerini ve arzın denizler altında kalan bölgesin
deki yapıyı inceleyen, bunların askerî, akade
mik ve ekonomik kıymetlendirümesini yapan
ilim dalını,
e) Seyir yardımcıları tabiri, deniz fenerlelerini, ziyalı şamandıraları, radyofarlan, görü
nür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koy
ma tesis ve istasyonları gibi gerek millî, gerek
se uluslararası standartlara göre gemilerin se
yir emniyet ve kolaylığına yanmcı olan tesis ve
araçları,
f) Notik yayınlar tabiri, fener, kılavuz ve
radyo işaretleri kitapları, almanak, harita kataloglan, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar,
denizcilere dağıtılan ilânlar ve benzeri gibi se
yir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri
kapsayan yayınları, ifade eder.
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MİLLÎ SAVUNMA 'KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞt
Seyir ve hidrografi hizmetleri kanun tasarısı

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRtŞt
Seyir ve hidroğrifi hizmetleri kanan tasans\
Görev :

Görev :
'MADDE 1. — Türkiye hudutları dahilinde
ıbu kanunun üçüncü maddesinde belirtilen seyir
ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvet
leri Komutanlığınca ve /bu komutanlığa bağlı
bir kurumca yönetilir.
Kavramlar :

MADDE 1. — Mülî Savunma Komisyonu
nun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kavramlar :

(MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasın
da :
a) Kurum deyimi, Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığına bağlı olarak seyir ve hidrografi işleri
ni yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Baş
kanlığı teşkilâtını,
b) Hidrografi deyimi, denizler, nehirler ve
diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridin
deki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi
gereken bütün temel unsurları ölçen ve incele
yen ve bunları denizcilerin kullanmalarına el
verişli bir şekilde yayınlayan bilim dalını,
c) Oşinografi deyimi, denizlerin fiziksel,
kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle
bunlarla temasta olan toprak ve havanın jeolo
jik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirle
rine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,
d) Deniz jeofiziği deyimi, arzın denizler
üzerinde mağnetik, gravimetrik »ve sismik özel
liklerini ve arzın denizler altında kalan bölge
sindeki yapıyı inceleyen, bunların askerî, aka
demik ve ekonomik kıymetlendirilmesini ya
pan ilim dalını,
e) . Seyir yardımcıları, deyimi, deniz
fenerlerini,
üşıklı
şamandıraları,
radyo
farlan
görünür
seyir
işaretlerini
ve
elektronik mevki koyma tesis ve istasyon
ları gibi gerek millî, gerek milletlerarası
standartlara göre gemilerin seyir emniyet ve
kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,
f) Notik yayınlar deyimi, fener, kılavuz ve
radyo işaretleri kitapları, almanak, harita ka
talogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar,
denizcilere dağıtılan ilânlar ve/benzeri gibi seyir,
emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kap
sayan yayınları, amaç bilir.
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(Hükümetin teklifi)
Seyir ve Hidrografi :

12

(Ulaştırma Komisyonunun değiştirişi)
Seyir ve hidrografi, hizmet ve görevleri :

MADDE 3. — Seyir ve (hidrografi işleri de
nizlerde, kıyılarda, göllerde ve gemi seyrine mü
sait su yollarında olmak üzere :

MADDE-3. — 'Seyir ve hidrografi işleri de
nizlerde, kıyılarda, göllerde ve gemi seyrine mü
sait su yollarında olmak üzere :

a) Askerî ve -ekonomik amaçlarla hidro
grafi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden mesaha,
araştırma ve inceleme işleri yapmak.

a) Askerî ve ekonomik amaçlarla hidrogra
fi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden mesaha,
araştırma ve inceleme işleri yapmak,

b ) Resmî ve 'özel kurum ve şahıslar tara
fından özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik,
oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırma
lara aidolup birer nüshalarını kuruma vermek
zorunda bulundukları her türlü data, plan ve
haritaların arşivlenmesini yapmak,

b) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tarafın
dan özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik,
oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırma
lara ait olup birer nüshalarını kuruma vermek
zorunda bulundukları her türlü data, plan ve
haritaların arşivlemesini yapmak,

c ) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tara
fından yapılacak hidrografik, oşinografik ve
jeofiziksel mesaha ve 'araştırmalara koordina
törlük yapmak,
d ) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımın
dan tesis edilecek, değiştirilecek, veya kaldırı
lacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerin
de ilgililerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için
kurumun mecburî mütalaasına başvurulmak,
e ) iSeyir emniyeti ve kolaylığının sağlan
ması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya
yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve
planlarla, deniz trafiği, liman ve su yollarına ait
mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal
emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve
mütalaa vermek,
f ) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal
emniyetini sağlamak üzere kuruma gelen bildi
rileri incelemek tespit ve tashihini müteakip ya
yınlamak,
g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinogra
fi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası ku
rum ve landlaşmalaran 'Türkiye için uygulama
hükümlerini Bakanlar Kurulu Kararı ile yerine
getirmektir.

c) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tarafın
dan yapılacak hidrografik, oşinografik ve jeo
fiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatörlük
yapmak,
d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından
tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırılacak
yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgi
lilerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için mü
talaa vermek,
e) Seyir emniyet ve kolaylığının sağlanma
sı bakımlarından ilgililerce yapılacak veya yap
tırılacak her türlü tesislere ait proje ve plan
larla, deniz trafiği, liman ve su yollarına ait
mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal
emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulunmak
ve mütalaa vermek,
f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal
emniyetini sağlamak üzere kuruma gelen bildi
rileri incelemek, tespit ve tashihini müteakip ya
yınlamak,
g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşino
grafi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası ku
rum ve andlaşmalarm Türkiye için uygulama
hükümlerini Bakanlar Kurulu kararı ile yerine
getirmektir.

Yayın İşleri :

Yayın işleri :

MADDE A. — İkinci maddede yazılı seyir
hidrografi ve oşinografi, jeofizik işlerine ait so
nuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere :
Millet Meclisi

MADDE 4. — Yayın işleri, üçüncü maddede
yazılı seyir, hidrografi ve oşinografi, jeofizik iş
lerine ait sonuçlardan yararlanmayı sağlamak
üzere :
(S. Sayısı : 753)
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Seyir ve hidrografi işleri :

Seyir ve hidrografi işleri :

'MADDE 3. — Seyir ve hidrografi işleri de
nizlerde, kıyılarda, göllerde ve gemi seyrine
müsait su yollarında olmak üzere :

MADDE 3. — 'Seyir ve hidrografi işleri de
nizlerde, kıyılarda, ve gemi seyrine müsait göl
ler ile su yollannda olmak üzere :

a) Askerî, ekonomik ve bilimsel amaçlarla
hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden
mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak,

a) Askerî, ekonomik ve bilimsel amaç
larla hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yön
lerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri yap
mak,

b) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tara
fından özel vasıtalarla yaptırılacak hidrografik,
oşinografik ve jeofiziksel mesahave araştırma
lara aidolup birer nüshalarını kuruma vermek
zorunda bulundukları her türlü data, plan ve
haritaların arşivlenmesini yapmak,
c) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tara
fından yapılacak hidrografik, oşinografik ve je
ofiziksel mesaha ve' araştırmalara koordina
törlük yapmak,
d) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından
tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırılacak
yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde il
gililerce hazırlanacak tasarı ve teklifler için
kurumun mütalaasına başvurmak,
e) Seyir ve emniyet ve kolaylığının sağlan
ması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya
yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve
planlarla deniz trafiği, liman ve su yollarına
ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve
mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulun
mak ve mütalaa vermek,
f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal
emniyetini sağlamak üzere kuruma gelen bildi
rileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilmesini
müteakip yayınlamak,
g) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinog-*
rafi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası ku
rum ve andlaşmaların Türkiye için uygulama
hükümlerini, Bakanlar Kurulu karan ile yerine
getirmektir.

Yayın işleri :

b) Resmî ve özel kurum ve şahıslar ta
rafından özel vasıtalarla yaptmlacak hidrograrafik, oşinagrafik ve jeofiziksel mesaha ve
araştırmalara aidolup birer nüshalannı Kuru
ma vermek zorunda bulundukları her türlü
data, plan ve haritalann arşivlenmesini yap
mak,
c) Resmî ve özel kurum ve şahıslar tara
fından yapılacak hidrografik, oşinografik ve
jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordina
törlük yapmak,
d) iSeyir emniyeti ve kolaylığı bakımın
dan tesis edilecek, değiştirilecek veya kaldırı
lacak yardımcılann mevki ve nitelikleri üze
rinde ilgililerce hazırlanacak tasarı ve teklif
ler için Kurumun mütalaasına başvurmak,
e) (Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlan
ması bakımlarından ilgililerce yapılacak veya
yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve
planlarla deniz trafiği, liman ve su yollan,na
ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve
mal emniyetini sağlayacak tetkiklerde bulun
mak ve mütalaa vermek,
f) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal
emniyetini sağlamak üzere Kuruma gelen bil
dirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltil
mesini müteakip yayınlamak,
g) Milletlerarası seyir, -hidrografi, oşinog
rafi ve jeofiziksel yönlerden milletlerarası ku
rum ve andlaşmalann Türkiye için uygula
ma hükümlerini, Bakanlar Kurulu Karan ile
yerine getirmektir.
Yayın işleri :

MADDE 4. — İkinci maddede yazılı seyir,
hidrografi ve oşinografi, jeofizik işlerine ait so
nuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere:
. Millet Meclisi

MADDE 4. — Millî Savunma Komisyonu
nun 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 753)
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a ) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik,
kurum ve dairelerine,
b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmî
kurumlara,
c) İlgili olduğu anlaşılan Özel kurum Ve şa
hıslara,
d ) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri
alınarak milletlerarası veya yabancı devlet ku
rumlarına verilecek 'özel harita, plan, kitap ve
broşürleri,
e ) ©eniz harita ve notik yayınları, hazırla
mak, derlemek ve yayımlamaktır.
Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapıla
cağı bu konuda çıkartılacak yönetmelikte göste
rilir.

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik,
kurum ve dairelerine,
b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmî
kurumlara,
c) ilgili olduğu anlaşılan özel kurum ve
şahıslara,
d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri
alınarak milletlerarası veya yabancı devlet ku
rumlarına,
Verilecek özel harita, plan, kitap ve broşür
leri ile,
e) Deniz harita ve notik yayınlarını, hazır
lamak, derlemek ve yayımlamaktır.
Gizldüük dereceli yayınların ne suretle yapıla
cağı bu konuda çıkartılacak yönetmelikte gösetrilir.

MADDE 5. — İlgililerce bildirilen can ve mal
emniyetine ait her türlü tehlikeler Türkiye ÜRadyo Televizyon Kurumu IGenel Müdürlüğü rad
yolarından Hükümet bildirilerine uygulanan
esaslara göre ve ,Posta Telgraf Telefon idaresi
Genel Müdürlüğüne ait sahil telsiz istasyonlarıyle her türlü diğer yayın organlarından, ücretsiz
olarak alâkalılara duyurulur.

MADDE 5. — ilgililerce bildirilen can ve mal
emniyetine ait her türlü tehlikeler, Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve
Posta Telgraf ve Telefon idaresi Genel Müdür
lüğüne ait sahil telsiz istasyonları ile her türlü
diğer yayın organlarından yararlanılarak ve
Hükümet bildirilerine uygulanan esaslara göre
ücretsiz olarak alâkalılara duyurulur.

İhtiyaçların tespit ve tedariki :

İhtiyaçların

tespit ve tedariki :

MADDE 16. — Seyir ve Hidrografi Dairesi
Başkanlığı Genel Bütçe ile tedvir olunur.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edümiiştir.

MADDE 7. — Kuruma Millî Savunma Ba
kanlığınca lüzum görüldüğü takdirde 500 000
liraya kadar bu Bakanlık bütçesinden döner
sermaye tahsis olunur.
Bu döner sermaye Millî Savunma Bakanlığı
bütçesinden açılacak bir (fasıldan ödenir.

MADDE 7. — Kuruma Millî Savunma Ba
kanlığınca 500 000 lüraya kadar bu Bakanlık
bütçesinden döner sermaye tahsis olunur.
Bu döner sermaye, M M Savunma Bakanlığı
bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir.

Döner sermayelerin işletilmesinden hâsıl
olan kârlar 'döner sermaye yekûnu 2 milyon li
raya ulaşıncaya kadar bu sermayeye ilâve edi
lir. Bu miktara ulaştıktan sonra artanı Hazineye
gelir kaydolunur.
Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin
işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi 7356
sayılı Kanun bükümlerine göre yapılır.
Millet Meclisi

Döner sermayelerin isletilmesinden hâsıl
olan kârlar, döner sermaye yekûnu 2 milyon li
raya ulaşıncaya kadar bu sermayeye ilâve edi
nir. Bu miktara ulaştıktan sonra artanı Hazine
ye gelir kaydolunur.
Bu suretle tesis olunacak döner sermayenin
işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi 7356 sa
yılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

(S. Sayısı : 753)
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a) Türk İSilâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik,
kurum ve dairelerine,
b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmî
kurumlara,
c) ilgili olduğu anlaşılan özel kurum ve
şahıslara,
d) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri
alınarak milletlerarası veya yabancı devlet ku
rumlarına,
Verilecek özel harita, plan, kitap ve broşür
leri, deniz harita ve notik yayınlarını hazırla
mak, derlemek ve yayınlamaktır.
Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapı
lacağı bu konuda çıkartılacak yönetmelikte gös
terilir.

MADDE 5. — İlgililerce bildirilen can ve mal
emniyetine ait her türlü tehlikeler, Türkiye
Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve
Posta - Telgraf ve Telefon idaresi Genel Mü
dürlüğüne ait sahil telsiz istasyonları üe her
türlü diğer yayın organlarından yararlanıla
rak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esas
lara göre ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.
İhtiyaçların tespit ve tedariki :

MADDE 5. — Millî Savunma Komisyonu
nun 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

İhtiyaçların tespit ve tedariki :

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Kuruma Millî Savunma Ba
kanlığınca 500 000 liraya kadar bu bakanlık
bütçesinden döner sermaye tahsis olunur.
Bu döner sermaye, Millî Savunma Bakanlığı
bütçesinde açılacak bir fasıldan ödenir.

