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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve Birleşime 
ara verilse de çoğunluk olması muhtemel görülmedi
ğinden : 

18 Ocak 1979 Perşemb; günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime raat 15.35'te son verildi. 

Başkan DiVan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Memdu'h Ekşi Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

% 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saıa'ü : 15.€0 

BAŞKAN : Başkanv Jkili Memdüh Ekşi 

DÎVAN ÜYELERÎ : Mustafa Gazalcı (Oeriîzîi), Hal3 Karaatlı (Bursa) 

* 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pacağız, Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «Burada» demek suretiyle var olduklarını be
lirtmelerini rica ediyorum. 

1. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, İzmit ve Derince Gümrüklerindeki kaçakçılık 
olayları ite ilgili gündem dışı konuşması ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracının cevabı 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerinin gündem 
dışı söz istemeleri var. Kocaeli Milletvekili Sayın 
Adem. Ali Sarıoğlu, İzmit ve Derince Gümrüklerin
deki kaçakçılık olaylarıyla ilgili söz istediniz. Süre
niz 5 dakika, buyurun efendim. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, 9 Mart 1978 günü saat 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çoğunluğu

muz var. Sonradan teşrif eden arkadaşlarımızın Baş
kanlığa birer tezkere göndermelerini rica ediyorum. 

20.00 sıralarında, Maliye Bakanının kardeşine ait 
HD - NM - 891 plakalı TIR kamyonu ile, onun V -
PM - 686 plakalı römorku 10 milyon liralık kaçak 
eşya ile yakalandıktan sonra, onu yakalayanlar te
ker teker İzmit'ten sürülmüşlerdir. Kocaeli İl Jandar
ma Alay Komutanı Halit Kartal sürülmüş, davayı 
yürüten savcı sürülmüş, üç TIR kamyonundan ikisi
nin kayıplara karışmasını su yüzüne çıkaran Büyük-
dere Gümrük Müdürü Ali Balkan Mete Samsun'a 
memur verilmiş, Yeşilköy Gümrük Müdürü Refik 
isimli arkadaşımız Kars'a memur olarak tayin ve 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR 

— 507 — 
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sürgün edilmişlerdir. Atilla Müezzinoğlu için tutuk
lama karan olmasına rağmen, elini kolunu sallayarak 
şu anda bile geziyor. Bu suçluyu tam yakalayacağı 
anda, Büyükdere Gümrük Müdürünün sürgüne gön
derilmesi manidardır. 

Sayın milletvekilleri, İzmit Derince'de 2,5 milyar 
liralık naylon ve floş kaçakçılığına ismi karışan De
rince Gümrük Müdürü Ali Gani Kayıran, Haydar
paşa Gümrük Müdürlüğüne terfi ettirilmiştir. Aynı 
kaçakçılığa ismi karışan Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı Personel Genel Müdürü Hüsnü Koçak'ın kardeşi 
Ergün Koçak ise Derince Gümrük Müdür Muavini 
olmuştur. Böylece Bakanlıktan İzmit'e mafia hırsız
lar üçgeni kurulmuş oldu. 

Sayın milletvekilleri, şimdi yavaş yavaş mafia hır
sızlar üçgenini kuruyoruz, ama daha bitmedi. Bu 
Bakan görevde kaldığı müddetçe bu olayların bitme
si mümkün değildir. Dikkatlerinize hitap ediyorum 
arkadaşlarım; bakınız, namuslu ve haysiyetli, şerefli, 
Devleti bütün gücüyle korumakla görevli, Cumhuri
yet Halk Partisi sempatizanı olan İzmit Gümrük Mü
dürü, Refik Karaca isimli arkadaşımız da mafianın 
kurbanı olmuştur. Yerine, her türlü yolsuzluğu, uğur
suzluğu, hırsızlığı tescil edilmiş, dosyası bulunan ve 
Zonguldak'ta silah kaçakçılığına adı karışan ve bir 
müddet açığa alınan Özdemir Türker getirilmiştir. 
Derince'de namuslu ve şerefli, hatta vakit namazını 
bile kılan Bölge Amiri Nurettin İmamoğlu da ora
dan atılıp yerine mafiadan bir cepdaş getirilmiştir. 
Böylece bir farkla değerli milletvekilleri, İzmit, De
rince ve İstanbul mafia çetesi kurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 17 Mayıs 1978 tarihinde, 
Fenerbahçeli futbolcu Feridun'a ait olan, hurda de
nen 13 bin ton demir yüklü bir gemi geliyor Yarım
ca limanına, Derince Gümrük Muhafaza Müdürü 
Rüştü Uzbilek gemiye çıkıyor, bakıyor ki geminin 
içerisinde hurda namına bir şey yok. Sac, sac levha, 
demir kütük, 5 bin ton gemi şaftı ve gemi uskuru 
var içinde. 

Sayın milletvekilleri, hurda olarak gelen demir 
malzemeden, biliyorsunuz vergi alınmadığı gibi, teş
vik fonu da uygulanmaktadır. Böylece dışarıdan ge
len hurda mallar için milyonlar vurulmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bu gemiye Müdür elkoyu-
yor. Gelen malların fotoğraflarını çekiyor, malı mü
sadere ediyor, dosyayı da Bakanlığa gönderiyor. 

Değerli arkadaşlarım 8 aydan beri bu dosyadan 
hiçbir haber çıkmamıştır. Sayın Bakanın bu malı 
Devlete maledeceği yerde, sanıyorum ki Kalkavan-

lara, belki de Suat Sürmen'e, belki de Yusuf Ya-
man'a maletmiştir. Sayın Bakanın buna ne diyeceğini 
merakla bekliyorum. Bu ara malı yakalanan Feridun, 
müşaviri Zeki'yi İzmit'e göndermiştir ve elinde bir 
çanta var bu Zeki'nin; Gümrük Muhafaza Müdürü
ne çantayı göstererek şöyle ifade ediyor : «Oğlum 
al şu çantayı, içinde 500 bin papel var, sen bu işlere 
burnunu sokma, boyun yetmez» diyor. Müdür çanta
yı alıp Zeki'nin kafasına vurunca mafianın kara lis
tesine geçiyor. Müdürü tayin için iş bitmiyor değerli 
arkadaşlarım, 15 Aralık 1978 ile 11 Ocak 1979 ta
rihleri arasında, yani geçen haftalar aynı tip hurda 
denen mallardan üç gemi geliyor limana, toplam 
ağırlığı 30 bin ton. Suat Sürmen ve Yusuf Yaman'a 
ait gemilerdir bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, bitiriniz lütfen. 
ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Bağlıyo

rum Sayın Başkan. 
İşte bu işe el atan Derince Gümrük Müdürü 

Rüştü Özbilek'in suyu ısınıyor ve Kars'a memur ta
yin ediliyor. Böylece mafia üçgeni tamamlanmış olu
yor : İzmir - Derince - İstanbul üçgeni. 

Sayın milletvekilleri, bu demir sac ve şaft yolsuz
luğunun Kocaeli'ye bağlı olarak 1978 şartlarına göre 
500 ila 600 milyon Türk Lirası olduğu, sürülen mü
dürlerin yakaladıkları mal dosyalarından görülebilir. 
Kocaeli'de kaçakçılık iki yolda yapılmaktadır: Bi
rincisi işe yeni alınan Dev Genç militanları vasıta
sıyla, komünizme hizmet gayesi; ikincisi, Bakanlık 
bilgisi altında cebe hizmet için kaçakçılık. 

Sayın arkadaşlarım, Kapıkule gümrük tayinleri 
koordinatörü diye duyduğumuz... 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, süreniz geçti efen
dim, rica ediyorum bitiriniz. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, büyük bir kaçakçılık, 1 milyara yakın bir 
kaçakçılık, lütfederseniz 1 dakikanızı alacağım, yani 
bakınız çok az bir şeyim kaldı. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, lütfen. Za-
| ten 5 dakika. Bu 5 dakikayı aştınız mı tüm arkadaş

larımıza aynı hoşgörüyü göstermemiz lazım. 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, esasında Sayın Bakanın da... 

BAŞKAN — Ne İçtüzük çiğnemeye, ne zamanı 
almaya benim hakkım yok. 

ÂDEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, esasında Sayın Bakanın da 5 dakikada anla
tılacak hırsızlıkları olması gerekir yani... 

— 508 — 
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Sayın arkadaşlarım, Kapıkule gümrük tayinleri 
koordinatörü diye duyduğumuz meşhur kaçakçı na
mı maruf. Kürt îdris ise, viski, sigara ve silah ka
çakçılığını idare ediyor. Demir kaçakçılığını ise, Ba
kanın çok yakın arkadaşı olan Suat Sürmen ve Yu
suf Yaman yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu olayların doğruluğunu 
MİT ve Jandarma dosyalarından görebilirsiniz. 

Tuncay Mataracı'nm Suat Sürmen ve Yusuf Ya-
man'la Tarabya Otelinde içkili alemler yaptığını ve 
Kürt Idris'le de Sheraton Otelinde devamlı beraber
liğini ben tesadüflere bağlasam bile, yüce vicdanını
zın sizi doğru yola götüreceğine inanıyorum. Sayın 
Mataracı'nın, bütün bu olaylardan haberi olduğunu 
Cumhuriyet Halk Partili parlamenterlerin de yüce 
murakabesine bırakıyorum. 

Muhalefetteyken, «yolsuzluğa, hırsızlığa, kaçakçı
lığa son» diyen arkadaşlarımın bu noktaya parmak 
basacaklarına inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sanoğlu, sözünüzü keseceğim 
efendim, 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, bu kaçakçılıklardan haberim yok derse, 
«Orada neden oturuyorsun?» derim. Haberi varsa, 
ki her yerde söylendiği gibi, «Ortaksın» derim.. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kestim Sayın 
Sanoğlu. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — Cumhu
riyet Halk Partili sayın milletvekili arkadaşlarımın 
da.., 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Devamla) — ... Hesap 

sormalarını diliyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cevap vermek üzere Gümrük ve Tekel Bakanı 

Sayın Tuncay Mataracı, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA BAŞOGLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarımın öyle Meclis içerisinde 
grup halinde konuşmaları, herhalde konuşmaları da 
takıp etmeyi zorlaştırıyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, esefle bunu her grupta 
müşahede ediyorum. Aslında müzakereler sürdürü
lürken ayakta konuşulmaması Parlamentonun gereği
dir, 

Sayın Sezai, Sayın Doğan, Sayın Sezai, rica edi
yorum, lütfediniz oturarak konuşunuz efendim. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Şu anda huzurunuzda benden önce konuşan -Ko
caeli Milletvekili Sayın Âdem Sanoğlu arkadaşımın 
üslubu ile konuşacak değilim. (AP sıralarından gü
rültüler). Benim anlamam için... 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Müdahale etmeyi
niz. Sayın Bakan konuşunuz siz de, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Allaha çok şükürler ol
sun ki, ne kaçakçılıkla yargılanmışım, ne yargılanı
yorum. Onu siz kendi içinizde arayın. İsviçre'de otu
ruyorlar sizin kaçakçılık yapanlar. (CHP sıraların
dan «Bravo», sesleri, alkışlar). Benim ailemde kaçak
çılık ne yapan vardır, ne de yaptırmıştır. (AP sıra
larından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Sa
noğlu; beyan ettiniz, fazlasıyla. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 
burada arkadaşımız bir somut örnek göstermenin 
ötesine önce İzmit gümrüğünde bir olaydan bahset
mesi sebebiyle - Derince gümrüğünde - kendisine te
şekkür ederim. Takdir edersiniz bir Bakan Türkiye 
sathındaki tüm kuruluşlarının şu anda hangi durum
da olduğunun idraki içerisinde olamaz, ama arkada
şıma çok teşekkür ediyorum; buradan ayrıldığım j&n 
temas ettiği İzmit'teki olaya bizzat elkoyacağım ve 
olayın gerçek yüzünü de kendisine yazılı olarak ay
rıca arz edeceğim. 

Yalnız sevgili arkadaşlarım, burada birkaç isim
den bahsederken bu isimler üzerinde Yüce Heyeti
nizin de dikkatini çekmek istiyorum. Bir tanesi Bü-
yükdere Gümrük Müdürü Ali Balkan. Yanılmıyor
sam Gümrük Müdürü değil Muhafaza Müdürüdür 
bu arkadaşımız. 

Sevgili arkadaşlarım, bu bizden önceki Hükümet 
zamanında Büyükdere'de, aslında Gümrük Muhafa
za Bölge Amirliği varken, Bölge Müdürlüğünün ku
rulmasında bir hikmeti vücut anlaşılmamıştır. Kendi 
kadrolarında bıraktıkları, ilgili kadrolardaki arka
daşlar geldiler. Burada bu Gümrük Müdürlüğünün 
başına getirilen arkadaş, Ali Balkan denilen arkadaş, 
öğretmenlikten ayrılmış ve gümrük teşkilatında de
ğil bir gün, bir saat dahi bile hizmeti olmayan bir 
kişi, özel olarak getirilmiş. 

Evet sevgili arkadaşlarım, biz bu arkadaşı bura
dan aldık, bu buraya kasıtlı getirilmiş, maksatlı ge-
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tirilmiş ve burada iddia ettiği şekilde, orada büyük 
silah kaçakçılığının bunlar tarafından yapıldığı bize 
ihbar edilmiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri). 

ÂDEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, yalan söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, Sayın Sarı-
oğlu, Sayın Sarıoğlu... 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan 
söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu ri
ca ediyorum. Siz konuştunuz... 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan 
söylüyor. (CHP sıralarından «otur yerine» sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim, sizin istediğiniz gibi 
konuşmak zorunda değil Sayın Bakan. 

ÂDEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Söyledik
leri yalan. 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Sarıoğlu, yok böyle 
bir usul. Rica ediyorum lütfen oturun. Size uyarı 
cezası veririm, rica ediyorum. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Söyledik
leri yalan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum beyefendi, oturu
nuz. (Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ile 
CHP Milletvekilleri arasında karşılıklı tartışmalar). 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Sayın Sarıoğlu... 
GALÎP KAYA (Antalya) — Müezzinoğlu için 

cevap versin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kaya... Sayın Sarıoğlu, Sa

yın Sarıoğlu rica ediyorum. 
Buyurunuz efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, he
def başka istikamete çekilmektedir. Son zamanlar
da, kamuoyunda beni en az kendi grubu içerisinde, 
çok sayın Adalet Partili milletvekilleri iyi tanırlar. 
Bu gibi konularda, bunların bilhassa şu son günler
de bir somut örnek, delilleriyle getirip de ispatlama-
yıp; orada şu oluyor, burada bu oluyor, şunu aldı, 
bunu aldı... Evet, memurları aldık, ama bizzat ka
çakçılık olayının yapıldığının somut bir örneğini ge
tirin, tespit olarak... 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara — Hikmet Mü
ezzinoğlu., 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Kardeşim, o zaman da 
«Yahya Demirel» derler sana. Niye yapıyor Müez
zinoğlu? Müezzinoğlu'nun olayı' devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevap vermeyin lüt
fen, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Müfettiş raporları Sayın 
Komisyon Başkanı arkadaşımız Hasan Ekinci'ye ve
rilmiştir. Ayrıca mahkemeye verilmiştir. Mahkemesi 
devam etmektedir. Biz bunları örtbas etmedik. Ve
yahut da yurt dışına kaçırmadık ki arkadaşım. Mah
keme devam etmektedir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). Biz örtbas etmiyoruz ve etmeyece
ğiz de. Mahkemesi devam etmektedir. 

Yalnız sevgili arkadaşlarım... (ÂP sıralarından 
müdahaleler). 

BAŞKAN — Sayın Uslu?. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, 
huzurunuzda şunu ifade edeyim ilgili Bakan olarak 
ve Hükümet olarak: Son zamanlarda kaçakçılıkla 
mücadele için aldığımız tedbirler ve bir kısım yasa
lar da Yüce Meclisinize gelmektedir. 

Ben sayın arkadaşlarımdan şunu rica ediyorum : 
Ben hedefin nasıl seçilmek istendiğini iyi biliyorum. 
Son günlerde gerek basında ve gerekse muhalefet 
cephesinde, bunun ötesinde bu gibi şeylerden yılma
dan, kaçakçılıkla şerefi ile, namusu ile mücadele eden 
bir kişi olarak görevimize devam edeceğiz. Ancak ve 
ancak şunu söyleyeyim ki, bu gibi tahriklerle bizi 
yıldırma politikası güdüyorsanız, biz asla yılmayaca
ğız. (CHP sıralarından alkışlar). 

Burada açıklıkla Yüce Heyetinize arz ediyorum; 
bütün sayın parlamenterleri ve sayın basın mensup
larını vicdanları ile baş başa bırakarak, bu konuda 
bize yardımcı olmaları için gerçek delillerle gelsin
ler, eğer biz olayın, hadisenin üzerine gitmez, tah
kik etmezsek o zaman bizi suçlasınlar. 

Ali Balkan'ı almışım, elbette alırım. Özel koman
do kamplarında yetişenleri ben, devletin kadrosun
da barındırmayacağım . arkadaşlarım. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

«Hüsnü Koçak, Hüsnü Koçak» diye bahsettiler. 
Kardeşini işe almışız. E, be sevgili kardeşim Hüsnü 
Koçak, senin iktidarın zamanında bu Bakanlığın 
Personel Genel Müdürü idi; «Para ile adam tayin 
ediyor»* diye sizler şikâyet ediyordunuz. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kardeşi
ni müdür olarak siz aldınız. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Biz aldık, 

Sevgili kardeşim, kardeşini müdür yaptıysam, hu
kukta toplu ceza sistemi yoktur, (CHP sıralarından, 
«Bravo»! sesleri) eğer kardeşi de böyle bir ahlaksız
lığın içinde olursa elbette ki onu da alacağız. 
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YAHYA USLU (Manisa) — O zaman neden 
Demirel ailesini suçluyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Uslu, rica ediyorum. Sayın 
Uslu size söz vermedim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Huzurunuzda şunu.. 
(AP ve CHP sıralarından karşılıklı konuşmalar). 

Sevgili arkadaşlarım, ben tahriklere kapılmayaca
ğım. Ben tahriklere kapılmayacağım. Beni... (AP sı
ralarından gürültüler). Ne dersen de Sayın Sarıoğlu, 
ben tahriklere kapılacak kadar... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, size bir uyarı ceza
sı veriyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — ... Sinirli bir kişi deği
lim, ben seni usulü kaidesinde, hiç ses çıkartmadan 
dinledim, lütfen evvela bir dinlemesini öğrenelim, 
ondan sonra... Oturduğunuz yerden konuşmayınız. 

Sevgili arkadaşlarım, burada arkadaşımız, «Va
kit namazını kılanlar görevinden alındı.», diye bir ta
bir kullandı. Allah kabul eylesin her Müslümanın 
yapması iktiza eden bir şey, ama adam namaz kı
lıyor, görevini yapmıyor, görevinde hem namaz kı
lıyor, hem Müslümanın yapmaması icabeden sahte
kârlığı, hırsızlığı yapıyorsa bunu görevli olarak bı
rakmayız bir sevgili arkadaşlarım. {CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

tslamda, her namaz kılan insanın doğru insan ol
madığını sevgili arkadaşımın bilgisi varsa bilir, na
maz kılıyor diye bu adamı görevde mi tutacağız? 
Namaza saygımız vardır. «Beş vakit namazını kılan
lar görevinden alınıyorlar...» 

Sevgili arkadaşlarım, biz tarafsızlık ilkelerine bağ
lı, dürüst, namuslu devlet memurunun yanındayız ve 
yanında olacağız. En az Yahya Demirel kadar, be
nim gibi değil, en az Yahya Demirel kadar. 

Bu vesile ile Yüce Heyetinize; ne kadar söylenir
se söylensin, bunlarla, ne pahasına olursa olsun, 
ölünceye kadar can pahasına bile olursa olsun ka
çakçılıkla mücadele edeceğimizi tekrar ifade eder, 
hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun 3 Ocak 1979 Çarşamba günü Kaman ilçesinde 
meydana gelen olaylar konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Kömür ve odun sıkıntısıyla ilgili 
Sivas Milletvekili Sayın Ali Gürbüz söz istemişler

dir; fakat şu anda salonda yoklar. Bir başka gün
dem dışına geçiyorum. 