MADDE 7. — Millî Savunma Komisyonu
nun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Döner sermayenin işletilmesinden hâsıl olan
kârlar, döner sermaye yekûnu 2 milyon liraya
ulaşıncaya kadar bu sermayeye Uâve edilir. Bu
miktara ulaştıktan sonra artanı Hazineye gelir
kaydolunur.
Bu surette tesis ^olunacak döner sermayenin
işletilmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi 7356 sa
yılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Millet Meclisi
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MADDE (8. — (Kurumun döner sermaye dı
şında yapacağı işlerle 3 neü maddede belirtilen
seyir ve hidrografi işlerine ait taleplerin, iste
yen dairenin ihtiyacına uygun teknik vasıf ve
esaslar her yıl, o sene bütçesinin Türkiye Büyük
Millet (Meclisine şevkinden evvel ve bunun dışın
da ihtiyaç görülecek zamanlarda IDeniz Kuvvet
leri Komutanlığınım daveti üzerine ve bu Komu
tanlığın tespit edeceği subayın başkanlığında
toplanacak hidrografik, oşinografik ve deniz je
ofiziği ile denizde can ve mal emniyeti hususla
rında ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcilerim
den müteşekkil bir kurulda tespit olunur.

MADDE 8. — Kurumun döner sermaye dı
şında yapacağı işlerle bu kanunda belirtilen se
yir ve hidrografi! işlerime ait talepler ve isteyen
dairenin ihtiyacıma uygum teknik vasıf ve esas
lar her yıl, o sene bütçesimim Türküye Büyük
Millet Meclisime sevkimdem evvel ve burnum dı
şımda ihtiyaç görülecek zamanlarda Deniz Kuv
vetleri Komutanlığının daveti üzerime ve bu
Komutanlığım tespit edeceği subayım başkanlı
ğımda toplamacak hidrografik, oşimografifk ve
demiz jeofiziği ile demizde cam ve mal emniyeti
hususlarımda ilgili bakanlıklarım yetkili temsil
cilerimden. müteşekkili bir kurulda tespit olunur.

Kurulun kararı Bakanlar Kurulunun onayı
ile kesinleşir.
Yıllık programları aksatmayacak program
haricî âcil ihtiyaçları karşılamakta ve lüzum gö
receği işleri yapmakta kurum yetkilidir. •

Kurulun karan Bakanlar Kurulunun onayı
ile kesimleşir.
Yıllık programları aksatmayacak program
dışı ivedi ihtiyaçları karşılamakta ve lüzum gö
receği işleri yapmakta kurum yetkilidir.

MADDE 9. — Bakanlıkların ve resmî daire
lerim kurum bütçesinden karşılanamayan masra
fı mucip taleplerimin tahakkuku için genel büt
çeli dairelere ait ihtiyaçların »gerektirdiği öde
nek, bütçelerin hazırlanması sırasında Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibime ak
tarılır.
Katma bütçeli dairelerle diğer dairelere ait
ihtiyaçların gerektirdiği ödenek, bir taraftan
genel bütçenin çeşitli gelir faslıma irat, mukabi
lini, işi alan dairemin bütçesimim sonunda açıla
cak özel tertiplere tahsisat kaydetmeye ve yıl
sonunda kalan miktarları ertesi yıl bütçesinde
açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir.

MADDE 9. — Tasarımım 9 mcu maddesi ay
nen. kabul edilmiştir.

Kadro ve personel isleri:

Kadro ve Personel İşleri :
MADDE 10. — Kurum Başkanı ile kurum
da görev alacak subay, astsubay ve eratım atan
ması mevcut Kanun hükümlerine göre; maaşlı
veya ücretli personel ile kurumum teknik kadro
larımda çalışacak teknik personelin atanması ise
ilgili mevzuat gereğince yapılır.
Kurumun kadrosu Genelkurmay Başkanlı
ğınca onanır.
Millet Meclisi

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu
aynem kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 753)
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MADDE S. — Bu kanunda belirtilen seyir
ve hidrografi işleri, resmî ve özel kurum ve şa
hısların yapacakları istemler, kurumun kendi
hizmetleri de gözönüne alınarak, Deniz Kuvvet
leri Komutanlığının yapacağı davet ve belirte
ceği subayın başkanlığında yılda bir defa ol
mak üzere ilgili resmî ve özel kurum yetkili
temsilcilerinden kurulu bir kurulda tespit olu
nur.
Bu kurulun kararı Bakanlar Kurulunun ona
yı ile kesinleşir. Kurul bu hizmet için, bütçenin
T. B. M. Meclisine şevkinden önce toplanır.

MADDE 8. — Millî Savunma Komisyonu
nun 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kurum, Bakanlar Kurulu onayından geçen
yıllık programı aksatmayacak program dışı ve
ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum görece
ği işleri yapmaya yetkilidir.

MADDE 9. — Bakanlar Kurulunca onay
lanan yıllık iş programlarının gerçekleşmesi
için iş talebinde bulunan bakanlıklar, resmî
kurumlar talepleri ile ilgili masrafları aşağı
daki şekilde sağlanır:
Genel bütçeli kurumların, programa dahil
iş taleplerinin gerektirdiği ödenek bütçe hazır
lığı sırasında aidiyetine göre Millî Savunma Ba
kanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bütçesi
nin ilgili tertiplerine aktarılır.
Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yap
tıracakları işlere ait meblâğ, bir taraftan genel
bütçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılığına da
işi alan kurumun bağlı olduğu bütçenin sonun
da açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye
ve yıl sonunda artakalan miktarları gelecek yıl
bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Kadro ve personel işleri :

MADDE 9. — Millî Savunma Komisyonu
nun 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kadro ve personel işleri ;

MADDE 10. — Kurum başkanı ile kurumda
görev alacak subay, astsubay ve erlerin atan
ması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alı
nacak teknik personelin atanması ise, ilgili mev.zuat gereğince yapılır.

Millet Meclisi

MADDE 10.,— Millî iSavunma Komisyonu
nun 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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Yönetmelikler :

Yönetmelikler :
MADDE 11. — Bu kanunun uygulama esas
larını gösterir, ıBakanlıklararası kurulun teşek
kül ve işleyişine dair, gizlilik derecesi taşıyan
bilgilerin yayın, dağıtım ve muhafazasına dair
yönetmelikler, yürürlük tarihini taMbeden bir
yıl içinde ©akanlar Kurulu kararı ile çıkartılır.
Kurumun mal varlığı:

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Kurumun mal varlığı :

MADDE 12. — Deniz Kuvvetleri Komutan
lığı, kurumun ihtiyacı bulunan gayrimenkul,
deniz araçları, cihazlar, aletler ve diğer malze
meyi kuruma temin etmekle yükümlüdür.
Yürürlük :

MADDE İİ. — Taâariiıın 12 nci maddesi:
aynen İcabul edilmiştir.

Yürürlük :

MADDE 13. — Bu Kanun yayımını takibeden malî yıl başından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme :

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi
aynen kabul edillanlştir.
Yürütme :

MADDE 14. — Bu Kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.
11.4.1970
Başbakan
S. Demirel
Devlet Bakanı
E. Atabeyli
Adalet Bakanı
Y. Z. Önder
İçişleri Bakanı
Uf. Menteşeoğlu
Maliye Bakanı
M. Erez
Bayındırlık Bakanı
T. Gülez
ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan
Tarım Bakanı
/. ftHem
Çalışma Bakanı
S. öztürk
En. ve Ta. Kay. Bakanı
S. O. Avcı
İmar ve İskân Bakanı
E. Nakiboğlu
Orman Bakanı
E. Özalp
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MADÖIÎ 14 — Tâiârinih 14 nöü

âyrieli kaüüi

Devlet Bakanı
B. Sezgin
Devlet Bakanı
T. Bilgin
Millî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
/. S. Çağlayangil
Millî Eğitim Bakanı
O. Oğuz
Ticaret Bakanı
0. Titrek
Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlû
Ulaştırma Bakanı
JV. Menteşe
Sanayi Bakanı
S. Kıhç
Turizm ve Ta. Bakanı
N. Cevheri
Köy İşleri Bakanı
T. Kapanlt
Gençlik ve Spor Bakanı
1. Sezgin
Millet Meclisi
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Yönetmelik :

(Bütçe ve Plân Komisyonunun değiştirişi)
Yönetmelik :

MADDE 11. — Bu kanunun uygulama esas
larını, bakanlıklararası kurulun kuruluş ve iş
leyişini, gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin ya
yın, dağıtım ve muhafazasını gösterir yönetme
lik; yürürlük tarikini takilbeden bir yıl içinde
Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılır.
Kurumun mal varlığı :

MADDE 11, — Millî Savunma Komisyonu
nun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

Kurumun mal varlığı :

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük :

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi
aynen kabul edilmiştir.

Yürürlük :

MADDE 13. — Bu kanun yayımını takilbe
den malî yılbaşından itibaren yürürlüğe gi
rer.
Yürütme :

MADDE 13. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

13 ncü maddesi

Yürütme :

MADDE 14. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür.

Millet Meclisi

MADDE 14. — Tasarının
aynen kabul edilmiştir.

(S. Sayısı : 753)
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Dönem : 3
Toplantı : 4
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Seyir ve Hidrografi hizmetleri kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî
Savunma ve Plan komisyonları raporları ( 1 / 3 0 7 )

Millet Meclisi
Bütçe Plan Komisyonu
Esas No. : 1/307
Karar No. : 196

28 . 11 . 1972

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara
nun tasarısı).
Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek
yısı : (753) olan rapor Komisyonumuzca aynen
Geneli Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere
Başkan
Zonguldak
K. Nedimoğlu
Afyon Karahisar
H. Hamamcıoğlu
Bursa
N. Atlı
Eskişehir

8. öztürk
izmir
K. önder
Manisa
M. Ok
Trabzon
A. Şener
imzada bulunamadı.

bağlanan

(Seyir ve Hidrografi Hizmetleri ka

üzere Komisyonumuza gönderilmiştir.
benimsenmiştir.
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.

S. Sa

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz
Ankara
H. Balan
Bursa
A. Türkel
İsparta
A. î. Balım
Kayseri
V. Â. Özkan

Kâtip
Çorum
A. Topçuba§ı
Aydın
N. Menteşe
Eskişehir
/. Angı
içel
C. Okyayuz
Malatya
Söz hakkım mahfuzdur
H. Gökçe

Niğde
H. A. Kavurmacıoğlu
Yozgat
C. Sungur

Samsun
H. Özalp
Zonguldak
S. T. Müftüoğlu

Dönem : 3
Toplantı : 4

MİLLET

MECLİSİ

öf*0
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal
Güvenlik konusunda Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 6 8 1 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı: 71 -1417/6738

1.7.

1972

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkrye Büyük Millet Meclisince arzı Bakanlar Kurulunca
27 . 6 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında
sosyal güvenlik konusunda Genel Sözleşme ile bu sözleşmeye Ek Protokolün onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim,
Ferid Melen
Başbakan

GEREKÇE
Fransa'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenliklerini teminat altına alamak ve iki memleketin
sosyal güvenlik mevzuat ve tatbikatı arasında bir koordinasyon sağlamak amacıyle, söz konusu ül
ke ile bir sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmıştır.
İmzalanan Sözleşmeye göre, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasında Âkit Tarafların va
tandaşları çalıştıkları ülke vataııdaşlarıyle, eşit muameleye tabi tutulacaklar, bir sosyal güvenlik
yardımına hak kazanılıp kazanılmadığmm tayininde her iki ülkede geçen sigortalılık süreleriyle mua
dil süreler nazara alınacak ve bir memleketin mevzuatına göre kazanılmış olan haklar, ilgililerin di
ğer memlekette ikamet etmesi halinde mahfuz kalacaktır.
20 Ocak 1972 tarihinde Paris'te imzalanan ve Fransa'daki işçilerimizle, bunların aile fertlerinin,
sosyal güvenlik yönünden önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Sözleşmenin ihtiva ettiği hüküm
ler, aşağıda, Sözleşmedeki madde numaraları sırasına göre açıklanmıştır.
I. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER
Madde : 1
Madde, Sözleşmenin kimler hakkında uygulanacağını belirtmekte ve eşit muamele prensibini va
zetmektedir.
1. Fıkraya göre, Türkiye'de daimî veya mevsimlik bir faaliyette bulunan Fransız vatandaşı iş
çiler ile benzerleri ve bunların Türkiye'de ikamet eden aile fertleri.
2. Fıkraya göre de, Fransa'da çalışan Türk vatandaşı işçiler ile benzerleri ve Fransa'da ika
met eden aile fertleri,
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Çalıştıkları ülkenin sosyal güvenlik
le göreceklerdir.

mevzuatı bakımından bu ülke vatandaşlarıyle eşit muame-.

Madde : 2
Madde, Âkit Taraflar vatandaşlarının, ikamet etmekte oldukları diğer Âkit Taraf mevzuatın
da öngörülen isteğe bağlı sigortadan yararlanabileceklerini, ve isteğe bağlı sigortaya kaydolabilmek için, gerekirse, diğer ülke mevzuatına tabi olaraJk geçen sigortalılık sürelerinin de nazara
alınacağını belirtmeiktedir.
Ayrıca, Türkiye'de çalışan Fransız işçileriyle Fransa'da çalışan Türk işçilerinin, 1 nci madde
ye göre, çalıştıkları memleketin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmakla beralber, arzu ederlerse,
kendi memleketlerindeki isteğe bağlı sigortaya da devam edebilmeleri ve bu sigortaya prim ödeye
bilmeleri, maddenin 3 ncü fıkrasiyle, mümkün kılınmıştır.
Madde : 3
Bu maddede, Sözleşme bükümlerinin uygulanacağı ülkeler coğrafî olarak belirtilmektedir.
Madde : 4
Maddenin 1 nci fıkrasında, lıer iki memlekette Sözleşmenin uygulama alanına giren sosyal gü
venlik mevzuatı belirtilmektedir.
Maddenin 2 nci fıkrası, bu mevzuatı ileride t?:dil eden veya tamamlayan bütün mevzuatın da
sözleşmenin uygulama alanına gireceğini belirtmektedir,
Ayrıca, Sözleşmenin,
Yeni bir sosyal güvenlik koluna mütedair mevzuata ve,
Mevcut rejimleri yeni nüfus zümrelerine teşmil eden mevzuata,
Hangi şartlarla uygulanacağı da bu fıkra içinde belirtilmektedir.
Madde : 5
Madde, Sözleşmenin uygulama alanı dışında bırakılan kimseleri belirtmektedir.
Madde : 6
Bu madde ile, Sözleşmenin 1 nci maddesinde vaz'olunan kaidenin istisnaları belirtilmektedir.
Maddenin 1 nci fıkrası uyarınca :
a) İşverenleri tarafından, geçici bir işin icrası için diğer Âkit Tarafın ülkesine gönderilen işçiler
3 yıl süre ile işyeri merkezinin bulunduğu memleket mevzuatına talbi tutulacaklar,
b) Geçici işin süresi üç yılı 'aştığı ıtaikdirde, iki memleketin yetlkili idarî makamlarının önce
den mutabık /kalmaları şartıyle, işyeri merkezin in. bulunduğu ülke mevzuatının uygulanmasına
devam edilecektir.
2 nci fıkraya göre, âkit memleketli erden birinin idare hizmetlerinde çalışan ve 5 nci madde
nin 2 nci fıkrası dışında olup diğer Devlet ülkesinde görevlendirilen üenejtli personel, kendilerini
görevlendiren Devletin mevzuatına tabi oilmaya 'devam edeceklerdir.
3 ncü fılkra, elçilik ve [konsolosluklarda çalışan ve 5 nci maddenin 3 ncü fıkrası dışındaki
personel ile bu temsilciliklerdeki memurların şahsî hizmetlerinde çalışan kimselere, (temsilciliğin
bulunduğu memleketin vatandaşı olmamak şartıyle, elçilik veya ikonsoloslulkçıa temsil edilen mem
leketinin mevzuatına tabi olmayı isteme hakkım tanımaktadır. Bu hakkın nasıl 'kullanılacağı
İdarî Anlaşma ile tespit edilecektir.
Maddenin 4 ncü fıkrası, nakliyat teşebbüslerinin çalıştırdığı 'kimselerin teşebbüs merkezinin
bulunduğu ülke ınevzuaıtma tabi almalarını öngörmektedir. Ancak, teşebbüsün diğer Âkit Taraf
Mîllet Meclisi
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ülkesinde bir şube veya Idaimî temsilciliğinin bulunması halinde bu şube veya daimî temsilcilik
tarafından işe alınan ve çalıştırılan kimseler, İdarî Anlaşmada belirtilecekle şartlarla, çalıştıkları
ülke mevzuattın a tabi tutulabileceklerdir.
Madde : 7
Bu madde, Tarafların yetkili idarî makamlarına, aralarında anlaşmak suretiyle, yukarıda be
lirtilen (kaide ve istisnalardan sapma yetkisini vermektedir.
II.

BÖLÜM - ÖZEL HÜKÜMLER

1 nci Kısım - Hastalık ve Analık Sigortası
Madde, : 8
Maddede, Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bulunan Türk işçileri ve bunlara
refakat eden aile fertlerinin yeni ikamet ettikleri memleketin mevzuatında öngörülen hastalık si
gortası yardımlarından hangi santiarla yara ıkınacakları belirtilmektedir.
Bu şartlar, işçilerin :
a)

Bu (memlekette sigortaya tabi bir işte çalışmış olmaları,

b) Bu ımemileJkette, sözkonusu yardımlara hak kazanmak için gerekli şartları yerine getirmiş
olmaları,
olarak tespit edilmiştir.
Madde : 9
Bu maddede de Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bulunan Türk işçileri ve
bunlara refakat eden aile fertlerinin; yeni ikamet ettikleri memleket mevzuatında öngörülen ana
lık yardıfmlarınfdan yararlanma şartları, 8 maddeye mütenazır olarak tespit edilmiştir.
Madde : 10
Bu madde ile, bir memleketin hasttailık ve analık sigortası yardımlarından yararlanma hakkının
doğması için, icabederse diğer memlekette evvelce geçen sigortalılık süreleri ile muadili sürelerin
de nazara alınması öngörülmektedir. Ancak, İni hükmün uygulanabilmesi için daha önce çalışı
lan memleketteki sigortalılık süresinin sonu ile yeni memleketteki sigortalılık süresinin başlangıcı
arasında bir aydan fazla zaman geçmemiş olması lâzım gelmektedir.
Madde : 11
Türkiye'de çalışan bir Fransız işçisi veya Fransa'da çalışan bir Türk işçisi, hastalık veya ana
lık sigortası yardımlarından yararlanmakta iken, bağlı bulunduğu Kurumun müsaadesini almak
sartıyle, ikametgâhını diğer Âkit Taraf ülkesine naklettiği takdirde, üç ay süre ile sözkoıiıusu
yardımlardan yarardanımağa devam edecektir. Ayrıca bu süre1, hekim muayenesi sonunda uygun
mütalâa edildiği takdirde, sigortalının kayıtlı bulunduğu kurumun kararı ile, yeni bir üç aylık
süre için uzatılabilecektir. Bu sürenin 6 aydan daha fazla uzatılabilmesi İdarî Anlaşmada tarif edi
lecek fevkalâde vahim bir mahiyet arz eden hastalık hallerine inhisar ettirilmiş ve sigortalının
kayıtlı bulunduğu kurumun müsaadesine bağlanmıştır.
Madde : 12
Bu madde, Türkiye'de çalışan Fransız işçileriyle Fransa'da çalışan Türk işçilerinin yıllık ücret
li izin münasebetiyle kendi memleketlerinde bulundukları sırada hastalıfk ve analık yardımlarından
Millet Meclisi
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yararlanıma halklarını düzenlemektedir. İşçi, izin .müddeti sonunda, sağlık nedenleriyle, çalıştığı
ülkeye dönemediği takdirde, bu hal hekim raporu ile tevsik edilmek ve işçinin '.bayıltlı bulunduğu
kurumun muvafakatti alınmaik şartıyle, yardımlardan yararlanma hakkı 3 »ay uzatılabilecektir. Bu üç
aylık sürenin dışımda yardımlara devam edilmesi, tdarî Anlaşnıa'da tarif edilecek vahim bir mahi
yet arz-eden hastalık hallerine münhasır kalacaktır.
Madde : 13
Bu madde, yulkardaıki maddelerde öngörülen hallerde yarpılacak sağlık yardımlarının şümul
ve ifa şekilleri bakımından, işçinin yeni ikamet ettiği veya geçici olarak bulunduğu memlekette
cani olan mevzuata göre ve bu memleketin kurumu tarafından, para yardımlarının ise doğrudan
doğruya ilgilinin kayıtlı bulunduğu kurum tarafından ifa edileceğini belirtmektedir.

Madde : 14
'Bu maddeye göre, 11 ve .12 nci maddelerde öngörülen hallerde yapılan yardımların masrafı,
işçinin kayıtlı bulunduğu kurumca karşılanacaktır. Madde, ayrıca, bu m as raf kırın nasıl ödenece
ğinin idarî anlaşma ile tespit edilmesini öngörmektedir.

Madde : 15
Madde, bir Türk veya Fransız işçisinin diğer memlekette çalıştığı sırada, işçinin kendi memle
ketinde ikamet eden aile fertlerinin, hastalık ve analık sağlık yardımlarından yararlanma hakla
rını tespit etmektedir. Maddeye göre, aile fertlerinin kimler okluğu, yardımların kapsamı, süresi,
ifa şekilleri ailenin ikamet ettiği memleketin mevzuatına göre tayin edilecek ve yardımlar aile
nin ika/met ettiği memleketin kurumu tarafından sağlanacaktır. Yine bu madde uyarınca; yardımların masrafı işçinin kayıtlı okluğu memleketin kurumunca
karşılanacaktır. Bu maksatla, yetkili kurum tarafından ailenin ikamet ettiği memleketin kurumu
na yapılacak ödeme, idarî anlaşmada tespit edilecek şekilde hesaplanan götürü bir tutarın dört
te üçü olarak öngörülmüştür.
.Madde : 16
Maddede, belli bir işin icrası maksadıyle işvörenleri tarafından diğer Âkit Taraf ülkesine gön
derilen işçilerle onlara refakat eden aile fertlerinin, çalıştıkları memlekette -kaklıkları sürece has
talık ve analık yardımlarından yararlanma hakkına s ah iib oklukları belirtilmekte ve bu hakkın
n as 11 kul la nıla c a ğı bildirilmeikt e di r.
'Madde : 17
Madde, sigortadan aylık almakta olan kimselerin sağlık yardımları haklarını

düzenlemekte

dir.
(Maddenin 1 nci fıkrasına göre; iki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi su
retiyle aylık bağlanmış olan bir kimse, ülkesinde ikamet etmekte olduğu memleketin mevzuatına
göre sağlık yardımlarına müstahak bulunduğu takdirde bu yardımlar, sanki aylık yalnız ika
met edilen memleket tarafından bağlanmış gibi ve masrafları da bu memleketin kurumuna ait
olmak üzere, ifa edilecektir. Sağlık yardımlarına hak kazanmış bulunan aile fertleri için de aylık
sahibi için yapılan işlem uygulanacaktır.
2 nci fıkraya göre ise, Âkit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık bağlanmış olan
bir kimse ve aile fertleri, diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettikleri takdirde de, ikamet mahalMilet, Meclisi

(S. Sayısı : 868)

— 5 —
İmdeki kurumun sağladığı sağlık yardımlarından yararlanacaklardır. Ancak yardımlara hali ka
zanılıp kazanılmadığı aylığı ödeyen memleketin mevzuatına göre tespit edilecek, yapılan yardım
ların masrafının dörtte üçü aylığı ödeyen ülkenin sosyal güvenlik kurumunca, aylık sahibinin
iikamet. ettiği ülkenin kurumuna idarî anlaşmada tespit edilecek usullerle ve götürü olarak ödene
cektir.
Madde : 18
Bu madde ile, protezlerin, büyük cihazların ve idarî anlaşmaya ciltlenecek bir listede gösteri
lecek diğer önemli sağlıik yardımlarının sağlanması, âcil haller haricolmak üzere, işçinin kayıtlı
bulunduğu kurumun müsaadesi şartına bağlanmıştır. Aneaik, masrafların götürü esas üzerinden
ödeneceği hallerde bu müsaade şartı aranmayacaktır.
2 nci faslım ımâJİû'lülk sSgor<tiası
•Madde : 19
Bu maddenin :
1 nci fıkrasına göre, her iki memlekette geçmiş sigortalılık süreleri bulunan işçiler için, ma
lûllük sigortası para veya sağlık yardımlarının doğmam, idamesi veya ihyası bakımından, gere
kirse, bu sürelerin birleştirilmesi öngörülmüştür.
2 nci fıkrasına göre, haıstalık veya kaza sebebiyle, malûllükle neticelenen işgöremezlik halinin
vıiikubulduğu tarihte ilgili hangi memleket mevzuatına tabi .bulunuyorsa malûllük aylığı o mev
zuata göre bağlanacak ve aylığı bu mevzuatı uygulamakla görevli kurum tarafından ödenecektir.
Madde : 20
Bu madde ile; malûllük aylığının durdurulmasından sonra, sigortalının aylığa yeniden hak ka
zanması halinde ilk defa bağlanan aylığı ödeyen kurumun ödemelere telkrar başlaması, aylığın
kesilmesinden sonra sigortalının durumunun yeniden bir malûllük aylığı bağlanmasını gerektir
mesi halinde yeni aylığın 19 ncu maddedeki esaslara göre bağlanması öngörülmeiktedir.
Madde : 21
Madde, malûllük aylığının, icabında, yaşlılık aylığına çevrilmesine mütedairdir. Âkit Memle
ketlerden birinin mevzuatına, göre yaşlılık aylığı için gerekli şartlar, özellikle ya.ş şartı yerine ge
tirildiğinde, bu şartın taihaikkuık ettiği tarihten itibaren malûllük aylığı, yaşlılıik aylığına çevri
lecektir. Aneatk her iki memleketçe bağlanabilecek yaşlılık aylıklarının toplamı malûllük aylığı
tutarından daha az olduğu takdirde, malûllük aylığını ödemiş olan kurumun aradaki farka eşit bir
ek ödeme yapması hükme bağlanmıştır.
3 moü Kısım - Y&şilihlk Sigortası ve ölüm (aylılkları) Sigortası
Madde : 22
Bu madde, her iki memlelketin yaşlılık veya ölüm sigortası haikkmdaki bir veya birden ziyade
mevzuatına tabi olmuş bulunan sigortalılar içtin yardım hakkı doğduğu zaman, Âkit Ülkelerden
her birinin mevzuatının ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasını tercih etme hakkını tanımaktadır.
îşçi, millî mevzuatların ayrı ayrı uygulanmasını tercih ettiği takdirde, bu mevzuatlardan her bi
rine göre talehedebaleceği yardım, diğer memlekette geçen sigortalılık veya muadil süreler naza
ra alınmadan, sanki ilgili yalnız bu memleketin mevzuatına tabi olmuş gibi tayin edilecektir.
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Madde : 23
Bu madde ve bundan sonraki maddeler sigortalının her iki memleket mevzuatının birlikte uy
gulanmasını tercih etmesi halinde yapılacak işlemleri tespit etmektedir.
Maddenin 1 nei fıkrası, her iki Âkit Memleket mevzuatına taibi olarak geçmiş olan sigortalı
lık süreleri ile muadil sürelerin ayni zamana rastlamamak şartıylc, yardım hakkının doğması, ida
mesi veya yeniden kazanılması baıkiöularmdan birleştirilmesini öngörmektedir.
Maddemin 2 nei fıkrası, sigortalılık süreleriyle muadil sürelerin çalışması halinde yapılacak iş
lemleri belirtmektedir.
3 ncü fıkrada, Âkit Memleketlerden birinin «mevzuatı bâzı haklardan yararlanılmasını, sigor
talılık sürelerinin özel bir sigorta rejimime veya özel hükümlere tabi bir meslekte geçmiş olması
şartına bağlanmışsa, bu haklardan yaraıiamımak için diğer memlekette, yalnız buna tekabül eden
özel rejim veya hükümlere tabi olarak geçen sürelerin nazara alınması öngörülmüştür. Bu hük
me göre, meselâ, madenlerde yeraltı işlerinde çalışanlar için 506 sayılı Kanunda öngörülen özel
hülküimılerıin uygulanmasında, Fransa'da yalnız buna mütenazır işlerde çalışılan günler nazara alı
nabilecektir.
-Madde : 24
Bu maddeye göre, her memleketin yetkili kurumu 23 ncü maddeye göre birleştirilecek sürele
ri hesaba katmak suretiyle, kendi mevzuatına göre, ilgilinin yaşlılılk yardımlarına hak kazanmak
için gerekli şartları yerine getirmiş olup olmadığını tespit edecektir.
Yardım hakkının doğması halinde aylık şöyle hesaplanacaktır.
Her memleketin yetkili kurumu önce, 23 ncü maddeye göre birleştirilen sürelerin tamamı ken
di mevzuatına ta.bi olarak geçmiş olsaydı ilgilinin hak kazanabileceği aylık tutarım nazarî ola
rak tayin edecektir. '
'Müteakiben, her memlekettin yetkili kuruıınu tarafından ilgiliye fiilen ödenecek olan aylık, yu
karıdaki fıkrada öngörülen nazarî aylık tutarı üzerinden ve kurumun kendi mevzuatına tabi ola
rak geçen süreler toplamımın, her iki memlekette gecen süreler toplamına oranına göre tayin edi
lecektir.
Madde : 25
Madde, iki memleketten birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin bir yıldan az
olması halinde bu memleketin mevzuatına göre hiçbir yardım yapılmamasını,
Ancak, bu sürelerin 23 ncü maddeye göre birleştirilımdk suretiyle, diğer memleketin mevzuatı
na göre yardım hakkının doğup doğmadığınım tayininde nazara alınmasını,
•Hükme bağlamakltadır.
Madde : 26
Bu madde; ilgilinin yaşlılık aylığına hak kazanmak için, her iki memleket mevzuatında ön
görülen şartları aynı zamanda yerine getirememesi, fakat bunlardan yalnız birinin gerektirdiği
şartları yerine getirmesi halini kapsamaktadır. Bu halde, iki memlekette geçmiş sürelerin birleş
tirilmesi suretiyle yaşlılılk aylığı bağlanması, diğer memleket mevzuatına göre gerekli şartlar da
yerine getirilinceye kadar tehir edilmesi öngörülmüştür. Bu tarihe kadar, ilgili, sadece şartlarını
haiz bulunduğu memleket mevzuatına tabi olarak gegmiş süreler nazara alınmak suretiyle ve bu
nıevmıatta öngörülen yardımlardan
yararlanalilecelkîtir.
Bağlanmış bulunan aylık, diğer
memleket mevzuatının gerektirdiği şartlar da yerine geti
rildiği zaman, 23 ve 24 ncü maddeler hükümlerine göre yeniden tespit edilecek, ancak, daha önce
prim iadesi yapılmışsa böyle bir revizyona gidilemeyecektir.
Mffllet Meclisi
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Madde : 27
Bu madde, Sözleşmenin yaşlılık sigortası hakkuıdaiki hükümlerinin, dul ve
haklara da kıyas yolu ile uygulanacağını belirtmektedir.