«Kaman ilçesinde 3 Ocak 1979 Çarşamba günü 
olaylar olmuştur. Bu konuda söz istiyorum»! diye
rek Sayın Eşrefoğlu söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Eşrefoğlu. Süreniş 5 dakikadır. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinize say
gılarımı arz ederim. 

Bugün, seçim bölgem olan Kırşehir ili Kaman il
çesinde meydana gelen olaylar hakkında gündem dı
şı söz almış bulunuyorum. 

3 Ocak 1979 günü Kaman'da olaylar olmuş,, bir 
genç alnından vurularak öldürülmüş, 4 vatandaşı
mız da yaralanmıştır. 

25 Aralık 1978 günü Kaman'da TÖB - DER şu
besi tarafından idare edilen Maocu komünist kültür 
derneği tarafından, Kahramanmaraş olaylarını telin 
etmek bahanesiyle olaylar çıkarılmıştır. 

27 Aralık 1978 günü ilan edilen Sıkıyönetim pro
testo edilmiştir. 

3 Ocak 1979 günü «Emekçi Arkadaş» başlığı al
tında bildiri yayınlanıyor, bu bildiride Devlet, mil
let, cumhuriyet, rejim hedef seçiliyor. Bakınız bu 
bildiride ne deniliyor : 

«Ülkemizde emperyalizmin uşağı komprodor bur
juvazi ve toprak ağalarının hâkimiyeti biçimi olan 
faşist diktatörlük hüküm sürmektedir. Analar, baba
lar, bacılar ve kardeşler; halkımızın gelişen mücade
lesini bastırabilmek, mevcut düzeni sürdürebilmek 
için resmi ve sivil faşist güçler» diye devam eden 
bildiride bizim merakımızın konusu olan resmi fa
şist güçler kimlerdir. Devletin ordusu mudur, polisi 
midir, yoksa diğer makamlarda bulunan kişiler mi
dir, yoksa Devletin makamları mıdır? Bunu merak 
ediyoruz. 

Kaman'ırı kalabalık olduğu pazar günü dağıtılan 
bildiriyi almak istemeyen Metin Akkoç alnından in
safsızca vurularak hunharca öldürülüyor. Böyle bir 
bildiriyi suç saymayan Kaman Cumhuriyet Savcısı 
bu yetmiyormuş gibi vatandaşı tehdit ediyor, ona si
lah çekiyor. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Dava var ora
da, yakışmaz. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 
doğrudur Doğan Beyciğim, doğrudur, «toprak ağası 
dediği de»ı doğrudur. Toprak ağası zannediyorum siz
siniz herhalde. 
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Mevcut iktidarın tarafgir tutumu yüzünden 
14 . 7 . 1978 günü Kırşehir'de olaylar olmuş, 40 -50 
dükkan ve işyeri tahrip edilmiştir. Bu hususlar ilgili
lere zamanında duyurulmasına rağmen hiçbir tedbir 
alınmamıştır. 

Çiçekdağ'ında bir müddet önce AP'nin tekrar 
kazanmış olduğu belediye başkanlığı da bu tarafgir 
idare tarafından zorla alınmak istenmiştir tekrar. 
Halkın iradesine saygısı olmayan bu tarafgir idareci
ler Devletin vasıtasıyla, tümüyle Çiçekdağ'ına top
lanmışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kırşehir'de 
idare tarafgir tutumuyla halka zulmetmektedir. Bu 
tarafgir idare Kırşehir'de devam ettirilirse yine daha 
vahim, daha korkunç olaylar olacaktır. 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — CHP, AP ve MHP gruplarının halen görü

şülmekte olan 114 S. Sayılı Kanun Tasarısından son
ra 245, 246, 247, 251, 252, 267, 268, 117'ye 1 nci ek, 
255 ve 143 S. Sayılı Kanun tasarılarının görüşülmesi
ne ve gündemde bulunan diğer tasarı ve tekliflerle 
komisyonlardan gelen işlerin buna göre sıralanmasına 
dair önerisi 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme 
geçiyorum. 

İçtüzüğümüzün 19 ncu maddesine göre verilmiş, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi ve Milliyet
çi Hareket Partisi Millet Meclisi Gruplarının müş
terek bir önerisi vardır, okutup, onayınıza sunacağım 
efendim : 

CHP, AP, MHP Millet Meclisi Gruplarının _ 
İçtüzüğün 19 ncu Maddesine Göre 

Önerisi 
Danışma Kurulunun 15 . 1 . 1979 Pazartesi gü

nü yaptığı toplantıda, İçtüzüğün 50 nci maddesine 
göre yapılacak sıralamanın Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüş, ancak MSP Grubunun 
7 nci sırada önerilen 268 S. Sayılı Kanun Tasarısına 
muhalif kalması nedeniyle CHP, AP, MHP grup
larının müşterek önerisi olarak içtüzüğün 19 ncu 
maddesine göre aşağıda sunulmuştur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

18 . 1 . 1979 O : 1 

| İlgililerin tekrar bir daha dikkatini çekiyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkış-

j 1ar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Benim de söz istemem vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin böyle bir istemi bana 
intikal etmedi efendim. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Şimdi vermiştim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Diğer istekli arkadaşlarımızın istek
lerini önümüzdeki oturumlarda sayın arkadaşlarımız 
karşılamaya çalışırlar. 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
Al tan Öymen Esat Kıratlıoğlu 

MHP Grubu Başkanvekili 
İhsan Kabadayı 

Öneri : 
İçtüzüğün 50 nci maddesine göre, Gündemin 

Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler kısmının, görüşülmekte olan tasarı
dan sonra aşağıdaki şekilde sıralanması önerilmiştir. 

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 245) 

2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanis
tan Kırallık Hükümeti arasında Trakya Hududunun 
işaretlenmesi hakkında anaprotökol ile eklerinin 

' onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Kanun 
Tasarısı (S. Sayısı : 246) 

3. 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında anlaş-
ma'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun Tasarısı (S. Sayısı : 247) 

4. 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Türkiye-
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 
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hakkında anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 251) 

5. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair 17 Ağustos 1975 tarihli anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun Ta
sarısı (S. Sayısı : 252) 

6. Nükleer Silahların Yayılmasının -Önlenmesi 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 267) 

7. Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ara
sında Mali Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 268)' 

£ 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna 
Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 117'ye 1 nci ek) 

9. 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı (S. Sayısı : 255) 

10. 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı (S. Sayısı : 143) 

Gündemde bulunan diğer Tasarı ve Tekliflerle 
Komisyonlardan Gelen işler buna göre sıralanacak
tır. 

BAŞKAN — Okutmuş bulunduğum ve İçtüzü
ğün 19 ncu maddesine göre hazırlanmış bulunan 
öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi: 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (1II30) (S. Sayısı : 114) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mının 1 nci sırasında yer alan 114 S. Sayılı, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, bazı maddelerine fıkra ve bu ka
nuna bir ek madde eklenmesi, 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 443 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun bazı maddelerinin ve 5435 sayılı 

(1) 114 S. Sayılı basmayazı 29 . 6 
165 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

1978 tarihli 

Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, 1918 sayılı 
' Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi ve 58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı üze
rindeki görüşmelere kaldığımız noktadan devam ede
ceğiz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini almış 
bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, geçen birleşimde tasarının 
geçici maddelerine kadar görüşmeleri tamamlamış idik. 
Bu arada komisyon 21 nci maddeyi geri almış idi. 
21 nci maddeyi yeniden düzenleyerek komisyon baş
kanlığımıza göndermiş bulunmaktadır. 

Bu raporu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde bulu

nan 114 S. Sayılı Kanun tasarısının 21 nci maddesi 
ile değiştirilmesi istenilen Türk Ceza Kanununun 526 
nci maddesi ile ilgili önergeler ve madde metni işçtü-
züğün 89 ncu maddesi gereğince Komisyonumuzca ge
ri alınarak 18 . 1 . 1979 günlü Komisyon toplantısında 
görüşülmüş ve; 

a) 526 nci maddenin 2 nci fıkrasının tamamen 
kaldırılmasını öngören Konya Milletvekili Şener Bat
tal ve arkadaşlarına ait önergenin, İçtüzüğün 36 nci 
maddesine uyularak görüşülmesine yetki yönünden 
mahal ve imkân bulunmadığına karar verilmiştir. 
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b) 526 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki cezaların 
artırılmasını öngören ve Giresun Milletvekili Vamık 
Tekin ve arkadaşlarınca verilmiş olan değişiklik öner
gesinin de: 

Meri kanunda yazılı cezaların yeterli olduğu, esa
sen Türk halkının gerek şapka İktisası Hakkındaki 671 
Sayılı, gerekse Türk Harflerinin Kabul ve Tatbikine 
Dair 1353 Sayılı Kanuna konu, Atatürk Devrimlerini 
tamamıyle benimseniş ve uygulamada seyrek de olsa 
görülen Şapka Kanununa aykırı başlık vesaire giyi
minin sırf ekonomik şartlar veya kasıt dışı alışkanlık 
vesair zorunluluklar gereği meydana gelen münferit 
olaylardan ibaret bulunduğu gözönüne alınarak bu 
yasalara ilişkin ceza müeyyidelerinin artırılmasında 
pratik bir fayda da mütalaa olunmadığından ilgili de
ğişiklik önergesinin reddi ve sonuç olarak; 

c) Komisyonumuzca evvelce hazırlanarak su
nulmuş olan 28 . 12 . 1978 tarih, 1/130 esas ve 74 ka
rar sayılı önergemize ilişik metnin kabulünün öneril-
mesine karar verilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Antalya 

Galip Kaya 
Erzincan 

Muhalifim 
Tasarının lehindeyim 

Lüfıtil Şalhiio 
Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Sivas 
Tevflik: Korafen 

Nevşehir 
İbrahim Ethem Boz 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Uşak 
' Muhalifim 

Taslarının lehindeyim 
M. Selâhattin Yüksel 

Kırşehir 
(Muihalfiım 

Tasarının lehindeyim 
Doğan Güneşli 

Trabzon 
(«ta» bendine mulbaJifdm. 
526/2 fukrasnnın 'kaldi'nlma-
sımıa dair önergenin oylama
ya tanujlıması Anayasaya ay
kırıdır. Bu sebeple muha
lifim.) 

Lütfi Göktaş 

Zonguldak 
Muıhallifflim 

Tasarının lelhindeyim 
Buirihan Karaçelik 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüldüğü gi
bi yeniden düzenleme değil, Komisyon eski metinde 
ısrar etmektedir. Eski metinde ısrar edildiğine göre, 

f geçen birleşimde bu madde üzerindeki görüşmeleri 
tamamlamıştık, yeni görüşme açmayacağım. 

Yine geçen birleşimde önergeleri geliş sırasına gö
re okutmuştum. Aykırılık sırasına göre işleme koya-
yarken, Komisyon maddeyi geri almıştı. Bu noktadan 
işleme başlayacağım efendim. 

Aykırılık derecesine göre önergeleri okutup üze
rinde işlem yapacağım efendim. 

GALİP KAYA (Antalya) — Yeni önergemiz var
dı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Affedersiniz, neydi Sayın Kaya? 
GALİP KAYA (Antalya) — Efendim, 526 ncı 

maddenin oylanmasında, fıkralar hakkında ayrı ayrı 
oylama yapılması için önerge verdik Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde işlemi üzerinde değilim, 
şimdi önerge işlemindeyim efendim. 

GALİP KAYA (Antalya) — Hatırlatmak bakı
mından arz ettim efendim. 

BASK AN — Tabii onu dikkate alırız. 
Buyurun, okuyun. 
(Giresun Milletvekili Vamık Tekin ve arkadaşla

rının önergesi) 
Madde 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

526 ncı maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından ad

li işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve ka
mu düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiy
le kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir 
buyruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önle
me uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı 
takdirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis, ve bin 
liradan üçbin liraya kadar hafif para cezasıyla ceza
landırılır. 

Şapka İktisası Hakkında 671 sayılı Yasayla Türk 
Harflerinin Kabul ve Tatbikine Dair 1353 sayılı Ya
sanın koyduğu yasaklama veya yükümlülüklere aykırı 
davranışta bulunanlar altı aydan bir yıla kadar hapis 
ve üçbin liradan onbin liraya kadar hafif para cezası 
ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor musunuz 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına 

sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Öner
ge reddolunmuştur. 
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2 nci önergeyi okutuyorum efendim: 
Madde 21. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

526 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıda yazılt oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 526. — Yetkili makamlar tarafından adli 
işlemler dolayısıyla ya da kamu güvenliği ve kamu 
düzeni veya genel sağlığın korunması düşüncesiyle 
kanun ve nizamlara aykırı olmayarak verilen bir buy
ruğu dinlemeyen veya bu yolda alınmış bir önleme 
uymayan kimse, eylem ayrı bir suç oluşturmadığı tak
dirde üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve bin lira
dan üçbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandı
rılır. 

(Komisyon Başkanı ve üyeler) 
BAŞKAN — Komisyondan gelmiş olan bu öne

riyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bir üçüncü önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
TCK 526 Maddenin son fıkrasının tamamen kal

dırılmasını ve Komisyon metninin 21 nci çerçeve mad
desinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini saygıyla arz 
ederiz. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin. 
Madde 21. — «765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

526 Maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir.» 

Konya Adana 
Şener Battal Hasan Aksay 

Malatya İstanbul 
M. Recai Kutan Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul 
S. Arif Emre 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, önergenin ince
liği şu; 526 ncı maddenin 1 nci fıkrasını biraz evvel 
Komisyondan gelen önerge üzerine Genel Kurulumuz 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu önerge, 526 ncı mad
denin 2 nci fıkrasının yasadan çıkarılmasını önermek
tedir. Anlatabildim mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, Anayasanın 153 ncü maddesinin 2 nci bendi ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 36 ncı maddesi gereğince 
bu önergenin muameleye konmaması gerekir kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon, önergenin Anayasaya ay
kırı olduğunu beyan etmiştir. 

Başkanlık, katıldığı için, önergeyi işleme koymu
yorum efendim. 

Sayın Kaya, sizin isteğiniz şu anda karşılanmış 
oluyor; çünkü, maddede tek fıkra kaldı; onun için. 
önergenizi işleme koymuyorum. 

Sayın Biberoğlu burada mı efendim?.. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROÖLU (Çorum) — 
Buradayım efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sizin önergenizde de, biraz 
evvel ifade ettiğimiz önergenin kabulü halinde işlem 
yapmak gerekiyordu. Onun için, bunu da işleme koy
muyorum efendim. 

Arz ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddenin açık oylama
ya sunulmasını; Sayın Aksay, Sayın Cumalıoğlu, Sa
yın Asiltürk, Sayın Emre - ki, aynı zamanda değerli 
arkadaşlarımı arıyorum - Sayın.. 

ETEM EKEN (Çorum) — Kendileri yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, aramak zorundayım, görü
yorum ben de ama.. 

Sayın Timurağaoğlu, Sayın Tomba, Sayın Erdal, 
Sayın Göktaş, Sayın Özal, Sayın Seyithanoğlu, Sayın 
Seydagil, Sayın Mutlu, Sayın Kaya, Sayın Unsal, Sa
yın Özcan, Sayın Karsu açık oylama biçiminde yapıl
masını istemişierse de, kendileri bulunmadığı için, bu 
önergeyi de işleme koymuyorum, istem düştüğü için. 

Maddeyi biraz evve! kabul ettiğiniz önerge biçi
miyle onayınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda ek ve geçici mad
deler üzerindeki görüşmelere geçiyoruz; ancak, bu 
metinde bulunan ek ve geçici maddelerden evvel, Baş
kanlığımıza gelmiş 11 adet değiştirge önergesi var, ek 
madde teklifi anlamında. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüze göre, kanun 
tasarı ve tekliflerinde madde eklenmesi konusunda 
elbette sayın milletvekillerinin önerge verme hakları 
vardır. Yalnız, bu önergelerin yeni bir yasa önerisi, 
yeni bir yasa teklifi anlamında olmaması gerekmekte
dir. 

Başkanlığınıza göre, bu maddelerden bazıları, hiç 
müzakere konusu olmayan bazı yasalara ait yeni ya
sa teklifi, yeni yasa önerisi anlamını taşımaktadır ki, 
bunların hiçbir zaman muameleye konulması, Ana
yasamıza ve İçtüzüğümüze göre mümkün değildir. 

Efendim, Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, bir 
konuyu açıklıyorum, sizin de elbette dinlemenizi ben 
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rica ediyorum Başkanınız olarak, sizin de Komisyon | 
olarak görüşünüzü alacağım bu konuda. I 

Değerli arkadaşlarım, bazı önergeler ise, daha ev- I 
velce uygulamamızda şu şekilde işlem görmüş: Baş- I 
kanlık bü önergelerin yeni yasa önerisi mahiyetinde, I 
anlamında olduğunu kabul eettiği takdirde, Genel Ku- I 
rul, «Yeni yasa öner sidir» demiş veya itiraz etmiş; I 
itiraz edilmiş ve çeşitli tarihlerde usul tartışmaları, bi- I 
risinde özellikle usul tartışması açılmış ve Başkanlığın I 
görüşüne Genel Kurul katılmış. Genel Kurulun bizim I 
görüşümüze katılmaması halinde, elbette Başkanlığın I 
yapacağı bir şey yoktur; bu önerge yeni yasa önerisi I 
anlamını taşımaz fikri ortaya çıkacağı için biz bunu I 
işleme koyarız. I 

Şimdi, elimizde bulunan 11 tane önergeden bazıla- I 
rını, bu usul müzakeresine-veya Genel Kurulun gö- I 
rüşüne de ihtiyaç hissetmeksizin işleme koyma ola- I 
nağimız yok. Çünkü, elimizde halen görüşülmekte olan I 
yasa tasarısı içerisinde, değişiklik önerilen yasaların 
ne numarası, ne ismi vardır. Hâl böyle olunca, Ko- I 
misyonlardan geçmeyen herhangi bir metnin Genel I 
Kurulda görüşmeye tabi tutulması olanağı yoktur. 
Onun için, bunları size sırası geldiğinde sunacağım ve I 
Başkanınız olarak bunları işleme koymayacağımı ifa
de edeceğim. Ancak, bazılarını da, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi, sözü uzatmadan ifade ediyorum, biz bu
nu yeni yasa önerisi olarak görürüz; ama Genel Ku- I 
rulumuz, «Hayır, yeni yasa önerisi değildir; bu bir de- I 
ğiştirge önergisidir» diyebilir; biz ona göre işlem ya
pacağız. îşleme geçmeden evvel bilgilerinize sunmak
ta yarar gördüm değerli arkadaşlarım. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, şimdi Komisyonun ve Hükümetin bu husustaki 
fikrini öğrenmek istiyor musunuz? I 

BAŞKAN — Efendim, biz Başkanlık olarak gö
rüşümüzü sunduk; önergeler geldikçe zaten size biz I 
soracağız, önerge hakkında ne diyorsunuz diye. Biz I 
bunu yeni yasa önerisi olarak görüyoruz diyeceğiz; I 
siz katılırsınız, katılmazsınız; bazılarını hiç işleme koy- I 
mayacağız, sormayacağız size; çünkü yeni yasa tek- I 
lifi anlamını taşıdığı, doğrudan doğruya Başkanlıkça I 
bilinmektedir; bu, Genel Kurulun takdiri dışındadır; 
ama Genel Kurulun takdirinde olan hususlarda Ada- I 
let Komisyonunun Başkanı olarak size zaten sora-
racağız, o zaman fikrinizi alacağız Sayın Başkan. I 

Şimdi önergeleri ayrı ayrı okutuyorum değerli ar
kadaşlarım. I 
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Yüksek Başkanlığa, 
Görüşülmekte olan kanun tasarısında 8 nci mad

de yerine, Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Gaziantep 
Muammer Aksoy Celâl Doğan 

Hatay Burdur 
Sabri Öztürk Cemal Aktaş 

Rize 
Yılmaz Balta 

EK MADDE 1. — 765 sayılı TCK'nun 119 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 119. — Kabahat failinin, eylemine uyan 
kanun maddesinde; 

Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (Hergün 
için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında) Kanunun 
4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üze
rinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının alt sı
nırım karşılayan miktarı; 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para ce
zası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için 
yukarıdaki şekilde saptanacak miktar ile hafif para 
cezasının alt sınırını, 

Duruşmadan ve herhalde sorgusundan önce yar
gılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeye
ceğini bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine 
ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre, bu istemin 
kabul edilmesini izleyen on gün içinde, 

Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırı
lır. 

Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para cezasın
dan yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde yukarı
daki fıkralara göre ödenmesi gereken miktar, para 
cezası esas alınarak saptanır. 

Suçla ilgili kanun maddesinde ayrıca muayyen 
bir meslek ve sanatın tadili cezasının bulunması bu 
madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Davanın ortadan kaldırılması, kişisel hakkın isten
mesine, malın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza kararnamesine itiraz üzerine, duruşma yapıl
ması gereken halde de, bu madde hükmü uygula
nır. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, metni aynı; 
bu maddeyle ilgili yeni bir öneri var; suret olarak baş
ka değerli arkadaşlarımız imzalamışlar. Bunlardan sa-
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dece önergeye imza koyan sayın üyelerin imzalarını 
okutuyorum efendim. 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Muğla 
Sami Gökmen 

Manisa 
Zeki Karagözlü 

Urfa 
Ahmet Melik 

Denizli 
Ömer ihsan Paköz 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına aşağıdaki 

Ek Maddenin eklenmes'ini arz ve teklif ederiz. 
Gaziantep Manisa 

Celâl Doğan Zeki Karagözlü 
Uşak Urfa 

Selâhattin Yüksel Ahmet Melik 
Muğla Denizli 

Sami Gökmen Ömer İhsan Paköz 

Ek Madde 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

«Karşılıksız çek keşide edenlere bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin 
beş katı ağır para cezası verilir. 

Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal 
tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek karşı
lıksız sayılır^» 

BAŞKAN — «Manisa Zeki Karagözlü, Urfa Ah
met Melik, Uşak M. Selâhattin Yüksel, Burdur Ce
mal Aktaş, Muğla Sami Gökmen, Gaziantep Celâl 
Doğan'ın teklifi : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki 

Ek 3 ncü maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz: 

«Madde 3. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 
537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gören 
daire veya kurumlar veya her türlü eğitim ve öğretim 
kuruluşlarının yetkilileri tarafından duvarlara yapış
tırılmış veya özel yerlerine konulmuş basılı olan ve
ya olmayan belge, resim veya el yazısı kâğıt veya 
levhaları bulundukları yerlerden çıkarır ya da yır
tar veya tahrip eder veya bunları her ne suretle olur
sa olsun okunmayacak veya içeriklerinin başka şekil
de anlaşılmasına sebebiyet verecek şekillere veya işe 
yaramayacak hale sokarsa, eylem başka bir suçu oluş
tursa bile ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif hap
se ve bin liradan az olmamak üzere hafif para ceza
sına mhkûm edilir. 

Kamu hizmetinde tahsis edilmiş binaların veya 
mabetlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanununda 
sayılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz mal
ların her türlü eğitim ve öğretim kurumlarının veya 
öğrencilerin "toplu halde oturdukları yurt ve benzeri 
yerlerin veya bunların eklentilerinin herhangi bir ye
rine basılı olan veya olmayan, elle yapılmış veya ya
zılmış her türlü yazı veya resimleri veya bunları ha
vi kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerlerini yet
kili memur ve mercilerin önceden verilmiş yazılı mü
saadesi olmaksızın suç konusu teşkil edenlerin asıl
masına veya konulmasına müsaade edenler eylem baş
ka bir suçu oluştursa bile ayrıca bir yıldan üç yıla 
kadar hafif hapis ve beşbin liradan az olmamak üze
re hafif para cezasına mahkûm edilir. -

İkinci fıkrada gösterilen binaların veya eklenti
lerinin herhangi bir yerini her ne suretle olursa ol
sun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya resim ya
panlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı sabit olduğu 
takdirde, suçu işleyen veya suça bu yolda katılan der
nek ve Mkruluş mensuplarına sözü edilen fıkralarda
ki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar ar
tırılır. 

Bu maddeye göre hükmolunacak cezalar ertele
nemez ve bunların yerine 647 sayılı Cezaların İnfa
zı Hakkındaki Kanunun 4 ncü mades indeki ceza ve 
tedbirler uygulanamaz. 

İkinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin 
izlerini derhal ortadan kaldırmaya ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer 
hakkında bu Kanunun 230 ncu maddesinde yazılı ce
zalar uygulanır. 

Yüksek. Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına aşağıdaki 

ek maddenin eklenmes'ini arz ve teklif ederiz. 
Uşak Muğla 

Selâhattin Yüksel Sami Gökmen 
Çanakkale Gaziantep 

Altan Tuna Celâl Doğan 
Konya Burdur 

Durmuş Ali Çalık Cemal Aktaş 
Ek Madde 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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Madde 28. — içlerinden velev biri olsun ateşli 
silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların herbiri hak
kında yukarıki maddelerde yazılı cezalar iki kat ola
rak hükmolunur. 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek kişi tarafından işlen
mesi halinde dahi yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki ek 

maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Uşak Konya 

Selâhattin Yüksel Durmuş Ali Çalık 
Gaziantep Çanakkale 

Celâl Doğan Altan Tuna 
Muğla Burdur 

Sami Gökmen Cemal Aktaş 

Ek Madde 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 60 ncı maddesinin 1 nci fık
rasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

Madde 60..— Fıkra 1, bent (c) - «Mahalle ve köy 
muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır, 
orman bekçileri ve köy koruyucuları; kaçakçılık fiil
lerini men, takip ve tahkik ile mükellef memurlarla 
birlikte kaçağı yakalamaları halinde (b) bendinde ya
zılı ödemelerden yararlanırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına Ek 6 ncı 

madde eklenmek suretiyle 1721 sayılı Hapishane ve 
Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Uşak Konya 
Selâhattin Yüksel Durmuş Ali Çalık 

Gaziantep Çanakkale 
Celâl Doğan Altan Tuna 

Muğla Burdur 
Sami Gökmen Cemal Aktaş 

Ek Madde 6. — 1721 sayılı Hap'ishane ve Tev
kifhanelerin idaresi Hakkındaki Kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Ceza infaz kurumlarının müdür, 
hesap memuru, idare memuru, hekim, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolog, mühendis ve öğretmenleri doğ
rudan doğruya Adalet Bakanlığınca resen atanırlar. 

Bu kurumların, birinci fıkrada gösterilenlerin dı
şında kalan memur ve hizmetlileri ağır ceza merkez
lerinde Cumhuriyet Savcısı ve yokluğunda vekilinin 
başkanlığında kıdemli iki Cumhuriyet Savcı yardım
cısından oluşan bir kurul tarafından atanırlar. 

Bu kurulun ağır ceza merkezlerindeki Cumhuri
yet Savcı yardımcılarıyla oluşturulamaması duru
munda eksiklik, yargı çevresindeki Cumhuriyet Sav
cıları veya yardımcıları arasından kıdem esasına göre 
tamamlanır.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki ek 

maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Uşak Konya 

Selâhattin Yüksel Durmuş Ali Çalık 
Gaziantep Çanakkale 

Celâl Doğan Altan Tuna 
Muğla Burdur 

Sami Gökmen Cemal Aktaş 

Ek Madde 7. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına bağlı ve 
onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek 
üzere (Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri) ku
rulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına aşağıdaki 

Ek 7 nci maddenin eklenmesini arz ve teklif ede-

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Aydın 
Selâmi Gürgüç 

Malatya 
Ali Kırca 

Ankara 
Selâhattin Öcal 

Ordu 
Günay Yalın 

Malatya 
Turan Fırat 

Ek Madde 7. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«Adalet Bakanlığında, Adalet Bakanına bağlı ve 
onun tarafından verilecek görevleri yerine getirmek 
üzere, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirlikleri kurul
muş ve bu maddeye bağlı (2) sayılı cetvelin birinci 
sınıf savcılık bölümüne «Bakanlık Yüksek Müşavirli
ği» deyimi eklenmiştir» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağıdaki ek 

maddenin eklenmesini arz ve tekHf ederiz. 
Uşak Konya 

Selâhattin Yüksel Durmuş Ali Çalık 
Gaziantep , Çanakkale 

Celâl Doğan Altan Tuna 
Muğla Burdur 

Sami Gökmen Cemal Aktaş 
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Ek Madde 8. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ' 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir, 

«Geçici Madde — Adalet Bakanlığı Merkez Ku
ruluş Kanunu çıkıncaya kadar bu Kanunun Ek 7 nci 
maddesiyle kurulan (Bakanlık Yüksek Müşavirlikleri
ne) birinci sınıf veya birindi sınıfa ayrılmış hâkim, 
Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlardan 
yeteri kadarı kendi kadro ve aylıklarıyla Adalet Ba
kanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanının ortak karar
namesi ile atanabilirler. 

18 nci maddeye ekli (2) sayılı cetvelin birinci sınıf sav
cılık bölümünde yer alanlar, kendi istekleri üzerine 
1512 sayılı Kanunun 27 nci maddesindeki yerlerde
ki görevlere, bu maddede yazılı kayıt ve şartlara tabi 
olmaksızın Adalet Bakanı tarafından atanırlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısına Ek 9 ncu 

madde eklenmek suretiyle 2556 sayılı Hâkimler Ka
nununun değişik 120 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Konya 
Selâhattin Yüksel Durmuş Ali Çalık 

Gaziantep Çanakkale 
Celâl Doğan Altan Tuna 

Muğla Burdur 
Sami Gökmen Cemal Aktaş 

Ek Madde 9. — 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
değişik 120 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 120. — Ceza infazı kurumları personeli 
ayrık olmak üzere, bütün ilk derece mahkemeleri ile 
adliyeye bağlı dairelerin evrak müdürleri, evrak müdür 
yardımcıları, yazı işleri müdürü, yazı işleri müdür 
yardımcıları, başkâtip, başkâtip yardımcısı, zabıt kâ
tibi; memur ve hizmetlileri, ağır ceza merkezlerinde 
kurulan Adalet komisyonlarınca atanır ve nakledi
lirler. 

Birinci fıkrada sayılanlar, atanmalarındaki usule 
göre gerektiğinde doğrudan doğruya Adalet Bakan
lığınca atanır ve nakledilebilirler. 

Adalet komisyonları ağır ceza mahkemelerinin 
bulunduğu yerlerde, o yer Cumhuriyet Savcısı ile 
Başkan ve öteki üyeleri Yüksek Hâkimler Kurulun
ca belirlenecek hâkimlerden oluşur. Komisyon üye 
sayısı beşten fazla, üçten az olamaz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evel 
bilgilerinize sunduğum gibi, 1 nci ve 2 nci sıradaki 
'"erkeler aynı metni değişik arkadaşlarımız imzala-
* . olarak Başkanlığa gelmiş bulunmaktadır. Bunlar
dan ilk geleni okutuyorum efendim: 

«Selâhattin Yüksel ve arkadaşlarının önergesi: 
Ek Madde 9: » 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bir 

şey sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, elbette. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu bir önerge mi

dir, ek madde teklifi midir? 
BAŞKAN — Ek madde teklifi efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Binaenaleyh öner
ge vermek mümkün müdür? 

BAŞKAN — Tabii efendim; bizim görüşümüz 
saklı kalmak kaydı ile, tabii. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Tamam, yani 
önerge vermek burada da cari-midir, onu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yani bu önerge üzerine yeni bir 
önerge mi demek istiyorsunuz? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bu önerge değil. 
BAŞKAN — Bu gelen önerge ek madde mahiye-

ıtindedir. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ek madde mahi

yetinde; önerge değil. 
BAŞKAN — Evet efendim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Yani, bir madde
nin değiştirilmesine ait önerge midir? 

BAŞKAN — Efendim, bizim görüşümüz, şekil ola-
ralk, ek madde teklifi yapmış arkadaşliarımız. Biz, bu 
yeni yasa önerisidir diyoruz, yeni yasa konusudur di
yoruz. Bizim Başkanlık olarak görüşümüz bu; ama 
şefleil olarak ek madde teklifi görülüyor. 

Muammer Aksoy ve arkadaşlarının teklifi : 
Bk Madde 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

119 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 119. — Kabahat failinin, eylemine uyan 

kanun maddesinde; 
Hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüşse, (Her gün 

için 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
4 ncü maddesinin 1 nci bendinde belirtilen sınır üze
rinden) maddede yazılı hafif hapis cezasının alt sını
rını karşılayan miktarı, 

Hürriyeti bağlayıcı ceza ile birlikte hafif para ce
zası da öngörülmüş ise, hürriyeti bağlayıcı ceza için 
yukarıdaki şekilde saptanacak miktar ile hafif para 
cezasının alt sınırını, 

Duruşmadan ve her halde sorgusundan önce yar
gılama giderleriyle birlikte hâkim önünde ödeyeceğini 
bildirmesi ve mahkemece de; sanığın kişiliğine ve su
çun işlenmesindeM özeliklere göre, bu istemin ka
bul edilmesini izleyen on gün içinde, 
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Merciine ödemesi halinde dava ortadan kaldırılır. 
Yasada, hürriyeti bağlayıcı ceza ile para ceza

sından yalnız birisinin uygulanabileceği hallerde, yu
karıdaki fıkralara göre ödenmesi gereken ımiktar, pa
ra cezası esas alınarak saptanır. 

Suçla ilgili kanun maddesinde ayrıca muayyen 
bir meslek ve sanatın tatili cezasının bulunması, bu 
madde hükmünün uygulanmasına engel olmaz. 

Davanın ortadan kaldırılması, 'kişisel hakkın İsten
mesine, imalın geri alınmasına ve zoralıma ilişkin hü
kümleri etkilemez. 

Ceza kararnamesine itiraz üzerine, duruşma ya
pılması gereken halde de, bu madde hükmü uygula
nır. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge hakkında Baş
kanlığımızın görüşünü arz ediyorum; biraz evvel izah 
©etlim, ancak önergelerin hepsinde bunu söylemek zo
rundayım. 

Başkanlığımız, bu önergenin, yeni bir kanun tek
lifine konu olacak yeni bir konu olduğu şeklinde dü
şünmektedir. Çünkü, munzam maddeler veya ek mad
de ve geçidi maddeler, meri olan ve komisyona sevk 
edilmemiş olan bir başka maddeyi veya bir başka 
kanunu değiştirir veyahut da kaldırırsa, bu yeni bir 
kanun teklifi anlamını taşımaktadır. 

Sayın Komisyon bu önerge hakkında bizim gö
rüşümüze katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu ek madde burada teklif edilmiştir, Komis
yonumuzdan geçmemiştir. Binaenaleyh biz diyoruz 
ki, bu önergeler (Yenli birer kanun tasarısı veya değil) 
Komsiyondan geçmemiştir; bir. 

İkincisi, Anayasa va İçtüzüğün 36 ncı maddesi ve-
sair maddeler gereğince bunlar birer komisyondan 
geçmesi veyahut da tasarı olarak gelmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Siz bizim görüşümüze katılıyorsu
nuz, öyle imli efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyorum; 
yani, görüşülemez diyorum. 

BAŞKAN — Aynı gerekçeleri söylemeye gerek 
yo kfeendim. Bizim gerekçelerimize katılıyorsanız, ka
tıldığınızı, «görüşümüz sijzinki gibidir» demekle ifa
de edersiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Tamam, peki. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
—• Sayın Başkan, bu bizim önergemiz, daha doğrusu 
8 noi madde de, haziran müzakerelerinde geçmiştir; 
Komisyondan da geçmiştir; yani, Sayın Başkan orada 
bir... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
'HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Değişjikik var, 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
— Hayır, değişiklik yok; aynen geçmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet, görüşünü İfade 
ediyor; siz ifade ettiniz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
— Düzenlemelerde, «Bu sadece Ceza Muhakemeleri 
Usulü Yasasında konmuştur; Ceza Kanununa eklen
sin» dedi; ek olarak 119 ncu madde lilave edildi. 
119 ncu madde kapsamına giriyor bu. Aynen geçmiş
tir Komisyondan da geçmiştir Sayın Başkanım. Yani, 
tamamiyîe bu yasayla ilgilidir, Zaten Komisyondan da 
geçmiştir; Hükümet teklifli olarak gelmlişıtiır. 

BAŞKAN — Evet, yani siz, bunun, görüşülmekte 
olan yasayla irtibatlı; yeni bir ek madde, munzam 
madde, geçidi madde anlamına geldiğini ve yeni ka
nun teklifi anlamında olmadığını ifade ediyorsunuz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devamla) 
— Evet efendim. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
önerge sahibi olarak tutumunuz hakkında söz işitiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben sadece bîr hu
susu halletmek zorundayım. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Bu tutumunuzu 
sarahate kavuşturmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Hükümetin görüşü
nü dinlediniz Sayın Doğan ve Sayın Genel Kurul. 
Komisyon, Başkanlığın görüşüne katılıyor; Hükümet, 
«yeni bir kanun 'teklifi mahiyetinde değildür» dliyor. 

Hal böyle olunca, Genel Kurulun hakemliğiyle ko
nuyu halletmek zorundayım. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkanım, 

tartışılan konu bir usul meselesidir. Sayın Başkanlık 
bunun yeni bir teklif mahiyetinde olduğunu bildüre-
rek, işleme konulmuş olan bu teklifin ancak Genel 
Kurulun hakemliğiyle görüşülebiecek... 

BAŞKAN — Efendim, usul müzakeresi acilsin di
yorsanız, konu müsaittir; açarım. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Ben talep edi
yorum efendim. 
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V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Ek madde olarak tektif edilen metnin yeni 
bir kanun teklifi mahiyetinde sayılıp sayılmayacağı 
hakkında. 

'BAŞKAN — Tabii bizim tutumumuzun aleyhin
de, buyurun efendim, hakkınız. Bizim görüşümüzün 
aiteybJindesliriiz. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayrn Başkan, 
değerli arkıadaşları<m; 

Başkanlığım belli 'tor mantık silsilesi içerisinde or-
ıtaya 'koyduğu görüşlere katılırız. Ancak, şu anda gö
rüşülmekte olan önerge, şu anda tarafımızdan veril-
rriiş olan önerge, komisyona hiç sevk edilimıeımiş bir 
önerge nitelıiğinde değildir. Üstelik, komisyona iade 
edilmiş bir tasarının maddeleri hakikinda milletvekİl-
terinin de, önerge vermeye hakkı olduğu, İçtüzüğün 
88 nci maddesinde açıkça görülmektedir; bîr îçtüzük 
hükmüdür. 

Kaldı ki, şu anda Başkanlığın işleme koyduğu, 
ancak Yüce Kurulun hakemlîğiyle işlemi 'devam ettir
mek istediği bu değişiklik önergemiz, daha önce ko
misyonda görüşülmüş 1412 sayılı Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanunundaki değişikliği içeren hususun, 
- Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesü İçerisinde 
mütalaa edilmesi gerektiği kanaatine vardığımızdan -
Türk Ceza Kanununun fasih ve mevadları içerisinde 
ele alınması talebiyle verilmiş olian bir önergeidir. 

Sayın Komisyon Başkanı, bu hususun Komisyon
da görüşülmediği ve Komisyondan geçmediği şeklin
deki bir düşünceyle, Başkanlıkla aynı tutuma gire
rek, bu maddelerin bu önergeyle teklif edilısmeyeceği 
düşüncesine vardılar. 

Halbuki, biraz önce belirttiğim gibi, sıra sayısı 
belli olan kanun tasarısı daha önce komisyonda gö
rüşülmüş; ancak ek. madde 10, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun faslı içerisinde görüşülmüştür; ver
diğimiz önergenin kelimesi kelimesine aynıdır, en ufak 
bk değişiklik söz konusu değildir. 

iBiz, kanunlarda insicam ve birliği sağlamak, mad
deleri diğer yasalar içsrislinde dağınık halde tutma
mak ve onların aranmasında tatbikatçılara zorluk 
çeküirm|em'elk için, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda değil, Türk Ceza Yasası içerisinde mütalaa 
edilmesi düşüncesinden hareketle, Türk Ceza Kanunu 
içerisinde mütalaa edilmesi düşüncesiyle bu önerge
yi vermiş bulunuyoruz. 