yetimlerle ilgili

4. Kuma - Malûîllfüık, yaşlılık Me (ölüm (Aylıkları) Siigraitataaıa ait müşterek hükümler
Madde : 28
Bu madde, Âkit Taraflardan birinin mevzua imin, bâzı menfa aitlerin sağla.nma,sun veya bâzı
formalitelerin ikmalini o memlekette ikamet şartına bağladığı takdirde, bir Âkit Taraf vatanda
şının diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de bu menfaatlerden
yararlanmasını
müıHiikün kıilmak malksadıyle kaleme alınmıştır.
Madde : 29
Âkit Memleketlerden birinin mevzuatına g'öre, ya rıhımlar, sigortalılık: süresinin
tamam ındaki
veya bir kısmındaki ortalama ücret esası üzerinim hesaplandığı takdirde, bu madde, bir memle
ket mevzuatına göre ödenecek yardımlar hesabında sadece o memleketin mevzuatına taibi olaraik
geçen sigortalılık süreleri içinde elde edilen ücretlerin nazara alınmasını âmir bulunmaktadır.
Madde : 30
Madde, iıki meımleiket mevzuatında birbirinden farklı olarak tarif edilmiş olan sigortalılık sü
releri arasında yaklaşım sağlamak
maıksadıyle kaleme alınmıştır.
1 noi fıkraya göre, ilk defa sigortalı işe Fransa'da başlamış olan bir işçi için, 506 sayılı Kanu
na güve sigorta-bl ık süresinin başlangıcı o tarihe götürü İm ektedir.
2 nci fıkraya göre, sürelerin birleştirilmesinde ve süreler arasındaki oranın
hesaplanmasında
nazara alınacak «sigortalılık süreleri» tahirinden, Tüık mevzuatındaki anla.mıyle prim ödeme sü
relerinin anlaşılacağı belirtilmektedir.
3 cü fıkrada ise Fransız mevzuatına göre 1 aylık sigortalılık süresi Türk mevzuatına göre 30
prim ödeme gününe muadil olarak kabul edilmiştir.
5. Kısım - Aile yardımları
Madde : 31
Bu madde ile; Fransa'da- ücret karşılığı veya benzeri bir işte çalışan Türk işçilerine, aile yar
dımları hakkındaki Fransız mevzuatında derpiş edilen şartların yerine getirilmiş olması kaydiyie,
Türkiye'de ikamet eden çocukları için de aile yardımlarından yararlanma hakkı tanınmaktadır. An
cak yardımlardan yararlanacak çocuk sayısı 4 olarak sınırlandırılmıştır.
Madde : 32
Bu madde, aile yardımlarından yararlanacak çocuk kategorilerinin, yaş sınırlarının,
tutarları ile ödeme şekil ve sürelerinin tdarî Anlaşma ile tespit edilmesini Öngörmektedir.

yardım

Madde : 33
Madde, işverenleri tarafından, diğer Âkit Taraf ülkesine belli bir işin icrası geçici olarak gön
derilen işçilere, beraberlerinde yaşayan çocuklar için ödenecek, aile yardımlarının İdarî Anlaşma.
ile düzenlenmesini öngörmektedir.
Ayrıca, bu yardımlar, doğrudan doğruya, ilgilinin kendi memleketindeki yetkili aile yardım
ları kurumu tarafından sağlanacaktır.
Millet Meclisi
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6. Kısım - işkazalan ve meslek hastalıkları Sigortası
Madde : 34
Bu ımaddenin 1 nci fıkrası, Âkit Taraflardan birinin işkazalan ile meslek hastalıkları mevzu*
atında yardımlardan yararlanmayı vatandaşlık ve ikamet şartlariyle sınırlayan hükümlerin diğer
Âkit Taraf vatandaşları için uygulanmayacağına dairdir.
2 nci fıkrada, Âkit Tarafların uyguladıkları mevzuata göre işkazası sonucu bağlanan gelirlere
yapılan zamların veya ek olarak sağlanan tamamlayıcı yardımların, ilgililerin ikâmetgâhlarını bir
memleketten diğerine nakletmeleri halinde de aynen devam edeceği belirtilmektedir.
Madde : 35
Bu 'madde, Âkit Taraflardan birinin vatandaşının diğıer Âkit Taraf ülkesinde bulunduğu sırada
bir işkazasma uğraması veya bir meslek hastalığına tutulması ve geçici iş göremezlik devresinde
sağlanan yardımlardan yararlanmaya başladıktan sonra, kayıtlı bulunduğu kurumun müsaadesini
alarak, ikametgâhını diğer memlekete nakledebileceğini ve bu halde söz konusu yardımlardan ya
rarlanma hakkının devam edeceğini ifade etmektedir.
Müsaade, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun tespit edeceği süre için geçerli olacaktır.
Bununla beraber, bu süre, kazazedenin sağlık durumuna göre hekim mütalâasına istinaden ve
kayıtlı bulunulan kurumun kararı ile uzatılabilecektir.
Madde : 36
Maddeye göre, bir işkazası veya meslek hastalığı geçirmiş olan işçinin ikametgâhını değiştir
dikten sonra kaza veya hastalığın nüksetmesi halinde sağlık yardımları hakkı mahfuz kalmakta
dır. Ancak, bunun için, yardım masraflarını üzerine alacak olan kurumun muvafakatinin alınması
gerekmektedir.
Madde; : 37
Madde, 35 ve 36 nci maddelerde öngörülen yardımların kapsamı, ifa şekli ve hangi kurum tara
fından dfa edileceğini tespit etmektedir. Maddede, sağlık yardımlarının sigortalının bulunduğu
memleket kurumlarınca ve bu Kurumun uyguladığı mevzuata göre, para yardımlarının ise doğru
dan doğruya işçinin kayıtlı bulunduğu kurum tarafından ifa edilmesi öngörülmüştür.
Madde : 38
Madde, yukarıdaki maddelerde öngörülen hallerde yapılacak sağlık yardımları masrafının, yet
kili kurum tarafından karşılanacağını hükme bağlamakta ve bunun İdarî Anlaşma ile düzen
lenmesini emretmektedir.
Madde : 39
Madde, hastalık sigortasında olduğu gibi, protez ve büyük cihazlarla önemli masrafı gerektire
cek yardımların ifasını yetkili kurumun müsaadesine bağlamaktadır. Bu yardımlar İdarî Anlaşma
ya eklenecek bir cetvelde tadadedilecektir.
Madde : 40
Madde, işkazası veya meslek hastalığı sonucu iş göremezlik derecesi tayin edilirken, diğer mem
leket mevzuatına tabi olarak daha önce geçmiş kaza veya meslek hastalıkları varsa onların da
mevzuatı uygulanacak memlekette geçmiş gibi nazara alınmasını âmirdir.
Millet Meolisî
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Madde : 41
Maddenin 1 nci fıkrası, işçinin her iki memlekette de aynı meslek hastalığına sebebolabileeek
işlerde çalışmış olması halini öngörmekte ve bu halde yapılacak yardımların, söz konusu işlerde
son defa çalışmış olan memleket mevzuatına göre ifa edileceğini âmir bulunmaktadır.
Maddenin 2 nci fıkrasında ise, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde meslek hastalığına sebebola
bileeek işlerde çalışan bir işçinin diğer ülkede bulunduğu sırada hastalığın müşahede olunması ha
linde dahi yardım hakkının mahfuz olduğu belirtilmektedir.
Madde : 42
Madde, bir memleket mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarına hak kazanmış bir sigorta
lının diğer memlekette bulunduğu sırada bu hastalığın ağırlaşması halinde yapılacak yardımları
düzenlemektedir.
Maddeye göre,
İşçi, yeni ikametgâhın bulunduğu ülkede bu hastalığa sebebolabileeek işlerde hiç çalışmamış
ise, ilk defa yardımı yapmış olan kurum, ağırlaşmayı da nazara alarak gerekli yardımları yapa
cak,
İşçi, yeni ikametgâhının bulunduğu memlekette böyle bir işte çalışmış ise, hastalığın ağırlaş
masına tekabül eden yardım farkını, bu memleketin kurumu ödeyecektir.
7. Kısım - ölüm ödenekleri
Madde : 43
Madde, Âkit Taraflardan birinin vatandaşının diğer Âkit Taraf ülkesinde iken ölmesi halinde,
ölüm yardımlarından hak sahiplerinin hangi şartlarla yararlanacaklarını belirtmektedir.
Madde : 44
Bu madde, yukarıdaki maddede öngörülen ölüm yardımlarına hak kazanılması için, gerekirse,
iki memlekette gecen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesini öngörmektedir.
III. BÖLÜM - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde : 45
Madde, ile, iki memleketin yetkili idarî makamlarına bir genel idarî anlaşma akdi görevi
verilmekte ve bu Anlaşmanın hangi hususları düzenleyeceği belirtilmektedir.
Maddede, ayrıca, Sözleşmenin uygulanmasında kullanılacak formüllerin müştereken hazırlanma
sı öngörülmüştür.
Madde : 46
Madde, Sözleşmede geçen

«Yetkili İdarî Makam» tabirinin tarifini vermektedir.

-;•<

Madde : 47
Maddede, iki memleketin «Yetkili İdarî Makamları» nm Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin
olarak yapacakları işler sayılmaktadır,
Madde : 48
Madde Sözleşmenin tastık edileceğini, tasdik belgelerinin teati formalitesini ve bunu takiben
hangi tarihte yürürlüğe gireceğini belirtmektedir.
Millet Medisi
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Madde : 49
Madde, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, sosyal güvenlik uygulamalarında tanınan
pul, hare ve sair resim muaflıklarını, Sözleşmenin uygulanmasında diğer Âkit Tarafın sosyal gü
venlik kurumlarına verilecek belgelere de teşmil etmektedir.
Maddenin 2 nci fıkrasında ise, Sözleşmenin uygulanmasında tanzim olunacak belgeler konso
losluk vizesinden muaf tutulmuştur.
Madde : 50
Bu maddede, Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu tarafın herhangi bir merci veya makamı
na yapılacak müracatların aynı süre ve mehiller içinde, diğer Âkit Tara'fm buna tekabül eden
merci veya makamına tevdi edilebileceği öngörülmüştür.
Madde : 51
Madde, Akit Taraflardan birinin mevzuatına tabi sigortalının diğer Âkit Traf ülkesinde bulun
duğu sırada, malûllük derecesinin tayini ile ilgili bilgilerin nasıl temin olunacağı, tıbbî kontrollarm nasıl yapılacağı hususlarının düzenlenmesini İdarî Anlaşmaya bırakmaktadır,
Madde : 52
Madde, Âkit Tarafların mevzuatına göre, ikamet şartına bağlı olan sosyal güvenlik yardımla
rının, ilgililerin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde değişikliğe uğramadan ödenmesini
sağlamak üzere kaleme alınmıştır.
Madde : 53
Bu madde, Sözleşmenin uygulanmasında yazışma dili olarak Türkçe ve Fransızcamn aynı şekil
de kullanılabileceğini belirtmektedir.
Madde : 54
Madde, Sözleşmenin uygulanmasında bir.memleket kurumlarınca yapılacak ödemelerin o memle
ketin parasiyle yapılabileceğini ifade etmektedir.
Madde : 55
Madde, Tarafların mevzuatında kambiyo işlemleriyle ilgili tahditlerin Sözleşme gereğince yapı
lacak her türlü transferler için uygulanmamasını öngörmektedir.
Ayrıca, Sözleşme gereğinee yapılacak yardım transferlerinin bir merkezden yürütülebilmesi ve
bu maksatla irtibat kurumlarının görevlendirilmesi öngörülmüştür.
Madde : 56
Bu madde, Tarafların sosyal güvenlik mevzuatının işleyişi sebebiyle yapılan temsilci seçimle
rine yabancıların katılması veya katılmaması hakkındaki hükümlerin aynen uygulanacağına dair
dir.
Madde : 57
Madde, Âkit Taraflardan biriaıin yetkili kurumlarınca yapılan yardımların diğer memlekette bu
lunan bir şahsa ödenmesi için o memleketin mevzuatında öngörülen formalitelerin, Sözleşmeye gö
re yardımlara hak kazanmış kimseler hakkında da, o memleketin vatandaşlariyle aynı şartlarla
uygulanmasını öngörmektedir.
Miaiet Mecılisi
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Madde : 58
Bu maddenin;
1 nci fıkrası, Sözleşmenin uygulanmasından doğan bütün zorlukların 46 ncı maddede tarifi ya
pılan idarî makamlarca müştereken halledileceğine,
2 nci fıkrası, bu yolla halli mümkün olamayan ihtilâfların her iki Hükümetin, mutabık kalacağı
hakem kararı usulü ile çözümleneceğine,
Dairdir.
IV. BÖLÜM - GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
Madde : 59
Maddenin :
1 nci fıkrasına göre, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce bağlanmamış veya iki memleket
mevzuatının ayrı ayrı uygulanması suretiyle işlem görmüş veya hak sahiplerinin milliyeti veya
ikamet yerleri sebebiyle indirime tabi tutulmuş veya ödenmesi durdurulmuş olan gelir veya ay
lıkların Sözleşme hükümlerine göre, yeniden gözlen geçirilmesi öngörülmektedir.
2 nci fıkrasına göre; 1 nci fıkrada öngörülen revizyon ilgililerin taleplerine bağlı kılınmıştır.
Talep, Âkit memleketlerden her birinin yetkili kurumu nezdiude yapılacak ve yapıldığı ayı taki
beden ayın birinci gününden itibaren hüküm ifade edecektir.
3 ncü fıkrasına göre, talep, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
yapıldığı takdirde, yürürlük tarihini takibeden ayın birinci gününden başlamak üzere, geriye
doğru da hüküm ifade edecektir.
Madde : 60
Madde Sözleşmenin yürürlüğe girmesi
mektedir.

için gerekli formaliteleri ve yürürlük

tarihini belirt

Madde : 61
Madde, Sözleşmenin yürürlükte kalacağı süreyi, fesih formalitelerini ve Sözleşmenin feshi ha
linde müktesep hakların ne suretle korunacağını düzenlemektedir.
Hükümleri yukarıda açıklanan Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
tasarısı üç maddeden müteşekkildir.
Madde 1. — Sözleşmenin
Madde 2. — Kanunun

ve eki protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dairdir.

yayımı

tarihinde

Madde 3. — Kanun hükümlerinin

yürürlüğe gireceğini belirtmektedir.

Bakanlar

Millet Meclisi
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Dışişleri Komisyonu raporu
Millet MecMsi
Dışişleri Komisyonu
Esas No. : 1/681
Karar No. : 3

5.2.

1973

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Söz
leşme ile bu Sözleşmeye Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, il
gili Bakanlık temsilcilerinin' iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü.
Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, Fransa'
da çalışan işçilerimizin de sosyal güvenliklerinin teminat altına alınması maksadına matuf olarak
yapılmış olan Sözleşme, Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak, Sözleşmenin tasdiki hakkın
daki tasarı aynen kabul edilmiş ve mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, tasarının
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Komisyon Başkanı
Ankara
0. Alp

Sözcü
İzmir
§. Osma

Kâtip
İstanbul
N. t. Tokgöz

Afyon Karahisar
B. Çerçel

Ankara
0. Birgit

Aydın
î. Sezgin

İstanbul
S. Orkunt

İstanbul
M. Yardımcı

Konya
T. Y. Öztuna

Sivas
E. Kangal
İmzada bulunamadı.

Millet Meclisi

Urfa
N. Aksoy
İmzada bulunamadı
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26 . 3 . 1973

Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sos
yal Güvenlik konusunda Genel Sözleşme ile bu Sözleşmeye Ek Protokolün onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarısı» Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulundu
ğu oturumda incelendi ve görüşüldü :
Fransa'da çalışan Türk işçilerinin sosyal güvenliklerini teminat altına almak ve iki' ülke arasında
sosyal güvenlik alanında koordinasyonu sağlamak amacıyle 20 Ocak 1972 tarihinde Paris'te bir sos
yal güvenlik Sözleşmesi imzalanmıştır.
Sözleşmede anagaye olarak Âkit Tarafların vatandaşları, çalıştıkları ülke vatandaşlarıyle eşit
muameleye tabi tutulacak her iki ülkede geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler nazara alınacak
ve bir memleketin mevzuatına göre kazanılmış haklar, ilgililerin diğer memlekette ikamet etmesi1 ha
linde mahfuz kalacaktır.
Gerek işçilerin ve gerekse aile fertlerinin sosyal güvenlik yönünden önemli bir ihtiyacını karşıla
yacak olan Sözleşme, özellikle yabancı ülkelere işçi gönderen bir ülke olmamız yönünden lehimizde
bir hüviyete sahiptir.
Tasarı bu gerekçe ile Komisyonumuzca uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir.
Tasarının adı geçen Sözleşmenin onaylanmasını düzenleyen 1 nci maddesi yürürlük ve yürütme
ile ilgili 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Bu kanun tasarısının gecikmesi halinde doğması muthemel mahzurları önlemek için tasarının, ön
celik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.

•

Başkanvekili
Niğde
N. Çerezci

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Çorum
A. Topçuhaşı

Adana
S. Kılıç

Aydın
İV. Menteşe

Bursa
N. Atlı

Edirne
1. Ertem

Erzurum
R. Cinisli
imzada bulunamadı.

Eskişehir
/. Angt

Eskişehir
S. öztürk
imzada bulunamadı.

Hatay
H. Özkan
imzada bulunamadı.

İsparta

izmir
K. önder

Manisa
M. Ok

Trabzon
A. Şener

Yozgat
C. Sungur

A.

Bursa
Türkel

A. t. Balım
Sakarya
H. Uysal
İmzada bulunamadı.
Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme
ile bu sözleşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair'kanun tasarısı
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 20 Ocak 1972 tariMnde
Parîste imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik konu
sunda G-enel tSözleşme ile hu sözleşmeye ek protokolün onaylanması luygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanun

hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.
27 . 6 •. 1972

Başbakan
F. Melen

Devlet Bakanı
D. Kitaplı

Devlet Bakanı
î. Öztrak

Adalet Bakanı
F. Alpaslan

Dışişleri Bakanı
/ / . Bayülken
Ticaret Bakam •
N. Talû

Maliye Bakanı V.
Z. Baykara
Sağ. ve Sos. Y. Bakam
K. Demir

Ulaştırma Bakanı
R. Danışman

Çalışma Bakanı V.
K. Demir

Tarizim ve Tan. Bakanı
E. J. Akçal

İmar ve İskân Bakanı
T. Toker

Devlet Bakanı V.
M. Öztekin
Millî Savunuma Balkanı
M. İzmen

İçişleri Bakanı
F. Kubat

Millî EğMın Bakamı
8. Özbek

Bayındırlık Bakanı
M. Öztekin

Güm. ve Tekel Bakanı
H. Özalp

Tarım Bakanı
/. Karaöz

Sanayi va Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı
M. Erez
N. Kodamanoğlu
Köy İşleri Bakanı
N. Sönmez