Bu nedenle, Başkanlığın, «Salıt yeni tek€fitir»ı şek
lindeki düşüncesi, şu verdiğimiz önerge için geçerli 

değildir. Gerçekten, komisyonda hiç görüşülmemiş 
bir metin yahut hiç görüşülmemiş bir hususta, bir ka
nun maddesi hakkında bir önergemiz varsa; Başkan
lık, zaten bunu işleme koymayacağım söyledi; Mec
lisin geleneği bu yöndedir, biz ona saygıyla eğiliriz; 
ama biraz önce kısaca belirttiğim gibi, şu anda gö
rüşülen önerge, daha önce Adalet Komisyonunda gö
rüşülmüş, ancalk başlığı, «Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu» olarak geçmiştir. 

Durumun bu olduğunu ve önergemiz Yüce Ku
rulun talkdirlerine mazhar olursa, işlem görüp yürü
tülmesini, Grubum adına bildiririm. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Başkanlığın görüşü lehinde, buyurunuz Sayın Kı-

zıhşrio 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan ve saygıdeğer milletvekili arkadaş
larım; 

Hükümetten gelen tedbir tasarısı, daha evvel, ta
rafımızdan - Grup adına verilen vazife üzerine - tet
kik edilmiştir. 

Evvela şunu arz ötmek işitiyorum : Önerge gayet 
iyiMyetîte verilmiş, içeriği iyi bir önergedir. Ancak, 
bugün Hükümetten gelmiş olan aöü tedbirler tasa
mı, tadadi mahiyette hazırlanmış bir ıtasarıdır. Türk 
Ceza Kanununun tümünün değiştirilmesi bahis (mev
zuu değil; Türk Ceza Kanununun 526, 536, 537 gibi 
maddelerinin değiştirilmesi bahis mevzuudur. 

fcndi husus : Her ne kadar, bu muhtevadaki 
bir görüşün, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
Komisyonda daha evvel yapılan görüşmesi esnajsmda 
nazarı İtibara alındığı söyleniyorsa da, o ayrı bîr ta
san idi, ayrı bir prosedüre bağlı idi", bu ise, tamamen, 
söylediğimiz tadadi mahiyetteki 'tedbirler tasarısıdır. 

'Bir üçüncü husus da; biz, şekli ve pMıtenıtia'ire 
hukukla, esas hukuku birbirinden ayırmak durumun
dayız. ' Bu yönden, gerek Komisyonun, gerekse M/Met 
Meclisi Başkanlığının görüşünün doğru olduğu ve bu
nun yeniden bir madde olarak teklif edilmesinde ve 
bu maddenin ayrı bir prosedürle müzakere edilip bu
raya getirilmesinde fayda olduğu kanısındayız. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvel... 
MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Baş&an söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi fendim, aleyhte mi? 
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MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
önergenin aleyhimde, 

• BAŞKAN — Tutumum lehlinde mü efendim? 
. MUSTAFA KEM AL. BİBEROĞLU (Çorum) — 

Evet. 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlarını; açılan usul müzakeresi dola
yısıyla, Adalet Partisi Grubunun görüşlerimi takdim 
etmek 'içlin huzurunuzdayım. 

Biz, prensip olarak, Başkanlığın bu konudaki gö
rüşünün ve tutumunun İçtüzüğümüze uygun olduğu 
düşüncesümdeyiz. Önergeyi veren arkadaklarımız, özel
likle bunlardan Celâl Doğan arlkadaşımız, burada yap
tığı izahatta, daha önce bu tasarı demetinin içinde 
bulunan Ceza Usûlü Muhakemeleri Kanunu görüşü
lürken oraya eklenmesi istenen maddeden, «O hüküm 
Türk Ceza Kanununun 119 ncu maddesine ithal edi
lecektir» kaydıyla vazgeçildiğimi, şimdi o işlemin ge
reğinin yapılrnıaikta olduğunu, binaenaleyh, yeni bir 
tasarı mevcut bulunmadığını söylediler. 
..Şimdi, evvela şunu arz etmek, istiyorum. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan hüküm-
ferle, Ceza Kanununda yer alan hükümlerin, prensip 
olaralk, kategori olarak birbirinden ayrı mütalaa ©dil
mesi] gereklidir. Bir Ceza Muhakemeleri Usulü hük
münün v Ceza Kanununa aktarılması veya Ceza Ka
nununda bulunması gereken bir kuralın, Ceza Muha
kemeleri Usulüne geçirilmesi teklif edilebilir şüphe
siz, savunulabilir de; ama ayrı bir teklif hallinde 
getirilmek; tasarı halinde getiriiımek ve usuldeki pro
sedüre uyarak komisyonlarından geçirilmek suretiiyl© 
Heyeti Umümiyeye intlilkal ettirilmesi mümkündür, 
lazımdır. 
.. Çimdi, sayın arkadaşım, İçtüzüğün 88 nci mad
desine İşaret ettiler. İzninizle, 88 nci maddenin ilgili 
kısmını okuyorum : «Kanunlarda veya İçtüzükte alk-
sline hülküm ydksa, kanun tasarısı veya tekffinde bir 
maddenin reddi - tasarıda bulunan bir maddenin red
di - komisyona iadesi, değiştirilmesi veya metne mad-
da eklenmesi hakkında...» 

BAŞKAN — Genel Kurulunuz, bu ek madde tek
lifi ile ilgili önergenin yeni bir kanun teklifi anla
mını taşıdığını kabul etmiştir. Bu nedenle bu öner
geyi işleme koymuyorum. 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — İtiraz ediyoruz Sa
yın Başkan, yeniden oylama yapılsın. 

Şimdi, arkadaşını burada bana, görüşülmekte olan 
tasarı içinde hangi maddeye bunu eklemek 'istedik
lerini söyleyebilirsıe, o zaman başka türlü mütalaa
da, münakaşada bulunabiliriz-

Söyledikleri hükmün eklenebileceği bir madde, şu 
tasarının içlinde mevcut değildir ki, ona bir ekleme «öz 
konusu olsun. Türk Ceza Kanununda sözü geçen 119 
ncu madde, müstakil bir hukuk kurumunu düzenle
mek için getirilmiştir. Böyle bir esasa taalluk eden 
hükmün Heyeti Umumiyede görüşülebilmesi için, ih-
tlisas komisyonunun, Meclis adına meseleyi incele
mesi, Türik Ceza Kanununun bütünlüğü içinde getiril
mek istenen ekim ne ifade edeceğini, kânunum bütün
lüğünü bozup bozmayacağını, sistematiğe aykırı olup 
olmadığını inceleyip, bir raporla huzurunuza gelmesi 
lazım ki, görüşülebilsin. 

Bu itibarla, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
da yer alması gerekirken, daha münasip görüldüğü 
beyanıyla, Türk Ceza Kanununda bir yeni hüküm 
tesis edilmesinin, doğrudan doğruya Heeyti Umumli-
yede yapılabilecek bir işlem olmadığı kanaatindeyiz. 

İçeriği de, bazı arkadaşlarımın dediği gibi, gerekli 
olabilir, uygun olabilir; 'ama lütfetsinler önerge sahip
leri, bunu ayrı teklif halinde getirsinler; Adalet Ko
misyonunda görüşelim ve sonra huzurunuza götüre
lim; . ' . . - • . •;•'• ' -:ı 

Saygılar sunarım-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Aleyhte Sayın Muammer Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkdaşlarım, usul görüşme
sini tamamladık. Başkanlığın görüşünü sunmuştum, 
biraz evvel önergeyi de okuttum. 

Önergenin yeni bir kanun teklifi mahiyetinde ol
madığını kabul eden arkadaşlarım lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Değerli arkadaşla
rım, Başkanlığın görüşü kabul edilmiştir. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
yeniden sayın. 

BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum efendim: 
Celâl Doğan ve arkadaşlarının önergesi; 
Ek Madde 2. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 

503 ncü maddesine aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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.«Karşılıksız çek keşide edenlere bir yıldan beş 
yıla kadar hapis ve çekin karşılıksız kalan bedelinin 
beş katı ağır para cezası verilir. 

Müddeti içinde ibraz edildiğinde yeter ve derhal 
tasarrufu mümkün karşılığı bulunmayan çek, karşı
lıksız sayılır.» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım biraz evvel 
ifade ettiğim görüşü yine Başkanlığınız sürdürmekte
dir. Okuttuğum önergenin yeni bir kanun teklifi ma
hiyetinde olduğunu Başkanlığınız düşünmektedir. 

Sayın Komisyon önergeyi dinlediniz mi efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet dinledim 
efendim, aynı mütalaayı serdediyorum. 

BAŞKAN — Siz Başkanlığın görüşüne mi kanlı
yorsunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet, evet. 
Önergeye kajtılmıyorum efendim. 

BAŞKAN —7 Komisyon önergeye katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Hükümet ka
tılmadığına göre, yine konuyu Genel Kurulun ha-
kemliğiyle halledeceğim. 

Bu önergenin yeni bir kanun teklifi anlamımı 
taşıdığım kabul edenler... 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) 
— Usul müzakeresi açmalısınız Sayın Başkan? 

. BAŞKAN — Usul müzakeresi mi istiyorsunuz? 
MUSTAFA KEMAL BİBEROGLU (Çorum)' — 

Sayın Başkanım, bu madde hiçbir yerde adı geçme
yen yepyeni yabancı bir maddedir. 

BAŞKAN — Efendim görüşme konusu yasa ta
sarısı Genel Kurulun bilgisi dahilinde, bir. iki defa 
okutuyoruz önergeyi, iki. Zaten bu yasa tasarısıyla 
hiç ilgisi olmayanları Sayın Biberoğlu işleme koyma
mız mümkün değildir. 

V. — USUL HAKKINDA 

1. — Ek madde olarak teklif edilen metnin yeni 
bîr kanun teklifi mahiyetinde sayılıp sayılmayacağı 
hakkında. (Devam) 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biz, «Başkanlık bunu bir ek madde mahiyetinde 
görmüyor» diyoruz; ama biz nihayet kişi olarak ya
nılabiliriz, Divan olarak yanılabiliriz. Genel Kuru
lumuz kapsamını da dinlediğine göre, elinde görüş
me konusu olan tasarı da bulunduğuna göre, Baş
kanlığa «Hayır, sizin- görüşünüz doğru değildir, bu 

, bir ek madde teklifi anlamındadııv diyebilir. 
Onun için hakemliğinize başvuruyoruz biz. 

MUSTAFA KEMAL BtBEROĞLU (Çorum) — 
Haklısınız Sayın Başkanım. Şu hususa işaret etmek 
istiyorum: Önergede, Türk Ceza Kanununun madde 
numarası zikredilmiyor. Bu maddede hangi hüküm 
var da önergeyle ilişkisi nedir, tasarıyla ilişkisi nedir? 
Şu anda.. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, zaten bizim görü
şümüz o. Ancak, daha önceki uygulama müteaddit 
defa, çoğu kez bu şekilde yürümüş. Yani, Baş
kanlık; bu, kanun teklifi mahiyetindedir demiş; 
Genel Kuruldan itiraz olmuş, hükümet itiraz etmiş 
veya komisyon itiraz etmiş. Hakem kim? Genel 
Kurul. Ben de onun için sizin hakemliğinize mü
racaat ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, okuttuğum önergenin, yeni 
bir yasa teklifi anlamını... 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii efendim, usuldür, bunu yap
maya mecburuz. 

Sonradan mı teşrif ettiniz efendim, bu usulü hal
letmiştik de, bu da benzeri bir durum? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Usul 
hakkında konuşmak benim de hakkım. 

BAŞKAN — Tabii, hakkınız. Biz, zamandan ta
sarruf edelim diye söyledik. 

Lehte mi Sayın Çatalbaş?.. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Usul 
hakkında Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

GÖRÜŞMELER (Devam) 

Bir defa önergenin Sayın Başkanlığımızca kaale 
alınması doğru değil... 

BAŞKAN — Başkanlık görüşünün lehinde de
ğil mi efendim? 
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MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Evet, le
hinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — kinci 

mesele; konu oylandı. Oylandıktan sonra tutanaklara 
ve karara iktiran etti. Bu konunun yeniden getiril
mesi usul yönünden hatalıdır. 

18 , 1 . 1979 O : 1 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, usul hakkında ol
duğu için bir hususu arz edeyim. 

Efendim, bunlar ayrı ayrı önergelerdir, ayrı ayrı 
ek madde önerileridir. Onun için, konuyu yeniden 
inceliyoruz efendim. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞ 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz evvel 
bilgilerinize sunduğumuz önergenin yeni bir kanun 
teklifi anlamını taşıdığını kabul eden arkadaşlarım 
lütfen işareıt buyursunlar... Kabul etmeyenler... Baş
kanlığın. görüşü kabul edilmiştir efendim. 

Bunun için işleme koymuyorum. 
Selâhattin Yüksel ve arkadaşlarının önergesini 

okutuyorum: ı 
Ek Madde 3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 

537 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 537. -r- Her kim, kamu hizmeti gören 

daire veya kurumlar veya her türlü öğretim ve eğitim 
kuruluşlarının yetkililleri tarafından duvarlara yapış
tırılmış veya Özel yerlerine konulmuş basılı olan veya 
olmayan belge, resim veya el yazısı kağıt veya levha
ları bulundukları yerden çıkarır ya da yırtar veya 
tahrip eder veya bunlar her ne suretle olursa olsun 
okunmayacak veya içeriklerinin başka şekilde anla
şılmasına sebebiyet verecek şekilde veya işe yarama
yacak hale sokarsa, eylem başka bir suçu oluştursa 
bile, ayrıca üç aydan altı aya kadar hafif hapse ve 
bin liradan az olmamak üzere hafif.para cezasına 
mahkûm edilir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş binaların veya 
mabetlerin veya 1710 sayılı Eski Eserler Kanunun
da sayılı eski eser niteliğindeki taşınır veya taşınmaz 
malların her türlü eğitim ve öğrettim kurumlarının 
veya öğrencilerin toplu halde oturdukları yurt ve 
benzeri yerlerin veya bunların eklentilerinin herhan
gi bir yerine basılı olan veya olmayan, elle yapılmış 
veya yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun
ları havi kâğıt, pano, pankart, bant veya benzerleri
nin yetkili memur ve mercilerin önceden verilmiş 
yazılı müsaadesi olmaksızın suç konusu teşkil edenle
rin asılmasına veya konulmasına müsaade edenler 
eylem başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca bir yıldan 
üç yıla kadar hafif hapis ve beş'b'n liradan az olmn-
mak üzere hafif para cezasına mahkûm edilir. 

LER (Devam) 

ikinci fıkrada gösterilen binaların veya eklenti
lerinin herhangi bir yerini, her ne suretle olursa 
olsun, boyayanlar ve bu yerlere yazı veya resim ya
panlar hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen eylemlerin, der
neklerin veya benzeri kuruluşların mensupları tara
fından veya onların iştirakiyle yapıldığı saibiıt oldu
ğu takdirde, suçu işleyen veya suça bu yolda katılan 
dernek ve kuruluş mensuplarına sözü edilen fıkra
lardaki cezalar iki katı olarak hükmedilir. 

Yukarıdaki fıkralardaki eylemleri küçüklere veya 
ceza ehliyeti olmayan kişilere işletenlere yukarıdaki 
fıkralar uyarınca verilecek cezalar yarısı kadar artı
rılır. 

Bu maddeye göre hükmolunacak cezalar ertele
nemez ve bunların yerine 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesindeki ceza ve 
tedbirler uygulanamaz. 

ikinci ve üçüncü fıkralarda gösterilen eylemlerin 
izlerini derhal ortadan kaldırmayan ve bunların yok 
edilmesi için gerekli işlemlere girişmeyen yetkililer 
hakkında bu kanunun 230 ncu maddesinde yazılı 
cezalar uygulanır.» 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
önergedeki imzalar aynı mı, benim imzam var mı? 

BAŞKAN — Sayın Doğan, sizin isminiz var; 
alttaki imza size ait mi, tabii imzanızı bilmediğim 
:çin bilmiyorum. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
böyle bir geleneğin Mecliste yerleşmesini istemiyo
rum. Başkanlık, mutlaka ihtisas komisyonlarından 
çeçip 'buraya gelmesini savunuyor. O nedenle, aslın
da oylama da gösterdi ki, Sayın Başkanlık bilerek 
ve isteyerek diyor ki, ihtisas komisyonları asıldır. 
oradan gelsin; Başkanlığın tutumu bu yönde. Yasalar 
daha dikkatli incelensin, ondan sonra Gonel Kurula 
gelsin düşüncesi hâkim... 

— 524 — 



M. Meclisi B : 37 18 . 1 s 1979 O : 1 

BAŞKAN — Düşüncesi değil efendim, İçtüzük 
ve Anayasa hükmü. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkanın 
tutumu da bu yöndedir. Biz, Sayın Başkanın bu tu
tumu karşısında, kendi önergelerimizi ayrı teklif gör
mememize . rağmen, şu andaki Meclis geleneğinin 
içerisinde, imzam var o önergede, ben o imzamı geri 
alıyorum, önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Sayın Doğan'ın imzası noksan olunca, Sayın Yük

sel, Sayın Gökmen, Sayın Aktaş, önergeyi işleme 
koymuyorum. Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Tüm önergeler için diyorsunuz değil mi Sayın Do
ğan? 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, yani diğer öner
gelerde varsa işleme koymayacağımı, düşüyor çünkü. 

'M. KUBİLAY İMER (Konya) — Bu hususta ri
ca edeceğim, eğer bütün önergeleri biraz evvelki öner
geleri geri alıyorlarsa, geri alan arkadaşımız... 

BAŞKAN — Efendim, imza sayısı 6 imiş, biraz 
evvelki imzayı da arkadaşlarımız yanlış saymışlar, 
onun için onu da işleme koyacağım. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Bu konuda 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Okutayım da, tabii efendim, hak
kınız elbette. 

Dördüncü önergeyi okutuyorum efendim. 
M. Selâhattin Yüksel ve arkadaşlarının önergesi : 

1. — Ek madde olarak teklif edilen metnin yeni bir 
kanun teklifi mahiyetinde sayılıp sayılmayacağı hak
kında. (Devam) 

BAŞKAN — Yani, bu teklif yeni yasa teklifi an
lamında değildir diyorsunuz efendim, buyurun. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Ben de, esas çalışmaların daima komisyonlarda 
olduğuna inananlardanım. Genel Kuruldaki çalışma
ların nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. Son dakika
daki gelmeler gitmelerle sonuçlar hâsıl olabiliyor. Bu 
durum, gerçekten, yasama işleminde gerekli pek cid
dilikle bağdaşmaz. Bundan ötürü ben, daha önce 
bazı kanunlar görüşülürken, değiştirilmesi istenilen 
kanun maddeleriyle hiç ilgisi olmayan maddeler tek
lif edildi; bizden geldiği halde karşı çıktım ve arka
daşlara, «Bu doğru değil, içtüzüğün 88 nci madde-

Ek Madde 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 28. — İçlerinden velev biri olsun, ateşli 
silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri 
hakkında yukarıdaki maddelerde yazılı cezalar iki 
katı olarak hükmolunur. 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek kişi tarafından iş
lenmesi halinde dahi yukarıdaki fıkra hükmü uygu
lanır.» 

BAŞKAN — Sayın Doğan bu önergedeki imza
sını da geri aldı. Başka, Sayın Yüksel, Sayın Gök
men, Sayın Aktaş, Sayın Tuna ve Sayın Çalık. Bu ar
kadaşlarımızdan imzasını geri alan? Yok. Hal böyle 
olunca önergeyi işleme koyacağım. 

Sayın Komisyon; Başkanlık, biraz evvelki gerek
çeyi bu önerge hakkında da ifade etmektedir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, aleyhte değil 

mi Sayın Aksoy? 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet. 

sini bu kadar geniş almamak lazım. Madde eklene
bilir, var çünkü orada. Ama o konunun, o çözümün 
komisyonlarda incelenmiş olması gerekir» dedim. Bu 
bakımdan, her hangi bir kanunun değiştirilmesi için, 
bir değişiklik kanunu getirildiğinde, onun içerisinde 
hiç ele alınmamış müesseselerin, ya da çözümlerin 
burada bir madde önerisi şeklinde (Çünkü madde 
önerme var burada, 88?de kaydediliyor) getirilmesini 
Anayasanın komisyonlara ağırlık veren ruhuyla bağ
daşmaz buluyorum. Ama itiraf edeyim ki, 1 nci ek 
maddenin ve şimdi bu 3 ncü, ek maddenin (2 ncide 
değil, 2 nci tamamen yeni bir madde getiriyor) ko
nuşulan hususlarla hiç ilgisi yoktur. 

Bir konuda yorumlamayı yaparken, 'kelimeye 
bağlı lafızcı yoruma gitmeyeceğiz, amaçcı yorum yo
luna gideceğiz. Şimdi, amaçcı yoruma gittiğimizde: 
Niçin bu maddedeki saymaları yapmış? Komisyon-

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devanı) 
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da konuşulmayan hususlar, aşağıda bir emrivaki ile 
çıkmasın diye. Ama, komisyonda konuşulmuştur bu 
husus daha önce. «Özel duvarlara yazılar yazmak» 
Komisyonda konuşuldu. 

Şimdi, özel duvarlara yazılar yazmanın cezasının 
ortırılması yoluna gidiyor. Komisyon bu hususta 
lehte, aleyhte bütün görüşleri kaale alıyor, cezayı 
artırıyor. Şimdi getirilen 537 nci maddedeki «Resmi 
duvarlara yazı yazma» düzenlenmiştir. Özel duvar
lara yazı yazmanın cezasında artırma olur da resmi 
dairelerin duvarlarına yazı yazmada artırma olmaz 
mı? Tam aksine! 

Şimdiki duruma göre şöyle olacak : Resmi daire
lerin duvarlarına yazı yazıldığında ceza daha hafif, 
evlerin duvarlarına yazı yazıldığında ceza daha ağır 
olacak. 

Binaenaleyh, duvarlara yazı yazma, kirletme, bu 
sloganlarla birtakım ideolojik tahrik edici yazılarla 
halkı kışkırtmanın cezasının artırılması meselesi ko
nuşulmuş, incelenmiş, Komisyon benimsemiş. Getiri
len madde teklifi bunun dışında değil, tartışılan tek
liflerin dışında değil. Yalnız kelime bile ekleme so
runu çözebilirdi ya da bir fıkra ekleme teklifi ola
bilirdi. Oysa, bir madde eklemesi oluyor. Ceza Ka
nununda da ayrı bir madde olarak ele alındığından, 
o halde, yeni madde getiriyoruz. O halde, «O mües
sese veya o çözüm, o sorun Komisyonda konuşul-
muşsa, aşağıda onunla ilgili değişiklik maddeleri ge
tirilebilir; konuşulmamışsa getirilemez» diye anla
mamız ve yorumlamamız gerekir. Çünkü arkadaşlar, 
kelimeye bağlı yorum yaparsak, bakın ne kadar kö
tü neticelere varılıyor: Anayasamızın 92 nci maddesi 
çok kötü formüle edildi bir noktada. Okuduğunuz
da o mana çıkıyor ki, sanki buradan çıkan kanun ta
sarıları Senatoda 15 gün geçmeden ele alınamaz. 
Kelime kelime lügat manasına baktınız mı mana bu
dur. Ama kastedilen hiç de bu değildi, îyi bir yo
rumlama ile, «böyle görünüyorsa da, kastedilen der
hal ele alınmasıdır, ama 15 günden önce yasa çıkar
maya Senato zorlanamaz» anlamında yorumlandı ve 
iyi bir yön verildi maddeye. Buna da bence bu an
lamı vermek lazımdır. 

Tekrar ediyorum: Teklif edilen; Komisyonda ele 
alınmış, tartışılmış çözümlere, sorunlara, müessesele
re ilişkin bir madde, fıkra değişikliği ise, onun bura
da konuşulması ve onun burada bir madde teklifiyle 
genişletilmesini kabul etmek; Tüzüğün 88 nci mad
desinin ruhuna ve Anayasamızın kanunların yapılma
sındaki sistemine uygun düşer. Bu bakımdan gerek 
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Sayın Başkanın, gerek aksi tezi savunan arkadaşları
mızın tamamen samimi kanaatlerini yansıttıklarına, 
iyi niyetle meseleye yaklaştıklarına kaniyim. Ama 
benim de samimi kanaatim bu yolda; tabii takdir 
Yüce Heyetinizindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Aksi yönde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlar,, bir önceki 
sayın konuşmacının endişe etmesi için bir sebep yok. 

Evvela bu tedbir paketleri Hükümet tarafından 
gruplara sunuldu. Gruplar belli istikametlerde karara 
vardılar. Bu belli istikametlerdeki kararın aslı, mem
leketin nefine olan şeyde evet demek. 

Şimdi, eğer 536'da uygun görüşteysek, yarın 537' 
de uygun görüşte olmayacağız anlamına gelmemeli
dir bu. Ancak, şöyle kabul edelim : Şimdi burada 
bulunan arkadaşlarımızın içinde hiç biri hukukçu ol
masa; ama hukukçuluğun dışında muhtelif uzmanlık 
dallarında ve hatta en uzman kişiler olsa, ufak bir 
tereddüt geçirebilirler. Ne olsa komisyondaki çalışma 
bir ihtisas çalışmasıdır. Üstelik hem maddenin muh
tevası konusunda, hem de o maddenin aynı kanunun 
tümüyle mukayesesi konusunda bir çalışma yapmak
tadır. 

Biz bu yönden, Başkanlığın da esasında anladığı
mıza göre görüşü, 537 nci madde konusundaki ge
len husus Meclisten geçmesin değil. Meclisten geçsin; 
ama elbet belli prosedüre uysun ve gelsin. Şimdi bu 
endişeyi ortadan kaldıracak öneriyi şöylece ortaya 
koyuyorum: 

Sayın arkadaşlarımız mademki bunda ısrar edi
yorlar; bu, Komisyona gider, Komisyonda görüşü
lür ve diğerlerine müreccah olarak biran evvel bura
ya gelir ve böylelikle buradan da yine müzakeresi 
yapılıp, oylaması yapılıp biran evvel çıkar. Yoksa 
biz, esasında bunlara karşı olduğumuzdan değil; 
ama, uygun olan her şeye evet demeye kararlı oldu
ğumuz için, yine o zaman oy veririz ona. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kızılışık. 
Sayın Biberoğlu, yine lehte, buyurun. 
Sayın Artaç, siz de lehte söz istiyorsunuz ama, 

maalesef söz verme olanağım yok. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Başkanlığın görü

şünün lehinde. 
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BAŞKAN — Lehinde evet, Başkanlığın görüşü-
aün lehinde söz istiyorsunuz; ama, 3 ncü arkadaşımız 
oldunuz. 

Buyurunuz Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlarım, konuya girerken Sayın Ak-
soy arkadaşımın konuşması ile ilgili bir hususta gö
rüşümü açıklamakta yarar görüyorum. 

Biz, Sayın Aksoy'u hukuk alanında, Anayasa hu
kuku alanında, kamu hukuku alanında fikirlerine 
dikkat edilmesi lazım gelen bir arkadaşımız olarak 
tanırız. 

Heyeti Umumiyede teknik konuları, hukuki ko
nuları müzakere ettiğimiz şu sırada ve benzeri otu
rumlarda kaç arkadaşın takip edebildiğini ve bunlar
dan kaçının meseleyi detayları ile bilmekte olduğunu 
dikkat nazarda tutmalıyız. 

Sözü şuraya getirmek istiyorum ki; Sayın Ak-
soy'un şimdi yaptığı konuşmada, üzerinde müzake
re etmekte olduğumuz 1918 sayılı Kanunun ilgili 
maddesi hakkında değil de; oylanmış geçmiş, Türk 
Ceza Kanununun 537 nci maddesi; «Duvarlardaki 
levhaları sökmek, yazı yazmak» vs. ile ilgili madde 
üzerinde konuştular. 

Elbette konuşurlar, yalnız ben kendilerinden, He
yeti Umumiyenin arz ettiğim özelliğini de dikkate 
alarak, onları yanlış bir zan altında oylarını kulla
nırken yanılmalarını sağlayabilecek bir konuşma tar
zına iltifat etmeyeceklerini ümit ediyorum; misal 
olarak verdiler ama, maalesef sonuç böyle olabilir. 

Onun için, şimdi izin verirseniz ben, 1918 sayılı 
Kanunun ilgili maddesi üzerinde yapılmak istenen 
değişiklik önergesi ile ilgili maruzatta bulunacağım. 

Sayın Aksoy'un dediği gibi 536'yı değiştirmeyi ka
bul ettik de 537'yi kabul etmemiz hata olabilir, ek
siklik olabilir; bunu, tasarıyı sevk eden Hükümetin 
vaktinde bir bütün içinde düşünmesi çok yerinde olur
du. Onun yapmadığı bir görevi biz Genel Kurul ola
rak, Anayasa ve İçtüzük hükümleri dışına çıkararak 
yapmaya kalkamayız. 

Şimdi ilgili madde ne diyor arkadaşlarım: Zan-
nımca yeni bir suç ihdas etmektedir. O kanun mad
desinde yazılı suça, en azından yeni bir unsur ge
tirmektedir. Eğer kaçakçılık suçunu işleyen ekibin 
içinde bir kişi dahi olsa, silah taşıyor ise buna veri
lecek cezanın mutad eyleme verilecek cezadan yük
sek olması önerilmektedir. Burada bir çok esasa mü
essir mazarratlar doğacaktır. Bunu ihtisas komisyo
nundan geçirmeyeceksiniz, şu haliyle Heyeti Umumi-

yeden geçireceksiniz, Mesela, o kaçakçılık ekibi için
de bulunan diğer insanların, arkadaşlarından birinin 
üzerinde tabanca bulunup bulunmadığını bilmeden, 
ona matuf bir ağırlaştırıcı sebepten, onların da aleyh
te etkilendirilmesi cezaların şahsiliği prensibine ve 
kasıt unsuruna da ters düşer. 

Bu itibarla lütfedin, bu da yepyeni bir hüküm 
getirmektedir. İhtisas komisyonundan usulü dairesinde 
gelecek teklifle birlikte geçsin ve sonra huzurunuza 
gelsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yerimden bir hususu açıklamama müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, 

bir anlaşmazlık oldu. Zatıâliniz 4 ncü önergeye geç
tikten sonra dediniz ki - ben böyle anladım -
6 imza varmış, 5 imza değilmiş. Evvela 5 imza den
mişti, sonra «hayır, o da 6 imzalıymış, 5 imzalı oldu» 
dendi ve bu suretle 3 ncü maddenin düşmemiş ol
duğu kabul edildiğinden ben 3 ncü madde hakkında, 
yani 537 hakkında konuştum. Durum nasıl oluyor 
acaba? 

BAŞKAN — Efendim, 5 imza var; o önergeyi iş
leme koyacağım, zühul olarak bir sonra işleme koy
muş oluyoruz. Genel Kurulun hoşgörüsüne sığmı
yorum. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Yani, şu an
da ek 3'mü yoksa ek 4'mü konuşuluyor? 

BAŞKAN — Bizim elimizdeki ek 4 efendim. Gö
rüştüğümüz «Kaçakçılığın Men ve Takibi ile ilgili» 

dir. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Hayır, ben 3 
üzerinde konuştum. Yoksa tecahüTden gelerek değil. 
Zatıâlim'z şöyle söylediniz... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, dikkatinizden kaçan 
husus; bu önergeyi bizim..< 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, ya
nılmışım... 

'BAŞKAN — Tabii efendim, elbette doğal karşılı
yorum. Bizim bu önergeyi okuttuğumuz ve bunun üze
rinde işlem yaptığımız konusu dikkatinizden kaçtı 
sanıyorum. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ben 3 ncü 
madde üzerinde konuşmuştum. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurula arz ettiğiniz 
hususlarda Başkanınız olarak görüşlerimi sunmak is-
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tiyorum. Elbette Başkanlık görüşü görüşüldüğüne gö
re, biz tartışmaya katılma hakkına sahibiz. 

Değerli arkadaşlarım; kanun yapma tekniği Yü
ce Heyetin bilgisi dahilindedir. Tasarı veya teklif Baş
kanlığa gelir, sonra ilgili komisyonlara havale edilir, 
orada görüşülür, sonra Genel Kurulumuza gelir.. 
Yorumla herhangi bir konuda, birisi ile diğeri ara
sında, iki konu arasında ilişki kurmaya Başkanlığın 
yetkisi yoktur. Meseleyi Başkanlığın takdirine, yo
rumuna bıraktığımız takdirde, Başkanlık bazen yanı
labilir, ki bu hassasiyetimizi size bu müzakereleri 

IV. — GÖRÜŞÜL! 

BAŞKAN — Başkanlığınız, biraz evvel ifade etti
ğimiz ve sunduğum Sayın Selâhattin Yüksel ve arka
daşlarının, 1918 sayılı Yasa ile 4 ncü ek madde ola
rak metne eklenmesini istediği metni, asıl metne ek
lenmesini istediği metni yeni bir yasa teklifi önerisi 
olarak görmektedir. Bu görüşe katılanlar lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Başkanlığın gö
rüşü kabul edilmiştir efendim. Yeni bir yasa önerisi 
mahiyetinde görülmüştür Genel Kurulda. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, aca
ba lütfeder misiniz bir şey arz edeceğim. 

Sayın Başkan, arkadaşlarımız lütfettiler, hep di
yoruz ki, Meclisi çalıştıramıyoruz. Ek önergelerin bü
yük bir kısmı aynı mahiyeti taşıyorsa, önergeyi veren 
arkadaşlarımız lütfen bunları geri alsın, diğer mev
zular için zamanı yitirmeydim. 

İBAŞKAN — Tabii, biz Başkanlık olarak Sayın 
Artaç, görüşümüzü sunduk. Ayrıca, Genel Kurul bu 
konudaki görüşünü de aşağı yukarı ortaya çıkarmış 
ve belirlemiş durumdadır. Tabii, bizim Başkanınız 
olarak «şu imzayı var saymıyoruz» deme hakkımız 
yok. Biraz evvel Sayın Doğan'ın imzasını geri alması 
nedeniyle sayın arkadaşlarımızın isimlerini okudum, 
arzu ederseniz yeniden okuyayım. 

Değerli arkadaşlarımızdan bir tanesi, mesela bi
raz evvel zuhulen ifade ettiğim hususta önergedeki 
imzasını geri alırsa işleme koymayacağım. 

M. KUBİLAY ÎMER (Konya) — Sayın Başkan, 
bir husuiu yerimden arz etmek istiyorum, müsaade 
eder misiniz? 

'BAŞKAN — îzin verir misiniz Saym Imsr. 
3 ncü ek madde olarak Sayın Selâhattin Yüksel 

arkadaşımızın, Sayın Sami Gökmen arkadaşımızın, 
Sayın Cemal Aktaş arkadaşımızın, Sayın Durmuş Ali 
Çalık arkadaşımızın, Sayın Karagözlü ve Sayın Me-
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açmakla göstermiş oluyoruz. Genel Kurulumuz bi
zim görüşümüze katılmayabilir. Bu, yeni bir yasa tek
lifi mahiyetinde değildir diyebileceği için, bu görüş
meleri açmış bulunuyoruz Sayın Aksoy. Yoksa, ka
nun tekniği bakımından bizim hassasiyetimiz var. 
Bu konuyu yorumla ,şu şekilde şu madde ile ilgili ve
ya bu şökilde bu madde ile ilgili şeklinde göstermeye 
Başkanlığınızın hakkı yok efendim. 

Teşekkür ederim., 
Değerli arkadaşlarım, konuyu usul müzakeresiyle 

de önünüze getirmiş bulunuyoruz. 

İŞLER (Devam) 

lih'in imzalan var. Bunlardan birisi imzasını geri alır 
ise... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, ben 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, imza adedi 5'e 
düştüğü için işleme koymuyorum efendim. 

M. KUBİLAY ÎMER (Konya) — Sayın Başkan, 
bundan sonrakiler için yerimden bir şey sorabilir mi
yim? 

'BAŞKAN — Tabii efendim, bizi aydınlatıcı bir 
husus buyurursanız... 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan; 
görülüyor ki, Heyeti Umumiyeye saygı havası içeri
sinde, elbette ki Başkanlık bunu yerine getirecektir. 
Önergelerin her biri hakkında işlem yapılır. Yalnız, 
şöyle bir durum var: Biliyorsunuz, İçtüzüğün bir hük
mü var, aynı mevzuda verilecek önerge adetleri tah
dit edilmiştir. Burada verilen önergelerin yeni bir 
kanun mahiyetinde olmasını, aynı mevzuda olmak 
şeklinde kabul ederek bu önergeler hakkında Başkan
lıkça bir tutum yapmanın kabil olup olmadığını öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Imer, tabii sizin hassasiyeti
nizi Genel Kurul, çalışma yönünden Başkanlığınız da 
haklı görmektedir; ancak tamamında ayrı ayrı kanun 
maddeleri ve ayrı ayrı yasalar ek olarak gösterildiği 
için, tabii bizim takdirimiz dışında. 

Şimdi 5 nci ek madde olarak gelen önergede de 
Sayın Tuna'nın, Sayın Gökmen'in, Sayın Yüksel'in, 
Sayın Çalık'ın, Sayın Doğan'ın -ki, imzası düştü - Sa
yın Aktaş'ın da imzaları var. 

Eğer bu konuda da imzanızı alıyorsanız okutma
yacağım ve işlemden kaldıracağım. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — İmzamı geri alı
yorum Sayın Başkan; 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Aktaş im
zasını geri aldığı için işlemden kaldırıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 6 ncı ek madde olarak Baş
kanlığımıza gelmiş bulunan ve biraz evvel Genel Ku
rulun bilgilerine okuyarak sunduğumuz Sayın Yük-
sel'in, Sayın Tuna'nın, Sayın Gökmen'in, Sayın Do-
ğan'ın -ki imzasını geri aldılar - Sayın Çalık'ın ve Sa
yın Aktaş'ın 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin 
İdaresi Hakkındaki Yasanın 6 ncı madresiyle ilgili bir 
önergeleri var idi. 

Başkanlığımız bunu işleme koyma imkânından 
doğrudan doğruya mahrum; çünkü bu yasa müzakere 
konusu olmamıştır ve Meclis Başkanlığına gelip ko
misyonlarda hiç görüşülmemiştir. 

Aynı şekilde biraz evvel ifade ettiğim sayın üye
lerin, 2556 sayılı Hâkimler Yasasında değişiklik ya-. 
pılmasına dair 18 nci maddeye ek bir madde teklif 
ediyorlar; bu da biraz evvel ifade ettiğim gerekçe
lere uygundur. Onun için bunu da işleme koymuyo
rum. 

Sayın Öcal'ın, Sayın Yüksel'in, Sayın Gürgüç'ün, 
Sayın Fırat'ın, Sayın Kırca'nın ve Sayın Günay Ya
lın ve bir sayın arkadaşımızın önergesi daha var ki, 
bu da yanı yasanın aynı maddesine ait ve aynı gerek
çeyle verilmiş; bunu da işleme koymuyorum. 

Sayın Yüksel'in, Sayın Gökmen'in, Sayın Aktaş'ın, 
Sayın Çalık'ın ve Sayın Tuna'nın, 2556 sayılı Hâkim
ler Yasasına ek geçici madde eklenmesine dair bir 
önerge var; Sayın Aktaş, bundan da imzanızı geri 
alıyor musunuz efendim? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Alıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, işleme koymuyo
rum. 

Zaten, bunun biraz evvel ifade ettiğim gerekçe 
ile işleme konulmasrda olanaksızdır. 

Değerli arkadaşlarım; yine 2556 sayılı Yasaya bir 
9 ncu madde eklenmesi, 121 nci maddesine ilave ola
rak, bir önergeleri var biraz evvel imzalarını okudu
ğum değerli arkadaşlarımızın. Aynı gerekçe ile bu 
önergeyi de işleme koymuyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, ek madde teklifi ile ilgili olan 
önergeler üzerindeki işlemi bitirdik. 