Gfençlik ve Spor Bakanı
Â. Kamküçük
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN KAıBUL ETTİĞİ METİN
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme
ile bu sözleşmeye ek protokolün onaylan ması r.ın uygun bulunduğuna dair kanmı tasarısı
MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul eddlm^lâr.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tasarınım 3 ncü nraddesi aynen kabul edilmiştir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FRANSA CUMHURİYETİ ARASINDA SOSYAL
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL SÖZLEŞME
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TÜRKIYE CUMHURIYETI İLE FRANSA, CUMHURIYETI ARASINDA SOSYAL
GÜVENLTK KONUSUNDA GENEL SÖZLEŞME
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ve
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti
Sosyal alanda işbirliği yapmaya karar vererek, Her iki Devletlin 'Sosyal Güvenlik mevzuatı
karşısında bu Deıvletler vatandaşlarının eşit onu amelle görmesi prensibini teyit ederek,
îki memleket arasında daha önce imzalanmış 'işgücü sözleşmesini tamamlamayı temenni ede
rek,
îki memleket arasında sosyal güvenlik ilişkilerini! tanzim etmeyi arzu ederek,
Aşağıdaki hükümler üzerinde mutaibık (kalmışlardır :
I. BÖLÜM — GE'NEL HÜKÜMLER
•Madde : 1
1. Fıkra :
,
Türkiye'de daimî veya mevsimlik bir faaliyet icra eden Fransız vatandaşı işçiler ve benzerle
ri, aşağıdaki 4 ncü maddede sayılan ve Türkiye'de uygulanan sosiyall güvenlik mevzuatına Türk
vatandaşları ile aynı şartlarla tabidirler ve kendileri ile Türkiye'de ikâmet eden haksahipleri bu
mevzuatla sağlanan haklardan Türk vatandaşlan ile aynı şartlarla yararlanırlar.
2. Fıkra :
Fransa'da daimî veya mevsıi'mlk bir faaliyet icra eden Türk vatandaşı işçiler ve benzerleri,
aşağıdaki 4 ncü maddede sayılan ve Fransa'da uygulanan sıosyal güvenlik mevzuatına Fransız
vatandaşları ile aynı santiarla tabiidirler ve kendileri île Fransa'da ikâmet eden haksahipleırd Ibu
mevzuatla sağlanan haklardan Fransız vatandaşlan ile aynı şartlarla yararlanırlar.
Madde : 2
1. Fıkra :
Türkiye'de ikâmet eden Fransız vatandaşları, gerekirse, Fransız mevzuatına talbi olarak geçen
sigortalılık: süreleriyle muadil süreler de hesaba katıllmak suretiyle, Türk mevzuatında öngörülen
isteğe 'bağlı sigortaya, Türk vatandaşları ile aynı şartlarla taihi olabilirler ve bu sigortadan Türk
vatandaşlarıyla aynı şartlarla yararlanırlar.
2. Fıkra :
Fransa'da ikâmet eden Türk vatandaşları, gerekirse, Türk mevzuatına tabi olarak geç&a si
gortalılık süreleri ve muadil süreder de hesaba katılmak suretiyle, Fransız mevzuatında öngörü
len »isteğe bağlı sigortaya, Fransız vatandaşlan ile aynı şartlarla tabi -olabilirler ve bu sigortadan
Fransız vatandaşlanyla aynı şartlarla yararlanırlar.
3. Fıkra :
1 ncd madde hükümleri, Türk sosyal güvenlik rejimine tabi Fransız işçilerinin ve Fransız sos
yal 'güvenlik rejimine tabi 'Türk iışçiterinin, vatandaşı olduklan memleket mevzuatında öngörü
len isteğe bağlı sigortaya prdlm ödemelerine veya prim ödemeğe devam etmelerine engel değildir.
Madde : 3
Bu sözleşme hüMmlerinin uygulanacağı ülkeler şunlardır :
Fransa bakımından : Fransa Anavatanı ve Deniz - Aşın ülkeler,
Guadeloupe, Guyane, Marfcinique ve La Reunion
Türfelye bakımından : Türkiye topraklan
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Madde : 4
i. Fıkra :
Bu sözleşmenin kapsamına giren mevzuat aşağıda gösterilmiştir :
1 — Fransa'da
a) Sosyal Güvenlik Teşkilâtını 'düzenleyen mevzuat;
b) Fransa ^toprakları dışında işçi olarak veya kemdi hesabına çalışan Fransız vatandaşlarına
isteğe bağlı sigoıltaya girme yeitkisi'ni tanıyan hükümler hariç olimak üzere,
—• Tarım dışı mesleklerde çalışan işçiler,
— Tarım lişçileri ve benzerleri,
hakkında uygulanan isosyal sigortalar 'mevzuatı;
c) lişlkazaları ve mıeıslek hastalıklarının önlenmesi ve tanzimi-hakkındaki mevzuat;
d) .Analık tahsisatı hariç olmak üzere, aile yardmıılan hakkındaki mevzuat;
e) Bu sözleşmenin 45 nei maddesinde öngörülen, İdarî Anlaşmada tadat edilen ve bu Arı kıs
mada tespit «edilen şartlarla, sosyal güvenlik özel .rejimleri hakkındaki mevzuat;
f) Yukarıda 'Sözü geçen Anlaşmada, tasrih 'edilebilecek sarılarla, gemi adamları rejimi hak
kındaki mevzuat.
2 — Türkiye'de
İşçiler hakkında uygulananı ıŞosyal Sigortalar mevzuatı;
— Hastalık ve Analık ,Sigortalan,
— Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm 8igortaia>rı,
— İş'kazalanyla Meslek Hastalıkları Bigo.rtası,
2. Fıkra :
Bu .sözleşme, işbu maddenin 1 nei fıkrasında «ayılan mevzuatı değiştiren veya tamamlıyan bü
tün mevzuata da uygulanır.
! Bun unla beraber, Sözle-şıme,
a) Yeni bir sosyal güvenlik koluna mütedair mevzuata, bu maksatla bir anlaşma yapıldığı
takdirde* ııygulacnır.
b) Mevcut rejimleri yeni nüfus zümrelerine teşmil eden mevzuata, bu mevzuatın yayınlan
masından itibaren 3 iay içinde ilgili Hükümet tarafından diğer Hükümete bu hususta tebliğ edil
miş bir itiraz bulunmadığı takdirde uygulanır.
Madde : 5
Aşağıdaki kimseler bu Sözleşmenin uygulama alanına girmez.
1 — Ücret karşılığı bir iş yapan işçilerle ben zerleri dışındaki çalışan kimseler,
2 — Sivil ve askerî memurlar ve benzerleri,
3 — Elçilik veya Konsolosluk meslek memurları ile Kançılarya memurları,
4 — Bir teknik yardım anlaşmasına 'dayanarak, bir Devlet tarafından diğer Devlet emrine
verilen memurlar; bunlar iki ımemlelket arasımda münakit işbirliği anlaşmalarında sosyal'güven
likle ilgili olarak öngörülmüş veya öngörülecek hükümlere tabidirler.
Madde : 6
Aşağıdaki hususlar bu -Sözleşmenin 1 nei maddesi hükümlerine istisna teşkil eder :
1. — a) işverenleri tarafından, belli bir işin icrası maksadıyle, izin süreleri de dâhil olmıaik
üzere üç seneyi aşmamak üzere diğer ülkeye gönderilen işçiler, doğrudan doğruya,
b) İşverenleri tarafından, belli bir işini icrası maksadıyle geçici olarak diğer ülkeye gönderilen
ve çalışıma süresi, önceden tahmini edilmiş olsun veya olmasın üç seneyi aşan işçiler, ild memleke
tin yetkili idarî makamları veya bunlann vekilleri sarasında önceden ve müştereken mutabık ka
lınmak şartıyle,
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çalıştıkları rnemıleketin değil, ıkenıdi memleketlerinin sosyal güvenlik rejimine tabidirler.
2. — 5 nci maddenin 2 nıci fıkrasında sözü edilen kimseler dışında, Âkit Devletlerden birinin
idare hizmetlerinde çalışan ve diğer Devlet ülkesinde vazifelendirilen ücretli personel, kendilerini
görevlendiren Devletin .mevzuatına tabi olmaya devam ederler.
3. — Elçilik ve konsolosluklarda çalışanlardan 5 nei maddenin 3 neü fıkrasında öngörülenlerin
dışındaki ücretli personıel ile bu temsilciliklerdeki memurların şahsî hizmetinde çalışan işçiler, el
çilik veya konsolosluğun bulunduğu memleketin vatandaşı olmamak şartıyle, eiçilik veya Ikontsoİoslulkça temsil edilen Devletin mevzuatını terci h etme hakkına sahiptirler. Bu tercih hakkı, İda
rî Anlaşmada tespit edilen şartlar ve süre içiııd e ve yalnız bir defa kullanılabilir.
4. — Âkit Taraflardan birinin ülkesindeki kamu veya özel nakliyat teşebbüslerinin işçisi olup,
ister daimî, ister geçici, isterse gezici persone'1 o'arak diğer Âkit Taraf ülkesinde çalıştırılan kianseler, teşebbüs merkezinin bulunduğu memleket mevzuatına tabidir.
Bununla beraber, teşebbüsün diğer Devlet ülkesinde bir şube veya daimî temsilciliği bulunduğu
takdind'e, bu şube veya daimî temsilciliğin çalıştırdığı işçilerin bu müesseselerin bulunduğu yerdeki
mevzuata hangi şartlarda tabi olacakları İdarî Anlaşma ile tayin edilir.
Madde : 7
Âkit Devletlerin yetkili idarî maJkamlan anlaşmak suretiyle ve, özellikle, bir veya diğer mem
leket işçilerinin menfaatleri için/ 1 nci maddedeki hükümlerden daha başka istisnalar öngörebilir
ler.
Buna karşıluk, yukarıdaki maddede öngörülen istisnaların bâzı özel hallerde uygulanmaması
hususunda da mutabık kalabilirler.
II. BÖLÜM - ÖZEL HÜKÜMLER
1 nci Kısım - Hastalık ve Analık Sigortası
Madde : 8
Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bulunan Türk işçileri ve bunlara refnkat
eden aile fertleri yeni ikamet ettikleri memleketin mevzuatında öngörülen hastalık sigortası yardım
larından yararlanırlar.
Şu kadar ki, işçilerin :
a) Bu memlekette sigortaya tabi bir işte çalışmış olmaları,
b) Bu memlekette söz konusu yardımları elde edebilmek için gerekli şartları yerine getirme
leri,
lâzımdır.
Madde : 9
Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bulunan Türk işçileri ve bunlara refakat eden
aile ferileri, yeni ikamet ettikleri memleket mev7uatmda öngörülen analık yardımlarından yarar
lanırlar. Şu kadar ki işçilerin :
a) Bu memlekette sigortaya tabi bir işte çalışmış olmaları,
b) Bu memleikette bahse konu yardımları eilde edebilmek için gerekli şartları yerine getirmeleri,
(lâzımdır.
Madde : 10
Hastalık ve analık sigortası yardımlarından yararlanma hakkının doğması bakımından, ilgili
ler yeni çalıştıkları memleket .mevzuatında öngörülen süreyi doldurmamışlarsa, bu memlekette geMillet MeoJisi
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çen sigortalılık süreleri veya muadil süreleri (tamamlamak üzere, diğer memlekette evvelce geçen
sigortalı'lılk süreleri ile muadil süreler de nazara alınır.
Bununla beraber, eğer daha önce çalışılan memleketteki sigortalılık süresinin sonu ide yeni
memleketteki sigortalılık süresinin başlangıcı arasında bir aydan fazla zaman geçmişse söz konusu
süreler toplanmaz.
Madde : 11
Türkiye'de çalışan bir Fransız işçisi veya Fransa'da çalışan bir Türk işçisi, birinci halde bir
Türk kurumunca, ikinci halde ise bir Fransız kurumunca sağlanan hastalılk veya analık sigortası
yardımlarından yararlanmakta iken ikametgâhını diğer Âkit Devlet ülkesine naklettiği takdirde ha
reketinden önce, bağlı olduğu Türk Fransız kurumunun müsaadesini almak şartıyle, bu yardım
lardan yararlanmaya devam eder.
Bu müsaade, yalnız, azamî üç ay için muteberdir.
Bununla beraber, bu süre, beklim muayenesi sonunda uygun mütalâa edildiği takdirde, sigor
talının kayıtlı bulunduğu kurumun kararı ile, yeni bir üç aylık süre için uzatılabilir.
tdarî lanlaşmada tarif edilen sekilide, fevkalâde vahim bir mahiyet arz eden hastalık halinde,
kayıtlı bulunulan kurum, yukarıda .öngörülen altı aylık sürenin ötesinde de yardımların devamı
na müsaade edebilir.
Madde : 12
Türkiye'de ikamet eden (bir Fransız işçisi veya Fransa'da ikamet eden bir Türk işçisi, se
nelik ücretli izin münasebetiyle geçici olarak kendi memleketinde bulunduğu sırada, sağbk du
rumu tedaviyi gerektirdiği zaman, kayıtlı bulunduğu Türk veya Fransız kurumunun muvafaka
tiyle, hastalık veya analık sigortası yardımlarından, hastaneye yatırılma dahil, yararlanır. Sağlık
sebepleri ile, izin müddeti sonunda işçi çalıştığı ül'beyıe dönemediği takdirde, doktor raporu ve
kayıtlı bulunduğu Türk veya Fransız kurumunun muvafakatiyle, bu yardımlardan yararlanma
süresi üç aya kadar uzatılabilir.
Bu süre dışında yardımların devamı, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun muvafakati ille yal
nız idarî anlaşmada, tarif edilen şekilde vahim bir mahiyet arz 'eden hastalık halinde mümkün
dür.
Madde : 13
11. ve 12. .maddelerde öngörülen haillerde :
— Sağlık yardımları (tedavi), işçinin yeni ikâmet ettiği veya geçiei olarak bulunduğu mem
leketin kurumu tarafından, bu yardımların şümul ve ifa şekilleri hakkında bu memlekette cari
olan mevzuata göre sağlanır.
— Para yardımlarının (günlük ödenekler) ödenmesi ilgilinin kayıtlı ibulunduğu kurumca
sağlanır.
Madde : 14
11. ve 12. maddelerde öngörülen hallerde yapılan yardımların masrafı, işçinin kayıtlı bulun
duğu kurumca karşılanır. Sağlık yardımları masraflarının işçinin kayıtlı bulunduğu kurum ta
rafından yeni ikametgâhın bulunduğu veya geçiei olarak bulunulan memleketin kurumuna na
sıl ödeneceğini idarî anlaşma tespit 'eder.
Madde : 15
Bir Türk veya Fransız işçisi diğer memlekette çalıştığı sırada, işçinin Türkiye'de veya Fran
sa'da ikâmet ©den veya etmeye gelen aile fertleri, hastalık veya analık hallerinde sağbk yarMillet Meclisi
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damlarından, ikamet 'ettikleri memleketin mevzuatına göre bu yardımlardan yararlanmaya hakla
rı olmamak şartıyle, yararlanırlar.
Aile fertlerinin kimler olduğu ve yardıımıların ikapsamı, süresi ve ifa şekilleri ailenin ikâmet
ettiği memleketin mevzuatına göre tayin .edilir.
Yardımlar, ailenin ikamet ettiği memleketin kurumu tarafından sağlanır.
Yardımların masrafı, işçinin /kayıtlı bulunduğu memleketin sosyal güvenlik kurumuna aittir.
Bu ikurum, ailenin ikamet ettiği memleketin sosyal ıgüvenlik kurumuna, îdarî Anlaşmada tespit
edilecek şekilde, götürü bir tutar üzerinden, yardım (masraflarının dörtte üçünü öder.
Madde : 16
işbu Sözleşmenin 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen Fransız veya Türk işçileri ve onlara
refakat ©den.aile fertleri, çalıştukları memleıkette kaldıkları süreoe hastalık ve analık sigortaları
yardımlarından yararlanırlar.
Para yardımları, sigortalının ıkayılı bulunduğu Fransız veya Türk Kurumu tarafından doğ
rudan doğruya sağlanır.
iSağlık yardımları ise, ya ikâmet ©dilen Imemleket kurumu tarafından veya, doğrudan doğru
ya, 'kayıtlı bulunulan 'kurum tarafından sağlanır.
Madde : 17
1. Fıkra :
İki memlekette geçmiş sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi suretiyle aylık bağlanmış