Şimdi geçici maddelere geçiyoruz ve geçici 1 nci 
maddeyi okutuyorum : 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girme
sinden önce Ceza mahkemelerinden verilen hüküm
lerin temyiz mercii Yargıtaydır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?... Yok, 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce Asliye Ceza ve Ağır Ceza mahkemele
rine intikal etmiş bulunan kamu davalarını, bu Ka
nunun 7, 22 ve 26 ncı madde hükümleri görev yö
nünden etkilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Değiştirge önergesi yok, 
Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce, on güne kadar (on gün dahil) hür
riyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler hakkında, 
talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren mahkemece ev
rak üzerinde inceleme yapılmak suretiyle 647 sayılı 
Kanunun bu kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin 2 
nci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
AP Grubu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — AP Grubu adına Sayın Biberoğlu 
buyurun., 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ
BEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; bu 
madde üzerinde söz almamın sebebi, Hükümetçe ve 
Komisyonca zühul edilmiş olan bir önemli unsurun 
maddeye ithalini sağlamak için olacaktır. 

Bu şöyle: Bu geçici ek 3 ncü madde, malumu-
âliniz daha önce görüşüp kabul ettiğimiz 647 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına ilişkin 
ve o fıkraya uygulama mahalli getiren bir hüküm. 
Ne var ki, Adalet Komisyonu bu maddedeki, yani 
647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkra
sındaki 10 günlük hürriyeti bağlayıcı cezayı 30 gün 
olarak değiştirdiği ve ayrıca 18 yaşından küçük olan
ların kısa süreli hafif cezalarının da önceki bentler
de yazılı ceza ve tedbirlerden birine dönüştürülme
sini kabul ettiği halde; o, 4 ncü maddede bunu ka
bul ettik. Komisyon, geçici 3 ncü maddeyi geldiği 
gibi kabul etmek suretiyle bir zühulde bulunmuştur. 
Ayrıca Hükümet de, geçici 3 ncü maddeyi sevk eder
ken, 647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fık
rasında öngördüğü, 18 yaşından küçükler hakkında
ki kuralı dikkatten kaçırmak suretiyle onları, geti
rilmek istenen lehte hükmün imkânlarından yarar
landırma fırsatını kaçırmış bulunmaktadır. 
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Bu itibarla geçici 3 ncü madde metninin değişik
liği, yalnız yanlışlıklardan arıtılarak kabul edilmesi 
için bir değişiklik önergesi - daha önce takdim etti
ğimizi sanıyorum, etmemişsek şimdi takdim edebili
rim bir sureti var - önergemizde olduğu biçimde ka
bulünü Genel Kuruldan rica edeceğim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tabii, alalım onu efendim. Komis
yonun bir önergesi varmış. Sizin önergenizi de ala
lım Sayın Biberoğlu. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Önergeler var; önergeleri geliş sırasına göre oku

tuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 114 S. sayılı 

Kanun Tasarısının geçici 3 ncü maddesinin aşağıda
ki biçimde değiştirilmesinin önerilmesi Komisyonu
muzca kararlaştırılmıştır. 

Gerekli işlemin yapılması için arz olunur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
Ankara Çorum 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Üzerinde değişiklik yapılan 
tasarı Meclis Genel Kurulu 
gündeminde olup, Komis
yonun, Komisyona gelme
den görüşüldüğünden usul 
ve şekil yönünden muhali

fim, 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon Erzincan 

Tasarı Komisyona gelmedi- Lütfi Şahin 
ğinden usul yönünden gö

rüşmeye muhalifim. 
İbrahim Vecdi Aksakal 

Gaziantep Hatay 
Ahmet Karahan Mevlüt Önal 

İçel Kırşehir 
Ramazan Çalışkan Doğan Güneşli 

Uşak 
M. Selâhattin Yüksel 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce otuz güne kadar (otuz gün dahil) 
hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenler hak
kında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren mahke
mece evrak üzerinde inceleme yapılmak suretiyle 

647 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu'nun ve Sayın Bi-
beroğlu'nun da şimdi bu okunacak önergede imza
ları var. Sizlerin imzalarını okumayacağız; çünkü 
Adalet Komisyonunun biriniz başkanısınız, biriniz 
üyesisiniz. Ama yeterli imza var, işlem yapacağım 
efendim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1412, 1086, 647, 765, 5435, 1918 sayılı Kanunlar

da değişiklik öngören kanun tasarısının geçici 3 ncü 
maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabulü
nü arz ve teklif ederiz, 

Kastamonu 
t. Hilmi Dura 

Kütahya 
Ali îrfan Haznedar 

Rize 

M. 

A. 

izzet Akçal 

Bursa 
Emin Dalkıran 

Denizli 
Hamdi Sancar 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir-. 
diği tarihten önce, otuz güne kadar (otuz gün dahil) 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler ile, suç 
tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olup kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar 
hakkında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren 
mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılmak sure
tiyle 647 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre işlem ya
pacağız efendim. 

Sayın Hilmi Dura ve arkadaşlarının önergesi : 
Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten önce, otuz güne kadar (otuz gün dahil) 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilenler ile, suç 
tarihinde 18 yaşını ikmal etmemiş olup kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilmiş olanlar 
hakkında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren 
mahkemece evrak üzerinde inceleme yapılmak sure
tiyle 647 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon olarak katılıyor musu
nuz efendim?-! 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
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ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Komisyonun metnine katılıyoruz Sayın Başkan, bu
na katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu konuda buna katılmıyorsunuz. 
Yeterli çoğunluk var değil mi Sayın Köylüoğlu; 

katılabilmek için Komisyon üyeleriniz burada her
halde değil mi efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Var efendim. 

BAŞKAN — Karar nisabınız var, değil mi efen
dim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Komisyon 
önergeye katılıyor, Hükümet katılmadığını ifade edi
yor, 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Reddolunmuştur 
efendim. 

Adalet Komisyonunun önerisini okutuyorum 
efendim : 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten önce, otuz güne kadar (otuz gün dahil) 
hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm edilenler hak
kında, talebe bağlı olmaksızın, hükmü veren mah
kemece evrak üzerinde inceleme yapılmak suretiyle 
647 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Buna katıldığını ifade etti Sayın 
Hükümet. 

Değerli arkadaşlarım, öneriyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce mahkûm edilip de 30 ncu maddesiy
le yürürlükten kaldırılan, 1918 sayılı Kaçakçılığın 
Men ve Takibine dair Kanunun 58 nci maddesinin 
ikinci fıkrası sebebiyle, tecilden yararlanamayanlar, 
bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra üç ay için
de hükmü veren mahkemeye müracaat edebilirler. 
Bu takdirde hükmü veren mahkeme, durumu 647 
sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 6 nci 
maddesindeki şartlara uyduğu takdirde, hükümlünün 
cezasını tecil edebilir. 

Hükümlünün müracaatı üzerine gerektiğinde in
fazın tehirine mahkemece karar verilebilir. 

BAŞKAN -— Bu madde hakkında söz isteyen?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) .— Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ben de söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz Sayın Artaç, ta

bii. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; çok eskiden beri bu suçların teci
line mani bir hüküm vardı. Bu maddeyle bu kaldı
rılmıştır, iyi edilmiştir. 

Ben daha evvelki oturumlarda tecilin lehinde bir 
hayli beyanda bulundum. Eski beyanlarımı aynen 
tekrar ediyorum. Çünkü tecil cezanın geciktirilmesi-
dir, affı değildir. Zaten cezalar, sanığın ıslahı için 
verilir. Tecil de bir ıslah vasıtasıdır. Çünkü nazari-
yiyatçılar da bunu böylece kabul etmektedir. Bu hâ
kime verilen bir haktır. Hâkime ne kadar geniş tak
dir hakkı verirsek milletler o derece adalete yaklaş
mış olurlar. 

Bu bakımdan bu maddeyle bunun kaldırılması 
çok iyi edilmiştir. Tabii metinler ne olursa olsun, 
asıl mesele hâkimlerin tatbikatındadır, hâkimlerin 
anlayışındadır, hâkimlerin bilgisindedir, tecrübesin-
dedir, adaletindedir. 

inşallah, çıkan bu kanunların memleketimize, mil* 
letimize hayırlı olmasını Allah'tan diler, hepinize 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğ
lu. 

Buyurun Sayın Artaç. 

TURGUT ARTAÇ <Kans) — Değerli arkadaşlan 
rım, tecil mluesisieısıesli, Ceza Kanununun en tiyi bir rniü-
easesosidir,; aimıa bu maddedeki tecil müessesesi] m;a-
kaibîıine teşmil ediliyor. VeriHirruiş Munan 'büir karar 
üzerinde, hatamın, oınıu yenliden; tecil hükmüne tabii 
'tutoasııdiır^ 

'Benim görüşümle <gör,e, melvcuit olan hukuk1 sis-
tamıiımniaa 'bünaız 'aykırı düşer. Çünlklü, hâildim, yenliden 
o ıhülkmiün malhiyotlin'i suçlunun lehine değişir viazi-
yette ıgelişürmişiür. O zaıman, 'temyiz halkta, yenliden 
dloğacaık mı, doğmayacak, mu? 

(Bunun yanında, ifceail edüten Ifclşinûn. - (bu (kadar ke
sin töMimito nnesefcjye glitli'ğ'mizje 'göre - daha eVvel 
m âihlkûmiyeftlerli mövcut 'ise, Ibu madde ntnuvacenesinldia 
o airaiştermayn yaıpaırripjzsınaız, Bu madde de amir bir 
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hüküm geturlliımiı 'bulmnu/yor. Makabline ıteşhıiil ©dilem 
bu maddemin bu hulsusıtıa vuzulhıa kavuşması lazımdı. 
«ıHâkGm hiçbir saye bakmaksızın dosyayı alır ve te
cil ©deri» diyor; aıma «Dosya münderecatına göre 
îtejaü ederi» deseydiniz, o zaman 'bir haklılık doğardı. 
Buırau getiren tekınlisıyam arikıaldaşöamm bumu gözden kjar 
çıtrdîılklairıma tiinıaınnıyorıuıms. Eğer evvelden verilmiş, hür 
ceza varsa, tecili mümkün değilse, ahlafcsiızsa, tecile 
müstahak klişi değişe veyahut hâkim ona baktığı 
zamıan, «©üınıuın hal ve tavrı tecile müsait değildin» 
diye, kendi bir kanaate salhıiıp olursa, hâkime burada, 
zıoT'Iıa ıtaciil ımüesısasösDni 'kullıandürııyorsuınuz 'ki, burada 
Ihuîkıuik hâkimiyeti yoik olıüyor. Eğer, bu ıhuikulk hâlkü-
ımıi'yeltiinü bıu noktada Meclis ıbazı ımaddalerlte mahke
meler üzeirimda teslise kalkışırsa, benice lbıq tecil miliıes-* 
ısesesli, airtık hâkiımîo fcanıaıait ve düşüncesinden, suç
lumun ıgöçmjiişi ve suçlunun tavır ve harekelimden ve 
m'aıhk©mjelerce evvelce verilmiş bulunan kararlarımı 
ötesinde, iyemi blk zilhnGyıet geLirrnıctoedıir. O zamana 
fcelelim uımuımii 'hlüikjüimlerlde'ki maksadı (izah ©d'iliirkenıîi 
•«Tecil şu nedenlerle getiriliyor. Geçmişteki hali, lalh-ı 
lakı, davranışları, sabıkasının bulunmaması, tecil 
©dittiği ıtakdirde cemiyete faydalı çalışabilecek bir 
kişi olarak kabul ©dilmesi halinde tecil edilir]» bu 
şartlar içimde yapılacak Ibir itebil, hâkimi bütün bu 
araştırmalardan -yoksun kıliiyor. 

Komisyon Başkamınını bütün düşüncesine işltu-
•rjaık ©diyorum; ama bir de bunum teknik balkımdan 
ve ıbir de mahkemelerin müstakliliyeti bakımımdan ge
tireceğimiz her ıbir madde hâkimi ve mahkemeyi 
'bağlarsa, o zaman Uyunun oemilyeıt için faydalı olduğu
nu kabul öümıdk de mıümklüın değildir^ 

iBen saidace 'bunu hatırlatmak istedim. Teknisyen 
arkadaşlarımı Ibuırada, Komiiısyom 'Başkanıyla birleşir. 
Yarın hâkimler «Adam sende, blöyle hükümler gel
dikten sonra tatbikatta ne olunsa olsun» diye ha
rekete kalkışırlarsa, elbette faydalı sonuç alamayız. 
'Bu nokta üzöriinde biraz ©vvaî arz ettiğim gibi, tek
nisyen arkadaşlarımla Komisyon Başkanı, «Bunun 
ıdurumıu müsaiiltise tecil öder;» veyahut ona muvazi Ibir 
fceliiime veya cümle kuHanabiürsıeier, hâkimji de hu
kuku ıda kulrifcartmış olursunuz. Yoksa burada acele
den verilen Ibiir kararla müşkülat doğar. 

Teşekkür ederim.. 
iBAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Artaç. 
ADALET KOMİSYONU 'BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayım Başkan, 
zabıtlara geçmesi bakımlımdan bu1 hususu izah eldeyim, 
belki yarın bir müşkülatla karşılaşılabilir. 

BAŞKAN — Zatıaıliiniz Komisyon olarak tou mad-
de iüzerimıda söz aidimiz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Bir daha 
alırım, 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, Grup adına, bu-
yorumuz. 

Size daha sonra Salyın Kızılışık. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Tur
gut bey arkadaşımın yak nazarda endişelerimi doğru 
görmek, haklı görmek mümkündür. Ancak, bu madde
de tecil mlüessesesinin herhangi (bir unsurumu yok farz 
ettiğimiz; 'anlamıma gelecek bîlr %'arett yoktur. Hâkim, 
tecil sözlünü duyduğu yerde, tecillim unsurlarımı ihtiva 
eden Türk Ceza Kanıumuınun 89 njou maddas'inıde mev^ 
oult unsurlarım var olup olmadığımı araştırmaya mıac-
Iburdutf. Şartları yoksa 'tecil de yoktur. Binaenaleyh, 
o ilave, o açıklama, ©ski hukuk terimiyle 'bir hüs-
müzaiit olabilir. Ama Iböyle kalmasında kendilerimin 
şüphelsndiklerti sakınca da mevcut değildir. Bumu 'arz 
'©tırnak istedıim, teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 

Sayın 'Başkan, yerimden fbir şey ilave dilmek Üsitiyo-
ruım: Türk Ceza Kanunumun 89 ii'ouı maddesinin di-: 
şında, malıumuınuız, 6 ncı maddesinde de hem santiar 
ve hem de süre belli edildiği için, o şartlara uygun 
olanların ancak tecili mümkün olacaktır. Bu nedenle, 
maddenin bir mahzuru yok. Aynen kabulü gerekir Sa
yın Başkanimı. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim, öyle. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAÎL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan,. 

BAŞKAN — Efendim, açıkladı arkadaşlanımız, 
yeni bir şey mi? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efenıdlim, ben 
de şu kadarım söyleyeyim; (bir cümle 'beyefendi. 

IBAŞKAN — iBir cümle, buyürunı. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, zaten bu maddede «şartlar tahakkuk ettiği ûakh 
ıdirda edilebilir» diyerek, bıu huısuıs hâklimıin tekdirin© 
bıırakiilimiiştır, arz ©derihıı, 

ıBAŞKAN — Teşekkür edaı-im' eıfendimı. 
Değerli arkadaşlarım, yasa (tasarısımn ek geçici 

4 noü maddesi üzerünJdekli gö-rüşmderi tamamlamış 
Ibuluınu'yaruıZH 
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Ek geçidi 4 neü ımialdldeyi okulStuğum biçiımıiyie ona
yımıza sunuyorum): Kalbul edenler... Kalbul etmeyen* 
ler.,.. Kalbul edlitaiştiir. 

Madde 29 — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-
ıSiıillüğa girer. 

ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayıp 
Üye?. Yoık-

iMaiddeyi onayımıza sunuyofrunt: Kalbul edenler.. 
Kalbul 'eümeyenler.. 'Kalbul edl'lim'iştffir. 

Maidide 310ı, — Bu Kanun hükıüırnJedJnli Bakan-
iaırı Kurulu yıkıüıiJür. 

©AlŞKA'N — Maıdde üzerinde söz feteyetı sayın 
üye?.. Yok,, 

.Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kaıbul eliımıeyenler.. Kalbul edtömi'ştoir.. 

Tülmlü üzeninde lehte, aleyhte söz isteyenler?. 

CELÂL 'DOĞAN (Gaziantep) — Lehte söz isti
yorum Sayın IBaşkan, 

(MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU ı(Çorum) — 
Aîöylhıte söz işitiyorum ef endim. 

IBAŞKAN — Leh'te Sayın Doğan, aleyhte Sayın 
©iberogau. 

Buyuırunuız Salyın Doğan, lehte. 
İZZET AKÇAL ı(Riza) — Üzerinde söz 'istiyorum 

Söıyın Balkan. 
BAŞKAN — O ydk Sayın Akçal. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Baışikan, 
değerli lüyel'er; 

Aslımda 'biraz gedikimiayle ide olsa bu yalsa tasarı
sının tlümü ©ü'yük, 'MiJüet Medlisıinlde 'buıgrünldi son 
oylaman maddesiyle kabul ed'ümflş durumıda. İnanı
yorum ki, her yasanın efeliği olduğu glbıi, her geçen 
gün içerisinde birtakım yasaların ekisMiği ortaya çı
kacağı gJtli, bu yasanın da gelişen şarltlar 'karşısında 
ökci'Miklerıi ortaya çıkacaktır, şüphe yolk. Ama inanı-. 
yorulm Ikji, gerek teknisyen adcadaşiıarıırnız, gerek Hü-
kıümot, gerelkıse Adalet KcmıJsyonıu ve Yüce Kurulu-. 
nuz en ciddi mes'al'eıini satrlf ederek. yasaya en olumlu 
şekli verime çabasına güriişti ve verdiğini zannediyo-
nuım-

;Bu getirilen yasa töastaosı, .günlün (koşullarında, 
gerek hukukun gerdkflirdıjği biçimde ve pralti'kte bir
takımı aıksaMarı dia gidermıelk atmacıyla, ger-ekö© bilir-
iknşüüjk müöasesasinUi&T: tuttun da şu ana kadar çağdaş 
hulkıulk anlayıışana ters gördüğümüz tecil miüıeısscsesM 
getirmiş olmasıyla (19*118 sayılı Kanun için söyilüryo-
iFuım), yina 'günün ıkoşuSiları içetrisliırtde 'göze batan, 
özeffikfo anarşinün Ibiir ndvii kaynağı, serigiteranes.i 
gibi görünen yazı ve resûmliarCn rastgele yazılmasını 

önleyen, yine hu yasalda ıblir nevi tölrfdşSük" mlüösse-
seainli IkaMımııyior; ama öaellilkle «ütraıtM ve şerli adale-' 
tin tecellisinle yardiımcı olacak hutoümlerıi »taşıdığı iiçinı, 
ıgünün ibazı ıMyaçIarıma cevap verecek nitelikteki Iblir 
yasadır, Ama, fbiinaz önce 'belirti'ğiın gibi, gelişen 
şarfcSaır içetrisinde ton yalsamn da ileride blirtaıkım ajkH 
saiMııkÜiarı çılkacaktır veyahut da yetersizliği ortaya 
çıKabıilecdktir veyalhut dia hukuk anlayışındaki gelişH 
me, 'bunun Ibaza kısımlarınım lüzumsuz olduğunu fdteN 
gül; 'ama şu andaki ihtiyaca cevap vermeyecek bir 
yas.a mtiteüğinde olacaktır ilerde; olduğu ğilbi. 

iBu nedenle, biz, yasanın Türik Ulusuna hayırlı 
olmasını diliyoruz. Özellikte tatJbükaiiçıiian'nın, Yüce 
Meclisin sarf edt'ği bu mesai karşısında amaçladığı 
arzularımı tatmin etjmıasi İçin ciddi ve başarılı bir uy
gulatma ile bu almacı gerçdkîeştirmelsrinii temienn'i eder, 
Grulbum adına teşdklkıüır eidorim. 

Saygılar 'sunanım. 
.BAŞKAN — TeşdkıMir 'öderim Sayın Doğan. 
Aleyhte, Sayın BUberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu tasanlar demeti üzerinde Yüce Meclisiniz şüp
hesiz çok dikkatîi ve titiz bir çalışma yaptı ve ka
nun kabule hazır, oylamaya hazır duruma geldi. 
Çıktığı takdirde memleketimize hayırlı olmasını te
menni ederliz. 

Yalnız, bu kanunun tümü üzerinde Grubum adı
na yaptığım konuşmada da arz ettiğim gibi, muhte
lif ve birbiriyle bazan hiç ilişkisi olmayan hukuk dü
zenlemelerinin tek tasan metninde toplanmak sure
tiyle getirilmesi, gerçekten teknik yönden ve masla
hata tersliği yönünden şansızlık olmuştur. Meselâ bu 
kanunda, ayrı ayrı gelseydi çok yararlı bulduğumuz, 
lehinde oy kullanmayı seve seve öngöreceğimiz hü
kümler yanında son derece sakıncalı gördüğümüz, as
la katılmadığımız hükümler ve kanun değişiklikleri 
de var olmuştur ve bunlar dururken, maddeler üze
rinde Grubum adına arz ettiğim görüşlerimize tama
men ters olan hükümleri de ihtiva ettiği için tasarıya 
tümüyle müspet oy vermeyi imkân içinde görmüyo
ruz. 

Bu geliş şeklinin bundan sonra tekerrür etmeme
si, itiyat haline getirilmemesi ve kesin olarak terk edil
mesi lüzumunu Sayın Hükümete hatırlatmakta bir 
kere daha yarar görürüz. 

Bu gelüş şekli, bu düzenleme biçimi parti grupla
rının ve milletvekili arkadaşlanmızın İçtüzükle sa
hibi oldukları birtakım haklan da kısıtlamaktadır. 
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Şöyle ki, bu kanun tasarısı demetinde yer alan muh
telif kanunların her birisi kanun tekniğine uygun ola
rak ayrı ayrı sevk edilmiş olsaydı, her birinin tümü 
üzerinde grupların 2Ö'şer dakika, sayın üyelerin 
10'ar dakika görüşme hakları olacakken, yahut 5'er 
dakika görüşme hakları olacakken, bir demet halin
de tek bir kanunmuş gibi, getirilmiş olması sonunda, 
biz tümü üzerinde yalnız 20 dakika görüşme imkânını 
bulmuşuzdur, milletvekili arkadaşlarımızın da görüş
me hakları kısıtlanmıştır. Kısacası bu olmuştur. Oy
larınızla kanunlaştığı takdirde hayırlı olmasını dili
yoruz. Ancak bundan sonra da böyle bir yola gidil
memesini sayın Hükümetten önemle istirham ediyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Sayın Bütün, bir şey mi var efendim? 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Son söz olarak 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — 2 kişiye söz verebiliyoruz, Tüzüğü

müz böyle, lehte, aleyhte değerli arkadaşlarımız ko
nuştular. 

Değerli arkadaşlarım, yasa tasarısının kabulü işa-
ri oylarınıza bağlıdır. 

Yasa tasarısının tümünü Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece yasa tasarısı Meclisimizce kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Yasanın Yüce Türk Ulusuna, halkı
mıza h'ayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz efendim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun <t aşarisi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 j115) 
(S. Sayısı : 245) (*) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, birleş'imin ba
şında aldığınız karar uyarınca; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetiyle Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının görü
şülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet- yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunda onayını

zı alacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul olun
mamıştır. 

(*). 245 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Yasa tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geç'ilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

î nci maddeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 14 Mayıs 1975 tarihinde Bağdat'ta 
imza • edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
3 ncü maddeyi okutyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?. Yok. 
Yasa tasarısının kabulü Meclisimizin açık oyla

masına bağlıdır; bilahara açık oylamaya sunulacak
tır efendim. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hudu
dunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (*) 

BAŞKAN — 2 nci sırada Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti Arasın
da Trakya Hududunun işaretlenmesi Hakkında Ana
protokol ile Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulun-

(*) 246 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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duğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu vardır.* 

Sayın Hükümet ve sayın komisyon yerlerindeler. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Raporun okunmasını arzu edenler lütfen işaret 

buyursunlar... Kabul etmeyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Yunanistan Kral
lık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaproitokol il© Eklerinim Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna İlişiklin Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 7 Aralık 1971 tarihinde Ankara' 
<da imzalannıış olan Türküye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan Krallık; Hükümeti Arasında Trakya 
Hududunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile 
ökleri 'idari ve teknik protokollerin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştik. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür

lüğe giirer. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddeyi ortayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü malddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiiştir. 
Yasanın tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. 
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Letıün-

do söz 'işitiyorum. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Öznai, buyurunuz 

elendim. 
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerüü arkadaşlarım; 

18 . 1 . 1979 O : 1 

Bu yasada zikredilmeyen bir'aksaklık var, Trak
ya hududunda. 1949 yıllarında Karamanl'is'in Bayın
dırlık 'Bakanı olduğu zamanlarda Meriç nehrine 3 yer
den yerii yatak açıldı. Bu yerii yataktan akan nehir 
(Eslki Genel Müdürümüz - şfendikli Bakanımız - Ne
şet A'krrtandor bilir) yeni hudut olacak dendi; fakat 
eski hudut feyezanla kara haline geldiği halde yine 
bugüne kadar hudut olarak kaldı. Bu hududun deği-
sikliği kâğıt üzerinde kaldı, 'tabiat akışını tamamen 
yerii yataktan yürüttü, Meriç nehri büyük feyezanı 
ile. 

Kaçakçılık, eski yatak kuruduğu için arttı ve tatlı 
sudan akan 'balığı da yıllarca Yunan Hükümetü av
ladı, Yunan halkı istifade etti. Acaba protokollarda 
burada zikredilmeyen ve okunmayan raporlarda bu 
hususlara dikkat edilecek mii? Titizlikle takip edile
cek mi? Bu endişe 'içindeyim. 

Yine de hududumuzun titizlikle çakılmasını, yenli-1 

den işaretlenmesfM endişe 'içinde ve dikkatle lizleye-
ceğim. 20 yılımız Devlet Su İşlerinde ve bu hudutta 
geçmiştir, yakından yardımcı olmak içlin tekip ede
ceğim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öznal. 
Değerli arkadaşlarım, yasanın Meclisim'izce kabu

lü açık oyunuza tabidlir. Bilahara yasa tasarısı açık 
oylarınıza sunulacaktır efendim. 

4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları-raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (1) 

'BAŞKAN — 3 ncü sırada; 17 Mayıs 1977 tarihin
de Trablusgarp'ta İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Oemah'M-
yesi Arasında Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurul
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun' 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmiar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları var. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerimde. 
Raporun okunup okunmaması hususunda onayını

zı alacağım : Komisyon raporunun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunma
ması kabul edilmiştir. 

(1) 247 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yasa «aşarisinin tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maiddelere 
geçilmesi hususu kabul edilmiişitir. 

1 noi maddeyi okutuyorum : 
17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'ıta imzalanan 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümıdt'i ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Deniz Nakli
yatı Ortialk Şir'ketü Kurulması Halkkında Anlaşmalının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

' 'Madde 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Tr&blus-
garp^a imzalanan «Türküye Cumhuriyetıi Hükümeti 
İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında 
Deriiz Nakliyatı Ortak Şirice'ti kurulması hakkında 
Anlaşma»'nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BALKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Ydk. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ndi maddeyi dkutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun, Resmi Gazetede neşri ta

rihinde yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok:. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi dkutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Balkanlar Kurulu yürü

ttür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Ydk. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yasa tasarısı üzerinde lehte aleyhte son söz iste

yen sayın üye?.. Ydk. 
Yasa tasarısının Meclisimizce kabulü açık oyla

manıza tabidir. Bilahara yasa tasarısı Meclisimizin 
açık oyuna sunulacaktır. 

5. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türki
ye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurul
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonla
rı raporları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (1) 

(1) 251 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 4 ncü sırada 17 Mayıs 1977 tari
hinde Trablusgarp'ta imzalanan Türkiye Cumhuri
yet Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahi
riyesi Arasında Türkiye Libya Ortak Gemi İnşa ve 
Onarım Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşülmesi 
var. 

Komisyon raporlarının okunup, okunmaması hu
susunda onayınızı alacağım: Komisyon raporlarının 
okunmasını arzu edenler.. Okunmamasını isteyenler.. 
Okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Yasa tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca
ğım: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta imzala

nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Lib
ya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablus
garp'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında 
Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi 
Kurulması Hakkında Anlaşma»nın onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun, Resmi Gazete'de neşri 

tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Bu yasa tasarısının kabulü de Genel Kurulumu
zun açık oyuna tabidir. Bilahara Genel Kurulun açık 
oylarına yasa tasarısı sunulacaktır. 

Bu görüşmeler sırasında Hükümetin ve Komisyo
nun varlığını da ifade etmiş oluyorum, ilaveten. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı : 
252) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 5 nci sırada, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 
17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Ko
misyonları raporları var. 

Bu konudaki görüşmelere başlıyoruz. 
Raporun okunması hususunda onayınızı alacağım: 

Raporun okunmasını kabul edenler.. Okunmasını 
kabul etmeyenler.. Okunmaması kabul edilmiştir. 

Bu konuda da Komisyon ve Hükümet hazırdır. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaca

ğım: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 
Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

Madde 1. — 11 Ağustos 1975 tarihinde Tripoli'de 
imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulun
muştur. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

(1) 252 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürürtür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. Yok. 
Değerli arkadaşlarım bu yasa tasarısının kabulü 

de Genel Kurulumuzun açık oylarına tabidir, daha 
sonra açık oya sunulacaktır. 

7. —Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi 
Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Milli Savunma ve Dışişleri 
Komisyonları raporları. (1/174) (S. Sayısı : 267) (I) 

BAŞKAN — 6 nci sırada, Nükleer Silahların Ya
yılmasının Önlenmesi Andlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı var. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır. 
Bu konudaki görüşmelere başlıyoruz. 
Raporların okunup okunmaması hususunda onayı

nızı alacağım. 
Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler.. 

Okunmamasını kabul edenler.. Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

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

yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi And

laşmasının Onaylanmasının .Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ta
rafından 28 Ocak 1969 tarihinde Londra, Moskova 
ve Vaşington'da imzalanan Nükleer Silahların Yayıl
masının Önlenmesi Andlaşmasının onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde. 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

(1) 267 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasa tasarısının kabulü 

de Genel Kurulumuzun açık oylarına tabidir; daha 
sonra açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu arasın
da Mali Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Plan ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/157) (S. Sayısı : 268) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Türkiye - Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı var. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunmasını onayınıza suna

cağım: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Okunma
ması kabul edilmiştir. 

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

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında 

Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Madde 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış, 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla 
onaylanması uygun bulunmuş, 22 Ekim 1964 tarih ve 
6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış 
ve 20 Kasım 1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konulmuş olan «Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık 
Yaratan Anlaşma» ile kurulan Türkiye AET Ortak
lığı çerçevesinde Türk ekonomisinin verimliliğini ar
tırmak ve anlaşmanın amaçlarının gerçekleştirilmesi
ne yardımcı olmak amacıyla Türk kalkınma planlan 

(1) 268 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.) 

çerçevesinde yer alan yatırım projelerinin finansmanı 
için 12 Mayıs 1977 tarihinde imzalanan «Türkiye -
Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Proto
kol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın., 
Üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen?.. Yok. 

Bu yasa tasarısının da kabulü, Genel Kurulumu
zun açık oylarına tabidir; daha sonra Sayın Genel 
Kurulun açık oylarına sunulacaktır. 

9. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna 
Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklenmesine İliş
kin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunda 
Yapılan Değişikliklere Dair Millet Meclisi Plan Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 2/201, 
2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 
806) (1) 

BAŞKAN — 8 nci sırada bulunan, 5434 Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Aynı Kanuuna bir ek 
madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun 
tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişik
liklere dair Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporunun 
müzakerelerine geçiyoruz. 

(1) 117'ye 1 nçi ek S. Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet buradalar. 
Değerli arkadaşlarım, görüşmelere başlarken de 

ifade ettiğim gibi, bu tasarı daha evvelce Meclisimizce 
kabul edilmiş, ancak Cumhuriyet Senatosunca deği
şiklik yapıldığından, Meclisimize geri dönmüş bulun
maktadır. 

Tasarının 1 nci çerçeve maddesine bağlı 64 ncü 
maddenin (d) ve (e) fıkralkrı Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilmiş, diğer maddeleri ise aynen kabul edil
miş ve kesinleşmiştir. Çerçeve 1 nci maddeye bağlı 
64 ncü maddenin (d) ve (e) fıkralarında yapılan deği
şiklik Millet Meclisi Plan Komisyonunca benimsen
miştir. 

Şimdi, Plan Komisyonunun bu konudaki Raporunu 
okutuyorum: 

Plan Komisyonu Raporu: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 29 . 6 . 1978 günlü 71 

nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna 
bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı» Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları 
temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Ancak, savaşta kazanılabilen «Harp malullüğü
nün» özelliği dikkate alınarak, «Vazife malullüğün
den» ayrı bir anlam verilmesini sağlamak amacıyla 
yapılan fıkra ilavesi ve vazife malulleri ile Türk Si
lahlı Kuvvetleri vazife malulleri arasında da görev 
niteliğinin önemi bakımından yapılan ayırım, yerin
de görüldüğünden tasarının çerçeve 1 noi maddeye 
bağlı 64 ncü maddenin (d) ve (e) fıkralarında Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyo
numuzca aynen benömsenırnıiştîir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Saygılarımızla.. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 
Sözcü 

İstanbul 
Sevil Korum 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Başkanvekilii 
Aydın 

Muharrem Sökeli 
Kâtip 

Trabzon 
Ertoz Vahit Suiçmez 

Ankıara 
Sebati Ataman 

İmzada bulunamadı 
Artvin 

Mehmet Balta 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İmzada bulunamadı 
Denizli 

Emin Atıf Şohoğhı 
İstanbul 

Ali Nejat Ölçen 
İzmir 

Süleyman Genç 
Kırklareli 

Mehmet Dedeoğlu 
Manisa 

Sümer Ora! 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İmzada bulunamadı 
Çorum 

Aslan Topçubaşı 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kars 
Doğan Araslı 

Konya 
Yücel Akıncı 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

İmzada bulunamadı 
Ordu Sivas 

Bilâl Taranoğlu Ali Gürbüz 
'İmzada bulunamadı 

Sivas Zonguldak 
Azimet Köylüoğlu Avni Giirsoy 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi Ko
misyonun değiştin biçimini sunuyoruz sizlere. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştıiriknesine ve 
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Madde 1, — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde ge
çen fSıili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için 
fDkralarındıa gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; 

A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman 
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan; 

a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe 
katılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim 
tarihine, 

b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine 
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 

c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 nci maddesi veya Türkiye*nin taraf okluğu 
uluslararası andl'aşmalar uyarınca, yabancı ülkelere 
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışma
nın başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş 

— 539 — 
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tarihine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarih
lerden sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) 
bir katı; 

B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek sure
tiyle, kurumları ile ilgileri kesilrneyerek, (A) fıkrası
nın (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil 
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden 
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; 

C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda 
geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı; 

Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan 
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz. 

«Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
lere; 

a) Harpte fiilen ateş altında, 
fo) Harpte, harp bölgelerindeki hlarp harekât ve 

hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep 
ve etkileriyle, 

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle, 

ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya gö
rev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulu
nanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebebleriyle 
ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebebleriyle 
bep ve tesirleriyle, 

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye' 
nin taraf olduğu uluslararası andl'aşmalar uyarınca 
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilme
sini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları ( 

yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt 
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasın
da, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, 
uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler 
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince 
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TC Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a 
ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de 
ayrıca (Harp malulü) denir. 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe
nin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma ça-

j vuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı 
i kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, 
\ (yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yar-
j baylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli al

bay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil 
iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derece
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
ya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağ
lanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe gösterge
si, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için 

I de o derecenlin son kademe göstergesi esas alınır, 
I Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile 

Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen sivil gö-
I revülere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet 
I Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edi

len giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki 
aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş 
olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü 

I olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 
I gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağ-
I lanması icabeden derece ve kademesinin bir üst de-
I recesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 
I sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet me-
I muriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak 
I olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin 

bir üst derecesindeki aynı kademesinden vazife ma-
I lullüğü aylığı bağlanır. 

I İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak 
I vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlana-
I cak vazife malullüğü aylığından az olamaz. 
I Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine 
I göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki 
I katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp 
I malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir. 

I iştirakçiler, erbaş, erler ve 
[ Maluliyet Derecesi sivil görevliler için 

1 150 gösterge 
2 140 » 
3 130 * 
4 120 », 
5 110 i» 
6 100 » 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir 
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağla- -
dığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gös-

| terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne 
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göre sıralı üstlenince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlen
dirilen sivil görevlilere, Genel Kurmay Başkanlığının 
uygun görmesi ve MiUıi Savunma Bakanının onayı ile 
harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bağla
nacak aylıkların hesabında; 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 ncü mad
desi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması ha
linde bağlanacak aylık ve harp malullüğü zammı ile 
vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın % 80'i va
zife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okuttuğum 
metin Cumhuriyet Senatosu değiştiricinin Millet Mec
lisi Plan Komisyonunca benimsenmiş olan metni idli. 

Bu konuda söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Bu benimseme biçimini Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler... Katml etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Daha evvelce diğer maddeler kesinleştiği ve bu 
benimsemeyi de şimdi Genel Kurulumuz aynen be
nimseyip onayladığı için, kanun tasarısı yasalaş
mış bulunmaktadır. Ülkemize ve mensuplarına ha
yırlı oteasını diliyorum efendim. 

10. -s - 1462 sayılı Harp Okullun Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4.8.1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı: 255) (1) 

BAŞKAN — Değeri arkadaşlarım, 9 ncu sıra
da bulunan, 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Ek Geçici Madde Eklenmesıi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun 
4.8.1971 tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 3 ncü Maddesinin 1 noi Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Ko
misyonu raporunun müzakerelerine geçiyoruz. 

Sayın Hükümet hazır, Sayın Komisyon hazır. 
Raporun okunup okunmaması hususunda onayı

nızı alacağım. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme

yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

(1) 255 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Yasa tasarısının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunda onayınızı alaöa^ 
ğım: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 
1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanu

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

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum: 
Görev : 
Madde 2. — Harp okullarının görevi, Silahlı Kuv

vetlerin, taktik, teknik ve idari faaliyetlerini yeterlik
le uygulayacak, askeri disipline, bilim ve beden ye
terliklerine, askeri ve genel kültüre sahip, lisans 
düzeyinde ve müteakip safhalarda ihtisas öğretim ve 
eğitimini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay 
yetiştirmektir^ 

BAŞKAN — Bu 2 ned madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: tfcaıbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmüştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Giriş Şartları : 
Madde 3. — Harp okullarının öğrenci kaynağı 

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

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum: 
Öğretim ve Eğitim Süresi: 
Madde 4. — Harp okullarında öğretim ve eğitim 

süresi dört yıldır. 
Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Baş

kanının lüzum göstermesi, Milli Savunma Bakanının 
önerisi, Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının 
onayı ile öğretime ara verilebilir ve gerekirse öğre
tim ve eğitim süresi kısaitilabillır. Eksik öğrenim gö
renlere daha sonra uygulanacak esaslar aynı usulle 
kararlaştırılır. 
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Öğretimi başarı ile bitirenler sınıflarının mütea
kip safhalanndaki ihtisas eğitim ve öğretimini görür
ler ve personel planına göre istihdam edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Hükümetten bir şey sormak istiyorum, izin verirse
niz? 

BAŞKAN — Tabii efendim, mümkün.; 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Harp Okulları süresi 4 yıla çıkarılmaktadır. Halen 
Harp Okulunda kayıtlı ve öğretim içinde bulunan 
öğrencilerin süresi eskisi gibi kalmakta mıdır? Ta
sarı yok elimizde çünkü. 

BAŞKAN — Evet. 
4 yıla çıkarılıyor, daha önce sanırım daha kı

saydı, acaba şimdi halen öğrenimini sürdüren öğren
cilerin öğrenim süresi de 4 yıla çıkacak mı? Soru 
bu; değil mi Sayın Biberoğlu? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Sayın Başkan, 
şimdiki okumakta olanların süresi de 4 yıldır; 4 
yıla çıkmış olacaktır. 