olan
bir kimse, ülkesinde ikâmet etmekte
olduğu Âkit Taraf mevzuatına göre sağlık (tedavi) yar
dımlarına müstaJbak bulunduğu ve ailesi fertlerine bu hakkı kazandırdığı takdirde, mezkûr yar
dımlar, sanki aylık yalnız bu memleket mevzuatına 'göre bağlanmış 'gibi, gerek aylık, sahibine,
gerekse aile fertlerine, bu memleiket kurumu tarafından ve masrafları da bu kuruma aidoHmak
üzere, sağlanır.
2. Fıkra .:
Âkit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık bağlanmış olan bir kimse diğer Âkit
Taraf ülkesinde ikamet ettiği takdirde, gerek kendisine gerekse aile fertlerine yapılacak sağlık
yardımları, saniki aylık ikamet edilen memleket mevzuatına göre bağlanmış gibi, ikamet ımahallindeki ;kurum tarafından sağlanır.
Bu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı aylığı ödeyen tarafın mevzuatına göre tespit olu
nur. Yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli aylık almakta olan kimsenin ikamet ettiği memıleket mevzuatına göre tayin edilir.
Bu yardımların masrafı aylığı ödeyen tarafın sosyal güvenlik kurumuna .aittir. Bu kurum,
aylık sahibinin ikafmet lettiiği memleketin kurumuna, yardım masraflarının dörtte üçünü, götürü
bir tutar üzerinden ve İdarî Anlaşmada tespit edilecek usullerle öder.
Madde •: 18
Protezlerin, büyük cihazların ve İdarî Anlaşmaya ekli listede gösterilen diğer Önemli sağlık
yardımlarının sağlanması, âcil 'haller hariç, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun müsaadesine bağ
lıdır. Bununla beraber, masrafların götürü esası üzerinden ödeneceği hallerde bu müsaade aran
maz.
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2. Kısım - Malûlliüs (Sigortası
Madde : 19
1. Fıkra :
Bir nıemıleketten diğerine giden işçiler için malûllük sigortası para (aylık) veya sağlık (te
davi) yardımlarından yararilanma hakkının doğmasında, idamesinde veya ihyasında,
işçilerin
önce bulundukları memleket mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler,
yeni geldikleri memleket mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri ve muadil sürelerle
aynı zamana raslanmamak şartıyle, bileştirilir.
2. Fıkra :
Malûllük aylığı, hastalık veya kaza sebebiyle, malûllükle sonuçlanan işgöremıezlik halinin vu
kua geldiği tarihte ilgilinin tabi bulunduğu mevzuata göre bağlanır.
Malûllük aylığının ödenmesi bu mevzuatı uygulamaya yetkili kuruma aittir.
Madde : 20
1. Fıkra :
Malûllük aylığının dımluralmasmdarr sonra, sigortalı aylığa yeniden, hak kazanırsa, ilk defa
bağlanan aylığı ödeyen kurum ödemelere tekrar 'başlar.
2. Fıkra :
Aylığın kesilmesinden sonra sigortalının durumu yeniden bir imalûllük aylığı bağlanmasını
gerektirirse, bu aylık 19 ucu .maddede belirtilen esaslara göre bağlanır.
Madde : 21
'Malûllük aylığı, icabında, iki memleketten birinin mevzuat ma göre yaşlılık aylığı için ge
rekli şartlar, özellikle yaş şartı yerine getirildiği tarihten itibaren, yaşlılık aylığına çevrilir'.
Her iki memleketin yaşlılık sigortası mevzuatına göre bir sigortalının hak kazandığı yardım
ların toplamı malûllük aylığı tutarından daha aşağı ise, malûllük aylığını ödemiş olan kurum,
aradaki farka eşit bir ek ödeme yapar.
3. Kışlanı Yaşlılık Sigortası ve ölüm (aylıkları) Sigortası :
Madde : 22
Fransız veya Türk işçisi, çalışma süresinde birbirini takibeden zamanlarda veya münavebe ile,
Âkit Devletlerin her ikisinde bu memleketlerin yaşlılık veya ölüm sigortası (hak sahipleri aylık
ları) hakkındaki bir veya birden fazla mevzuatına tabi olmuşsa, yardım hakkı doğduğu zaman
Âkit Devletlerden her bininin mevzuatının ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasını tercih etme hak
kına sahiptir.
İşçi, millî mevzuatların ayrı ayrı uygulanması a tercih ettiği takdirde, bu mevzuatlardan her
birine göre talebedebileceği yardım diğer memllekette ıgeçen sigortalılık süreleri veya muadil sü
reler nazara alınmadan, sanki ilgili yaiıiuz bu memleketin mevzuatına tabi olmuş gibi, tayin edilir.
Aksine, ilgili, uıiillî Imevzuatlann birlikte uygulanmasını tercih >oderse, bu mevzuatlara göre
talebedebileceği yardımlar işbu kısmın aşağıdaki ma d deleninde belirtilen kaideleo'ıe göre tayin
edilir.
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Madde :. 23 '
1. Fıkra :
Her iki Âkit Memleketin mevzuatına tabi olarak geçmiş olan sigortalılık süreleri' ve buna muadil
olarak tanınmış süreler aynı zamana rastlamamak şartıyle, yardım hakkının doğması, idamesi veya
yeniden azanılması bakımlarından, birleştirilir.
2. Fıkra :
Sigortalılık sürelerine muadil olarak tanınan süreler, her memlekette, bu memleket mevzuatınca
böyle olarak tanınan sürelerdir.
Bir memleketin mevzuatına göre sigortalılık süresine muadil olarak tanınan bir süre, diğer mem
lekette geçen sigortalılık süresi ile aynı zamana rasladığmda, bu sonuncu memleket kurumu sadece si
gortalılık süresini nazarı1 itibara almır.
Bir süre, hem Fransız hem de Türk mevzuatına göre sigortalılık süresine muadil olarak tanındığı
takdirde, bu süre, söz konusu süreden önce ilgilinin son defa mecburî sigortaya tabi olduğu mem
leketin kurumu tarafından nazara alınır. .
3. Fıkra :
Âkit Memleketlerden birinin mevzuatı bize menfaatlerden yararlanılmasını, sigortalılık süreleri
nin özel bir sigorta rejimine veya özel hükümlere tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağladığı
takdirde, bu menfaatlerden yararlanmak için, diğer memlekette, yalnız, buna tekabül eden özel re
jim veya özel hükümlere tabi olarak geçen süreler nazara alınır.
Bununla beraber, Âkit Memleketlerden birinde söz konusu meslek için özel bir rejim veya özel hü
kümler yoksa, anılan meslekte geçen sigortalılık süreleri, genel rejim yardımlarından yararlanmak
için nazara alınır.
Madde : 24
Her memleketin yetkili kurumu, yukardaki maddede bildirildiği şekilde birleştirilen süreleri he
saba katmak suretiyle, kendi mevzuatına göre, ilgilinin, bu mevzuatta öngörülen yaşlılık sigortası
yardımlarına hak kazanmak için gerekli şartları yerine getirmiş olup olmadığını tespit eder.
Yardım hakkı doğuyorsa, her memleketin yetkili kurumu, yukarıdaki maddeye göre birleştirilen
sigortalılık süreleriyle muadil sürelerin tamamı kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş olsaydı ilgilinin
hak kazanacağı yardım tutarı ne olacak idiyse, nazarî olarak, bu tutarı tâyin eder.
Her memleketin yetkili kurumu tarafından ilgiliye fiilen ödenecek olan yardım, bundan önceki
fıkrada öngörülen nazarî yardım tutarı, kurumun kendi mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık
süreleriyle muadil süreler toplamının her iki memlekette geçen süreler toplamına oranında azaltmak
suretiyle tâyin edilir.
Madde : 25
İki memleketten birinin mevzuatına göre geçen sigortalılık süreleri bir yıldan az olduğu takdirde,
bu memleketin mevzuatına göre hiçbir yardım yapılmaz.
Bununla beraber, bu süreler, yukarıdaki 23 ncü madde gereğince süre birleştirilmesi suretiyle, diL
ğer memleketin mevzuatına göre yardım hakkının doğup doğmadığının tayini bakımından nazara alı
nır.
Madde : 26
İlgili, kendisi hakkında uygulanacak olan her iki memleket mevzuatında öngörülen şartlan aynı
zamanda yerine getiremediği, ve fakat bmılardan yalnız birinin gerektirdiği şartlan yerine getirdiği
takdirde, iki memlekette geçmiş sürelerin birleştirilmesi suretiyle yaşlılık aylığının bağlanması, di
ğer memleket mevzuatına göre gerekli şartlar da yerine getirilinceye kadar tehir edilir.
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İlgili, sadece, bu hakkı kendisine bahşeden millî mevzuata göre tamamlanmış süreler hesaba ka
tılmak suretiyle ve sadece bu mevzuatta öngörülen yardımlardan yararlanır.
Bağlanmış bulunan aylık, diğer memleket mevzuatının gerektirdiği şartlar da yerine getirildiği
zaman, yukarıdaki 23 ncü ve 24 ncü maddeler hükümlerine göre yeniden tespit edilir. Şu kadar ki,
daha önce yapılan işlemde prim iadesi yapılmış ise de bu revizyon yapılmaz.
Madde : 27
Bu kısım hükümleri, dul ve yetimlerle ilgili haklara da kıyas yolu ile uygulanır.
4. Kısun - Malûllük, yaşlılık ve ölüm (Aylıkları) sigortalarına ait müşterek hükümler
Madde : 28
Âkit Memleketlerden birinin mevzuatı bâzı menfaatlerin sağlanmasını veya bâzı formalitelerin
ikmalini o memlekette ikamet şartına bağladığı takdirde, bu şartlar, iki Âkit Memleketten birinde ika
met eden Türk veya Fransız vatandaşları hakkında uygulanmaz.
Madde : 29
Âkit Memleketlerden birinin mevzuatına göre, yardımlar, sigortalılık süresinin tamamı veya bir
kısmındaki ortalama ücret esası üzerinden hesaplandığı takdirde, bu memleket mevzuatına göre öde
necek yardımların hesabında nazara alınacak ortalama ücret, o memleketin mevzuatına tabi olarak
geçen sigortalılık süreleri1 içinde elde edilen ücretlere göre tâyin edilir.
Madde : 30
4. ncü maddenin 1 nci fıkrasının 2 nci bendinde yazılı Türk mevzuatının uygulanmasında :
1) Bir işçi, Türk mevzuatına tabi olmadan önce Fransız sosyal güvenlik rejimlerinden birine
tabi olmuşsa, Fransız mevzuatına ilk tabi olduğu tarih, Türk malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
na ilk defa tabi olduğu tarih olarak kabul edilir.
2) Sürelerin birleştirilmesi ve, icabında, süreler arasındaki oranın hesaplanmasında nazara alı
nacak «Sigortalılık süreleri» tâbirinden, Türk mevzuatındaki! anlamıyle prim ödeme süreleri anlaşı
lır.
3) Her iki Tarafın mevzuatındaki sigortalılık sürelerinin hesaplanma şekillerinin farklı oluşu
sebebiyle, Fransız mevzuatına göre tam ay olarak ifade edilen bir sigortalılık süresi Türk mevzuatı
na göre 30 prim ödeme gününe muadil olarak kabul edilir.
5. Kısım - Aile yardımları
Madde : 31
Fransız ülkesi üzerinde ücret karşılığı veya benzeri bir işte çalışan Türk işçileri, aile yardımları
hakkındaki Fransız mevzuatında öngörülen çalışma şartlarını yerine getirirlerse, Türkiye'de ikamet
eden çocukları için aile yardımı talebedebilirler. Şu kadar ki, bu yardımlardan yararlanan çocuk
sayısı 4 olarak sınırlıdır.
Madde : 32
İdarî anlaşma, özellikle, haktan yararlanan çocuk kategorilerini, aile yardımlarının Ödenmesi
için yaş sınırlarını, adı geçen Anlaşmaya eklenecek bir barem vasıtasıyle, bu yardımların tutarını
yardımların ödeme şekillerini ve bu yardımların sağlanacağı süreleri1 tespit edecektir.
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Madde : 33
Bu Sözleşmenin 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasında sözü edilen işçiler diğer memleket ülkesinde
kendilerine refakateden çocukları için kendi memleketlerinin mevzuatında öngörülen aile yardımla
rına, îdarî Anlaşmada belirtilen şekil ve şartlarla hak kazanırlar.
Bu yardımlar, doğrudan doğruya, ilgilinin kendi memleketindeki yetkili aile yardımları kurumu
tarafından sağlanır.
6. Kısım - iş kazaları ve meslek hastalıkları
Madde : 34
1. Fıkra :
Âkit Taraflardan birinin iş kazaları ile meslek hastalıkları hakkındaki mevzuatında, yabancıların
haklarını sınırlayan veya bunların ikamet yerleri sebebiyle bu hakların düşmesine mütedair hüküm
ler, diğer Akit Taraf vatandaşlarına uygulanmaz.
2. Fıkra :
Âkit Taraflardan her birinde uygulanan mevzuata göre iş kazaları sonucu bağlanan gelirlere ya
pılan zamlar veya ek olarak sağlanan tamamlayıcı yardımlar, yukarıdaki fıkrada bahsedilen kimsele
rin ikametgâhlarım bir memleketten diğerine nakletmelerinde, devam eder.
Madde : 35
Türkiye'de bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan bir Fransız işçisi' veya Fran
sa'da bir iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan bir Türk işçisi, geçici iş göremezlik
devresinde sağlanan yardımlardan yararlanmaya başladıktan sonra ikametgâhını diğer memlekete
naklettiği zaman, hareketinden önce, kayıtlı bulunduğu Türk veya Fransız kurumunun müsaadesini
almak şartıyle, bu yardımlardan yararlanmaya devam eder.
Bu müsaade, işçinin kayıtlı bulunduğu kurumun tespit ettiği müddet için muteberdir.
Eğer, tespit edilen müddetin sonunda kazazedenin durumu öyle gerektiriyorsa, bu müddet, he
kim mütalâasına istinaden ve kayıtlı bulunulan kurumun kararı ile, iyileşinceye kadar veya yara
kapanmcaya kadar uzatılır.
Madde : 36
Bir Fransız veya Türk işçisi, ikametgâhını diğer memlekete naklettikten sonra iş kazası veya
meslek hastalığının nüksetmesi halinde, kaza tarihinde veya meslek hastalığının ilk teşhisinde ka
yıtlı bulunduğu Türk veya Fransız kurumunun muvafakatini almak şartıyle, iş kazaları sigortasının
sağlık (tedavi) yardımlarından yararlanmaya hak kazanır.
Madde : 37
35 nci ve 36 ncı maddelerde öngörülen hallerde sağlık (tedavi) yardımları, bu yardımın kapsamı
ve ifa şekilleri bakımından işçinin yeni ikametgâhının bulunduğu memlekette uygulanan mevzuattaki1
hükümlere göre ve bu 'memleketin kurumu tarafından sağlanır. 35 nci maddede öngörülen halde, pa
ra yardımları (Günlük ödenekler) ilgilinin tabi olduğu mevzuata uygun olarak ve kayıtlı olduğu ku
rum tarafından sağlanır.
Bununla beraber, bir Türk işçisi Fransa'da bir tarım iş kazasına uğrarsa, sağlık ve para yardım
ları doğrudan doğruya sorumlu işveren veya onun yerini tutan sigortacı tarafından yapılır.
Madde : 38
35 nci ve 36 ncı maddelerde öngörülen hallerde yapılan yardımların masrafı işçinin kayıtlı olduğu
kurumca ödenir.
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İşçinin kayıtlı bulunduğu kurum tarafından yeni ikametgâhın bulunduğu
ma, sağlık yardımı masraflarının nasıl ödeneceğini İdarî Anlaşma tespit eder.

memleketteki kuru

Madde : 39
85 nei ve 36 ncı maddelerde öngörülen hallerde, protezlerin, büyük cihazların ve İdarî Anlaşmaya
bir listesi eklenecek diğer önemli sağlık yardımlarının sağlanması; âcil haller hariç, işçinin kayıtlı
bulunduğu kurumun müsaadesine bağlıdır.
Madde : 40
Bir memleketin mevzuatına göre, bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen daimî
iş göremezlik derecesinin tayininde, diğer memleketin mevzuatına göre evvelce vulaıa gelmiş olan
iş kazaları ve meslek hastalıkları, o memleketin mevzuatına göre vukua gelmiş gibi nazara alınır.
Madde : 41
.1. F ı k r a :
Meslek hastalığına uğrayan kimse her iki memleketin ülkesi üzerinde söz konusu hastalığa sebebolabilecek bir işte çalışmış ise, sigortalının veya ölümünde hak sahiplerinin talebettiği yardımlar,
münhasıran söz konusu işin en son icra edildiği memleket ülkesindeki mevzuata göre, ilgili bu mev
zuatın öngördüğü şartları yerine getirmiş olmak kaydı ile, sağlanır.
2. Fıkra :
Memleketlerden birinin mevzuatı meslek hastalığı yardımlarından yararlanmayı, • hastalığın ilk
defa kendi ülkesi üzerinde tıbben müşahede edilmiş olması şartına bağlıyorsa, hastalık ilk defa di
ğer memleket ülkesinde müşahede edildiği takdirde, bu şart yerine gelmiş sayılır.
Madde : 42
Memleketlerden birinin mevzuatına göre yardım yapılmış olan bir meslek hastalığının, hastanın di
ğer memlekette ikamet ettiği sırada ağırlaşması halinde, aşağıdaki kaideler uygulanır :
a) İşçi, yeni ikamet ettiği memlekette meslek hastalığının meydana gelmesine veya ağırlaşması
na sebebolabilecek bir işte çalışmamış ise, sigortalının ilk memlekette kayıtlı bulunduğu kurum, ağır
laşmayı da hesaba katarak, kendi mevzuatına göre gerekli yardımları yapar.
b) îşçi. yeni ikâmet ettiği memlekette böyle bir işte çalışmış i'se, lil'k memleketteki-"kayıtlı bu
lunulan, kuraıını, ağırlaşmayı hesaba katmaksızın, kendi mevzuatına göre yapılacak yardımları
üzerine alır; yeni ikametgâhın bulunduğu memlekette kayıtlı bulunan kuram, işçiye, kendi mev
zuatına göre tayin edilen ve ağırlaşmadan sonra ödenmesi gerekli yardım tutarı ile ağırlaşma
dan önce hastalık kendi ülkesinde vııkubul'muş olsaydı ödeyeceği yardım tutarı arasındaki farka
eşit bir munzam yardım öder.
7. Kısım - ölüm ödenekleri
Madde : 43
Türkiye'deki Fransız işçileri ile Fraıısa'da'ki Türk işçilerinin ölümünde, hak 'sahipleri, işçimin
çalıştığı ımem'leket mevzuatında 'öngörülen ölüm yardımlarından yararlanırlar.
Şu.kadar.İd, İşçilerin : .
a) Bu memlekette sigortaya taltoi bir iş yapmış olmaları,
h) Amil an memlekette hu yardımları elde etmek için gerekllii şartlları yerime getirmiş ol
maları,
lâzımdır.
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Madde : 44
İşeü, ölümü tarihinde, söz konusu yardım hakkının doğması için. yeni çalıştığı ımeıuleketin
mevzuatında öngörülen sigortalılık «üresini doldurmamış ise, bu memlekette geçen sigortalı
lık süreleriyle muadil süreleri tamamlamak üzere, diğer memlekette işçinin daha önce geçirdiği
sigortalılık süneleri veya muadil süreler de nazara alınır.
III. - BÖLÜM - ÇÜŞ İTLİ HÜKÜMIİE1?
Madde : 45
iki memleketin yetkili idarî makamları tarai'mdaıı yapılacak bir Genel İdarî Anlaşma, .bu
Sözleşmenin tatbiki dçin ihtiyaç duyulan şartları, ve özellikle, İdarî Anlaşmaya açıkça atıfta
bulunulan maddelerle u'ilgili ş a r t l a n tespit edecıeıktir.
Bu Anlaşmada iki memleketin irtibat kurumları tespit olunacaktır.
Ayrıca, bu Genel İdarî Anlaşmaya veya icabında bir el: idarî 'anlaşmaya, usul ve i'ormalltelerin tatbike konmam için lüzumlu görülecek ve müştereken tespit edilecek model ve formüler
l e r d e eklenecektir.
'
Madde : 46
Bu Sözleşmede geçen yetkili idarî makamlar tâbirinden, Âkit memleketlerin her birinde, 4 neü
maddede sayılan mevzuatın uygulanması ile görevli 'olan baıka.niliıklar anllaşılıır.
Madde : 47
İki memleketin yetkili idarî makamları :
— 45 nci maddede öngörülen Genel İdarî Anlaşmadan başka, onu tamamlayan
veya tadil
eden bütün idarî anlaşmaları yaparlar.
— Bu Sözleşmenin ve onun tatbiki ile ifrgili anlaşmaların uygulanması için memleketlerinde
alınan tedbirler hakkında birbirlerine, doğrud im doğruya, bilgi verirler.
— Ihı Sözleşmenin, ve onun tatbiki ile ilgili anlaşmaların uygulanmasında teknik alanda do
ğabilecek zorluklan çözerler.
— 4 ncü maddede yazılı mevzuat ve tüzüklerdi;.» yapılan tadillerle ilgili bütün bilgileri, bu
tadiller işjbu 'Sözleşmenin veya onun tatbiki ile ilgili anılaşmaların uygulanmasını etkilediği öl
çüde, doğrudan -doğruya, birbirlerine bildirirler.
Madde : 48
Her ilki Âkit memleketin yetkili idarî makamları ile sosyal güvenlik kurumları, gerek bu
Sözleşmenin gerekse diğer memleketin1 sosyal güvenlik 'mevzuatının uygulanmasında, kendi -sos
yal güvenlik mevzuatının uygulanması söz konusu imiş gibi birbirlerine yardım, ederler.
Madde : 49
1 nci fıkra :
Âkit memleketlerden birinin mevzuatında resmî dairelere veya sosyal güvenlik kurumlarına
verilecek 'belgeler için öngörülen kayıt ücreti, hare, pul ve 'konsolosluk harçlarından muafiyet
ler, bu Sözleşmenin uygu!anmasında diğer memleketin neısmî daire veya sosyal güvenlik kurum
larına verilecek belgelere de teşmil olunur.
2 nci fıkra :
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, tanzim edilecek her türlü evrak ve belgeler konsolosluk
tasdikinden muaftı r.
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Madde : 50
Âkit memleketlerden birinin bir makamına, kunımuna veya adlî merciine beHirli bâr süre için
de yapılması lâzımıgelen sosyal güvendik ille ilgiM müracaatlar, aynı süre (içinde, diğer •memleketin
bunlara tekabül' eden bdır makamına veya kurumuna veya adlî merciine 'tevdi' edilebilir. Bu 'hail
de, müracaat, ilgili memleketin makamına, kurumuna, veya adlî merciine vakit geçirilmeden in
tikal ettirilir.
Madde : Sİ
tşgöremezilik halinin ve malûllük derecesinin 'takdiri için gerekli tılbbî nıüşaihedelierle her tür
lü bilgiler ve kontrolların. nasıl sağlanacağı îdari Aklaşmada belirtilecektir.
Madde : 52
Bu Sözleşmede aksine büküm buhuıtaiıaimak kaydıyle, Âkit Tarafların mevzuatı, yardımlar
dan yararlanmayı (bir tarafın ülkesi üzerinde ikamet 'etme şartına bağlanmışsa, bak sahipleri
diğer Âkit Taraf ülkesi üzerinde ikamet ettikleri zaman bu bükümler uygulanmaz.
Madde : 53
Bu .Sözleşmenin uygulanması için, (Bözleşmedren yararlanan kimseler veya 'bir memleketlin ma
kamları, (kurumları veya adlî mercileri tarafından diğer memleketin makamlarına, kurumlarına
veya adlî mieroilerine gömderillecek yazılar, bu anemle-ket'lerden birinin [resmî dilinde »kaleme
alınır.
Madde : 54
İşbu .Sözleşme gereğince bir yardım ödemek durumunda olan kurumlar, ödemeyi kendi millî
paraları île yaparak yükümlülükten kurtulabilirler.
Madd'e45 : 65
Her iki Hükümet, kambiyo tanzimi konusundaki dahilî hükümlere bakılmaksızın, karşılıklı ola
rak, gerek bu Sözleşmenin gerekse diğer Âkit Tarafın sosyal güvenlik mevzuatının uygulanma
sından doğan her türlü malî hareketlerin heyeti umumiyesinin serbest olarak transfer edilmesine
hiçbir suretle engel olmayacaklarını taahihüdederler.
İki memleketin yetkili idarî makamları, İdarî 'Anlaşma ile, 'bu ISözleşmede öngörülen yardım
ların tamamının veya bir kısımmın diğer memlekete transfer edilmesi işinin bir merkezden yürü
tülmesini bu 'memleketlerin irtibat kurumlarına tevdi edebilirler.
Madde : 56
4 ncü maddede yazılı mevzuatta, her memleketin sosyal güvenlik rejimlerinin işleyişi münase
betiyle yapılan seçimlere yabancıların iştiraki konusundaki hükümlerden inhiraf edilemez,.
Madde : 57
Âkit 'Taraflardan birinin yetkili kurumların ca yapılan yardımların diğer memlekette bulu
nan bir şahsa ödenmesi için o memleketin kanun ve tüzüklerinde öngörülen formaliteler, işbu Söz
leşme gereğince bu yardımlara hak kazanmış kimseler hakkında da, o memleketin vatandaşlarıtyle
aynı şartlarla uygulanır.
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Madde : 58
1 inci fıkra :
Bu Sözleşmenin uygulanması ülie ilgili bütün zorluklar, 46 nci maddede öngörülen idarî ma
kamlar tarafından müştereken halledilir.
2 nci fıkra :
Bu yolla bir çözüme vaniamadığı (takdirde, ihtilâf, her İki Hükümetin mutabık kalacağı ha
kem kararı usuOü ille halledilir.
IV. - SOLÜM GEÇİCİ VE iSON HÜKÜMLER
Madde : 59
1 ncd fılkra :
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce bağlanmamış, veya iki memleket mevzuatının
ayrı ;ayrı uygulanması suretiyle işlem görmüş, veya Âkit Memleketlerin her binimde yürürlükte
olan hükümlerin uygulanmasında hak sahiplerinim milliyeti veya ikâmet yerleri sebebiyle indiri
me tabi tutuîlmuş veya ödemesi durdurulmuş olan gelir veya aylıklar, Sözleşme hükümlerine uy
gun olarak bağlanır, yeniden gözden geçirilir veya ödenir.
2 nci fıkra :
Gelir veya aylığın bağlanması, yeniden gözden geçirilmesi veya ödenmesi ilgililerini taleplile
rime bağlıdır.
Talep, Âkit memleketlerden ber birinin yetkili kurumu nezdindie yapılır.
Talep, yapıldığı ayı ta'kilbeden ayın birinci g ününden dibibaren hüküm ifade eder.
3 neü fıkra :
Eğer talep, Sözleşmenün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bıiir sene içinde yapıilmışsa, yü
rürlük tarihini takibeden ayım birinci gününden başlamak üzere, geriye doğru hüküm ifade eder.
Madde : 60
Âkit Taraflardan her birinin Hükümeti bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için lüzumlu tasdik
formalitelerinin tamamlandığını diğer tarafa bildirecektir. (Sözleşme akmca. bildirme tarihini ta
kibeden ayın birinci günü yürürlüğe ^girecektir.
Madde : 61
Bu Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene müddetle muteber olmak üzere aktedilmalştir. Bu sürenin sona eriş tarihinden 3 tay önce feshi ihbar /edilmedikçe .Sözleşme zımmen
seneden seneye uzatılmış olacaktır.
Sözleşmenin feshinde, sigortalının yabancı memlekette ikameti hailinde ilgili mevzuatta ön
görülen tahdidi hükümlere bakılmaksızın, âşbu Sözleşme hükümleri, müktesep haklar tiıçin uygu
lanmaya devam edecektir. 20 Ocak '1972 tarihinde, Paris'te, Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha
olarak ve her iki metin aynı derecede 'muteber olmak üzere düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyetli Hükümeti
'adına
(îmza)
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Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti
Arasında
Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşmeye
EK PROTOKOL
Bugün, Fransa Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Sosyal Güvenlik konusunda Genel
Sözleşmenin 'imzalandığı 'sırada, her iki Âkit Taraf, Türk sosyal güvenlik rejiminde,'aile yardımları
hakkında bir mevzuatın mevcut olmaması sebebiyle, Türkiye'de çalışan ve bu rejime tabi bulunan
Fransız işçilerinin ne Türkiye'de, ne de Fransa'da oturan aileleri için Sözleşme gereğince herhangi
bir aile yardımından faydalanmadıklarını müşahede etmişlerdir.
Aile yardımları hakkında Türkiye'de bir mevzuatın kabul edilmesi halinde, Türk tarafı aşağıda
ki teminatı vermiş ve Fransız tarafı da buna muttali olmuştur :
— Bir 'taraftan, Söze^nenin 4 neü maddesinin 2 nci fıkrası hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye'
de çalışan Fransız kçiileri, aileleri Türk topraklan üzerinde ikamet ettikleri veya ikamet etmek üze
re. buraya, geldikleri zaman, söz konusu mevzuattan doğrudan doğruya yararlanacaklardır.
— Diğer taraftan, işçi Âkit Taraflardan birinin ülkesinde çalıştığı • sırada diğer ülkede ikamet
eden ailelerin durumları arasında, mütekabiliyet esasına göre, aile yardımları mahiye timdeki yardım
la i' bakımından bir ahenk sağlamak üzere, iki Âkit Taraf arasında derhal Sözleşmeye ek bir anlaşma
akdolunacaktır.
Her ilki Âkit Tara.f işbu Protokolü Genel Sözleşmenin nıütem'inün cüz'ü olarak 'kabul ederler.
20 Ocak 1972 tarihinde, Paris'te, Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha olarak ve her iki metin aynı
derecede muteber olmak üzere düzenlenmiştir.
•Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
adına
(İmza)
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