BAŞKAN — 4 yıl olacaktır; öyle mi oluyor efen
dim? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Halen 4 yıl ola
rak okuyorlar, yalnız bu, yasal değil, bundan do
layı hakları doğabiliyor. Bu kanunla hakları tanın
mış olacaktır. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, şimdi Sayın Bakanın açıfkliamasından 

şunu anladım ben: Fiilen 4 yıla çıkarılmış; ancak, 
yasal olarak çıkarılabilmesi için bu tasarı sevk edil
miş. Değil mi efendim, öyle mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Evet efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Tabii, buyurunuz. 
Kişisel olarak konuşacaksınız, zira bu konuda 

yetki almadınız. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sorduğum soruya aldığım cevabı hep beraber 
dinledik. Halen Harp Okulunda öğrenci olarak ka
yıtlı bulunan ve okumakta olan gençlerimizin, yasal 
dayanağı olmamasına rağmen fiilen 4 yıllıik eğitime 
tabi bulunduğunu, bu tasarı yasalaştığı takdirde de 
yasal bir dayanak sağlanmış olacağını Sayın Hükü
met, ifade ettiler. 

Hukukumuzda temel kurallardan birisi de, kaza
nılmış hakların saklı olması ve aksine bir hüküm 
bulunmadıkça, sonradan çıkan kuralların makable 
teşmil edilmemesi prensibidir. Bu gençlerin 3 yılını 
bitirdikten ve girdikleri tarihte mevcut yasaya göre 
mezuniyet hakkını elde etmeleri gerekmesinden iti
baren, bu öğrencilerin hukuku, geçmişe teşmil edile
cek ve sonradan çıkan bu yasa ile ihlal edilmekle 
kalmayacak, kendileri tarafından açılacak davalar 
sonunda idare ile Ordumuza mensup birçok gencin 
karşı karşıya gelmesi söz konusu olabilecektir, 

Bu itibarla ben, Hükümetten rica ediyorum, bu 
konuya gerektirdiği ciddiyetle ve önemle bağdaşır 
bir düzenleme getirsinler ve hiç değilse geçici bir 
maddeyle veya bu maddeye eklenecek bir fıkrayla, 
halen Harp Okulunda kayıtlı bulunan öğrencilerin 
yasadan önceki statüye, süreye tabi olacaklarına dair 
bir hüküm koysunlar. 

Binlerce genç ve ailesi, Harp Okulu 3 yılda me
zun verir düşüncesiyle ve bilgisiyle bu okula kay
dolmuşlardır. Bu itibarla, bu haklarını saklı tutma
nın hukuka uygun olacağım düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NEŞ'ET AKMAN-
DOR (C. Senatosu Bolu Üyesi) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz bir hususu açıklığa- kavuşturmak is
tiyorum, Harp Okulları Kanununun 4 ncü madde
sinde: «Harp Okulları öğretim, eğitim süresi 3 yıl
dır. Ancaık bilimin ve askeri eğitimin zaruri kıldığı 
hallerde bu süre Genel Kurmay Başkanlığınca 1 yıl 
uzatılabilir» deniyor. İşte bu maddeye dayalı olarak, 
Harp Okullarının 1973 yılında süresi 4 yıla çıkarıl
mıştır. Aslında bu çıkarılış yasaldır. Ancak, bu lüt
fedilecek kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde, bura
dan doğacak hakların teslim edilmesi mümkün ola
caktır. Bu nedenle, bugün 1973 yılından beri 
okumakta olan gençlerin bu hakkı yasal bir duruma 
getirilecektir. Bu hususu tavzihen arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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«Yasaldır; Fiilidir; ama yasaldır. Bu düzenleme 
ile 4 yıla çıkarılmaktadir» denilmektedir. Teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

Başkaca söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum:, Kabul edbnler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 ncd maddeyi okutuyorum efendim : 
Okuldan Çıkarılma : 
Madde 5. — Harp okullarında öğrenimde bu

lunan öğrenciler aşağıdaki hatterdle okuldan çıkarılır
lar. 

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

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

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yö
netmelikte belirtilecek azami süre içinde tamamlaya
mayanlar, 

d) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu 
kaybedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlarda daya
lı olarak, sağlık durumları bakımından harp okulu 
öğrenimline devam olanağı kalmayanlar, 

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

Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar 
hariç, diğer nedenlerle çıkarılanlara, kendileri için 
Devlet tarafından yapılan masraflar faizleri ile bir
likte ödettirilir. Ancak bu borçları askerlik 'hizmet
leri süresince ertelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Efendim, evvelki madde üzerindeki konuşmam, 
sorduğum soruya aldığım cevap üzerine idi. Sonra
dan Sayın Bakanın verdiği cevap elbette önce veril
seydi, tatmin edilmiş ve konuşmuş olmazdık. 

Onu tavzihten sonra, bu madde ile ilgili görüşle
rimi arz etmek istiyorum. 

Maddenin muhtelif bentleri var. Harp Okulun
dan çıkarılma cezasını ve eylemini gerektiren sebep
ler tadat edilmekte. Bunların 1 noi bent dışındaıki 
hükümlerine bir diyeceğimiz yok. Yalnız, 1 nci bent
te tehlikeli gördüğümüz, sakıncalı gördüğümüz bir 
hususu işaret etmek istiyorum: 

«Çıkarılacak yönetmelikte yazılı, ahlaki noksanlık 
veya vasıflar nedeni (ile Harp Okulundan çıkarılabi
lir» deniyorji 
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Biz burada yasa yapıyoruz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yasa yapma yetkileri, hükümet dahil 
hiç kimseye devredilemez. 

«Diğer bentlere itiraz etmiyorum» dedim. Çünkü, 
kiminde mahkeme kararına bağlanması şart koşul
muş, kiminde disiplin kurulu kararıma, kiminde 
sağlık raporuna; ama burada, biz hangi ahlaki re-
daete sahip öğrencinin Harp Okulundan çıkarılması 
lazım geldSğini tespit zorundayız. 

Burada peşinen Harp Okulundan çıkarma yetki
sini vereceğiz. Sonra hükümet, çıkaracağı ve ileride 
de değiştireceği yönetmeliklerle o ahlaki şartları, ni
telikleri kısacak veya genişletecek ve bizim verdi
ğimiz açık bonoyu kullanmaya devam edecek. Biz 
Meclis olarak buna müsaade etmemeliyiz. 

Hükümetten rica ediyorum, ya bizi bu konuda 
ferahlatacak izahat versinler, yahut maddede (Ko
misyonda geri alması suretiyle) yeni bir düzenleme 
yapsınlar. Bu çocukların, bilinmeyen ve sübjektif 
değerlendirmelere tabi olan icrai tasarruflara istik
ballerini bağlı tutmayalım. 

Maruzatım budur, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum efendim: 
Subaylığa Nasıp : 
Madde 6. — Harp okullarım bitirenler Türk si

lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
teğmenliğe nasbediMer. 

BAŞKAN — Maidlde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi outuyorum: 
Harp Okulu Öğretmenleri : > 
Madde 7. — Aşağıdaki personel harp okulların

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

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,. Yok, 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum: 
Öğretim Üyelerinin Ücretleri : 
Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarın

ca harp okullarında ve müteakip safhalardafci öğre
tim - eğitim kurumlarında görev alacak üniversite 
veya akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarına oku
tacakları beher ders saati için bütçe kanunlarında 
saptanacak ders ücreti ödenir. 

Saptanacak bu miktar üniversite ve akademilerde 
öğretim üye ve yardımcılarıma ödenen ek görev ders 
ücretinden iaşağı olamaz. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 1 nci maddeyi tekrar okutuyorum: 
1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Ge
çidi Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri aşağıdakli 
şekilde değiş$rilrniş1Jir. 

BAŞKAN — Maddeyi tümüyle onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir.; 

Madde 2. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanu
nuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiişitir. 

Ek geçici madde — 1974 - 1975 öğretim ve eği
tim yılından önce harp okulu öğrencisi sıfatını ka
zanmış olanlar hakkında, harp okulu ile ilişkileri 
kesiliinceye kadar eski hükümlerin uygultanmasına 
devam olunur, 

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

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 
Madde 3. — Bu Kanun 1974 - 1975 öğretim ve 

eğitim yılından geçerli olmak üzere yayımı gününde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz. isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Yürütme : 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edlilmiştir. 
Yasa tasarısının tümü üzerinde lehte, aleyhte?.. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Aleyhte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; ben bu tasarımın tümü 
aleyhinde üzülerek söz aldım. 

Yüce Meclisin manevi şahsiyeti ve değerli üye 
arkadaşlarımın her birisinin anayasal haklarına, duy^ 
duğum hassasiyet ve bu kürsüden ettiğim yeminlin 
icabı olarak, önemli bulduğum bir konuya bu mü
nasebetle dokunmak istiyorum. 

Biz burada neyiz, Milletveldllerinin görev ve 
yetkileri nelerdir, Türkiye Büyük Mlillet Meclislinin 
yetkileri nelerdir, anayasal hakları nelerdir? 

Anayasamız, 5 nci madde münasebetiyle arz 
ettiğim gibi, teşrii yetkilerimi, kanun yapma yet
kilerini hiçbir organa devredemez. Geçtiğimiz 5 nci 
maddemin 1 nci bendinde, bazı öğrencilerin aıhlalki 
nedenlerle Harp Okulumdan çıkarılması yetkisi Hükü
mete verilmiştir. O nedenlerin ne olduğunu sapta
mak, verilen yetkinin temel hükmüdür, temel ku
ralıdır; yani bu bir cezadır. Bu cezanın hangi un
surlara dayanılarak verilebileceğini tespit Millet 
Meclislinin görevidir; onu, o maddenin 1 nci bendi, 
sonradan Hükümetin çıkaracağı bir yönetmeliğe bağ
lamıştır. 

Yönetmelikte «şu şu şu ahlaki durumda olan kişi 
okuldan tart edilir» diyecek, bizim verdiğimiz yet
kiye dayanılarak, o genç okuldan ayrılacak. 

Bir yönetmelik, bir kanun hükmünün uygula
mada açıklığa kavuşturulması amacıyla çıkarılır; ama 
bir suçun, bir cezanın temel unsurunu tayin yetkisini 
icraya vermek için çıkarılmaz. 

Bu itibarla, maalesef, böylesine Anayasaya ay
kırı gördüğüm bir kuralın kanun bünyesinde mev
cut olması yüzünden, bu kanunun tümünün aley
hinde. konuşmak durumunda kaldım ve oyumu., da 
aleyhte kullanacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN -~ Teşekkür., ederim Sayın Biberoğlu. 
Değerli arkadaşlarım^ yasa tasarısının. Meclisi

mizce kabulü işari oylarınızla 'bağlıdır. 
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Yasa tasansının tümünü Yüce Heyetin onayına 
sunuyorum: Kabul edenler„. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yasa tasarısı bu suretle Genel Kurulumuzca ka
bul edlilmiş bulunmaktadır, 

Yasamın Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman 
mensuplarına ve ulusumuza hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, vakit gecikmiş bulun
maktadır. Bir başka konuyu görüşme olanağımız 
da şu anda, vaktin gecikmesi nedeniyle yoktur. 

Bu nedenle, gündemde yer alan kanun tasarı 
ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 23.1.1979 
Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.40 

»&<< 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

37 NCI BİRLEŞİM 

18 . 1 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
2. — Meclis Araştırması Önergesi 
3. — CHP, AP, MHP Millet Meclisi gruplarının, 

İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre müşterek önerisi. 
4. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 

arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec 
tisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının. Taksim Alanında yapılan 1 Mayı* 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 10.2 ve 103 ncü maddeleri uya 
rınca *bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/26) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar 
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı 
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 8o 
noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad 
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/27) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü 
günün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Geneı 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu vt 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınmasi 

gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
acı, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kim önergesi. (10/34) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu > olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
• 7 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 



saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

13. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. — Milıi Selâmet Partisü Millet Meclisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konulunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
MiEöt Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
MeeMıs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18., — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğrstim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

19̂  — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana

yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

21. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

22. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında* Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü'maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

23 < — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öneri 
gesi. (10/47) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. — Samsun Milletvekili î. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara-> 
rina tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 



Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşnıaz'm, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6: — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner 
«esi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü som önergesi. (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözîü soru önergesi 
(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararma ilişkin Ticaret Bakanından söziü soru öner
gesi. '6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

18. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

19. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DÎSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin ' Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanıik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

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



25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Barba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

-29. — Ankara Milletvekili Mustafa. Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner-
gesS (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçü sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm 
1 Mayıs'ta DlSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'in, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına -ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru Önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü sora önergesi. (6/90) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

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



5İ. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. '6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakamndan sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili İ. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sa&lık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

5 — 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ügfli 
beyanına (ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve. Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*)-

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/IO18) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğiu'nun, Mardin Ovasmın sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110i) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

C*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'üh, Toplum- I 
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi, (6/115) I 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) I 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas - I 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş- I 
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim 'Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda j 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 
- 83. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) I 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, gözal
tına alınan'kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen. olaylara ve sorumlu- j 
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, I 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) j 

91. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin - Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na-' 
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP istanbul il Başkanımn öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

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



104. -- Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'm, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/172) (*)-

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

108. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

109. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

110. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

111. — İzmir Milletvekili-Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay--
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

115. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

116. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

117. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

118. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi< 
(6/145) 

119. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

120. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

121. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

122. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

123. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

124. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

125. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

126. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

127. — Sivas Milletvekili Aid Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

128. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

130. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 



132. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 nçü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M•. 5 . 1978) 

3. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan 
lik tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

4. — Yalvaç ilçesi.Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez ilçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de i <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da 
ğıtma tarihi : 14.2.1978) , 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme 
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
i 4.2.1978) 

8. — Korkuteli ilçesi, Yazır Löyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeline getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senrtc . *ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 197!/) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
nimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşımn, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. MecMsi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 



Meclisi S. Sayısı : 51; C, Senatosu S. Sayısı : 1374 
>-e 1374'e'ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C, Senatosu . 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 , 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28. ?.. 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 .1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak-
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 .1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinifc'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 

edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisti S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu, (M. Meclisi,: 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayıü Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/16b) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

. 24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26.4.1978) 

25. — C Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
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Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun , tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sor/al îşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Saytsı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 

Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Korniısyonu raporu. (1/138) (S. Sayışıl : 
119) (Dağıtma tarihi : 14 .6 .1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtıma tarihî : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'm, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 .6 .1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
fanıbahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komıisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızm fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 .6 .1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu rapora. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 .6 .1978) 
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X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aym mahiyette olan ka
nun teklifi ve içişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 .6.1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas. Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'm, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6.1978) 

50. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 saydı Kanun ile değişik 36 

ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 .6.1978) 

52. — 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 
1897 saydı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili tsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlanna ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6,1978) 

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S, 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 .6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 ,1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuı ulus 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 ; 9 . 1978) 



58. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aym maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 .1978) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 .. 9 . 1978) 

X 61. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

62. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

63. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesıi-
ne ve aıynı Kamunun 8 nci maddösftmin tadiline müte
dair kanun telkliifi ve Bayındariık, İmar, UTaştınm ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 64. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

12 -

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onay]anmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

67. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

68. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kânuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S, 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 69. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştlirilme-
sine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kalidırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nci Maddesinıin Birinci Fıkrasının Değiştiirilrnesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

70. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyü, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 



X 71. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve içişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

72. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanafe'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nuı T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık, tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. . (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 73. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm. 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyon! ırı raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 74. — Kasta;.ıonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan Ko
misyonları raporlan. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

75. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

76. — imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

77. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'm, 
1475 saydı iş Kanununun 1927 saydı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979). 

X 78. — Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen
mesi Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Milli Savurrma ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/174) (S. Sayısı : 267) 
(Dağıtma tarihi: 8 . 1 . 1979) 

X 79. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
arasında Mali Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Plan ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/157) (S. Sayısı: 268) (Da
ğıtma tarihi: 8 . 1 . 1979) 

80. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı tş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

- « M * 

(Millet Meclisi 37 nci Birleşim) 





D»nem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 117 'ye lnc iEk 
Toplantı : 2 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkmda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişiklikle
re Dair Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/25; 

C. Senatosu : 1/574) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı : 806 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü ^ 30 . 6 . 1978 
Sayı : 6601 - 1/574 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19.6.1978 gün ve 1129 sayılı yazınız : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aym 
Kanuna bir ek madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29.6.1978 tarihli 71 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla 
kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETlCESt : 93 

Kabul : 93 

Not : Değiştirilen madde : 
MADDE 1. — 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 11 ^ 12 . 1978 

Esas No. : 1/25 C. S. 1/574 
Karar No. : 47 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 29.6.1978 günlü 71 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aym Kanuna bir ek 
madde ile geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı» Maliye ve Milli Savunma bakanlıkları temsil
cilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 
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Ancak, savaşta kazanılabilen «Harp malullüğünün» özelliği dikkate alınarak, «Vazife malullüğünden» ay
rı bir anlam verilmesini sağlamak amacıyla yapılan fıkra ilâvesi ve vazife malulleri ile Türk Silahlı Kuv
vetleri vazife malûlleri arasında da görev niteliğinin önemi bakımından yapılan ayırım, yerinde görüldüğün
den tasarının çerçeve 1 nci maddeye bağlı 64 ncü maddenin (d) ve (e) fıkralarında Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur^ 
Saygılarımızla, 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

İmzada bulunamadı 

Denizli 
Emin Atıf Şohoğlu 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Artvin 
Mehmet Balta 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İmzada bulunamadı 

Diyarbakır 
M, Yaşar Göçmen 

İzmir 
Süleyman Genç 

Konya 
Yücel Akıncı 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sivas Zonguldak 
Azimet Köylüoğlu Avni Gür soy 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 117'ye 1 nci ek) 

Sözcü 
İstanbul 

Sevil Korum 

Ankara 
Sebati Ataman 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Çorum 
Aslan Topçubaşı 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kars 
Doğan Araslı 1 

Manisa 
Sümer Oral 

Sivas 1 
Aü Gürbüz 

İmzada bulunamadı 



MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METlN 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 

Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler 
Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — iştirakçilerin bu kanunum yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra aşağıda yazıh görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yıh için 
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; 

A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman 
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan; 

a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe 
katılanların, harbin İlanından seferberliğin bitim tari
hine, 

b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerime 
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmala

rım başlangıcından seferberliğin soma erdiği tarihe, 
c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya

sanın 66 no maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası andlaşmaılar uyarınca, yabancı ülkelere 
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapanla
rın, çarpışma meydana gelmesi hailinde çarpışmanın 
başîangıcındaın bitimine veya Türkiye'ye dönüş tarihi
ne kadar geçen fiili hizmet sürelerinin {bu tarihler
den sonra devanı eden tutsaklık süreleri dahil) bir 
katı; 

B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek su
retiyle, kurumları ile ilgileri keslmeyerek, (A) f ıkra-
sımın (a), (b), (c) bentlerinde yazılı hareketlerde sivil 
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durun> 
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden 
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; 

C) Harp haılnde düşmana tutsak düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda 
geçen fiilili hizmet sürelerinin bir katı; 

Yukarıdaki yazılı itibari hizmet süreleri 3 aydan 
az ve toplamı 5 yıldan fazla olamaz. 

Madde 64. — Vazife mahdlerinden bu malullük^ 
iere; 

a) Harpte fiilen ateş altında, 

Millet Meclisi (S. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ 
METlN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Aynı Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 36 ve 64 ncü maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — İştirakçilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra aşağıda yazılı görevlerde ge
çen fiili hizmet sürelerinin (zamlar hariç) her yılı için 
fıkralarında gösterilen itibari hizmet süreleri eklenir; 

A) Muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uzman 
jandarma çavuş ve uzman çavuşlardan; 

a) Harbi doğuran genel ve kısmi seferberliğe ka
tılanların, harbin ilanından seferberliğin bitim ta
rihine, 

b) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine 
fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışma
ların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 

c) Harp veya seferberlik ilan edilmeden, Anaya
sanın 66 ncı maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu 
uluslararası andlaşmalar uyarınca, yabancı ülkelere 
gönderilen Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan
ların, çarpışma meydana gelmesi halinde çarpışmanın 
başlangıcından bitimine veya Türkiye'ye dönüş tari
hine kadar geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihler
den sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir 
katı; 

B) Kanunları gereğince aylıkları ödenmek sure
tiyle, kurumları ile ilgileri kesilmeyerek, (A) fıkrası
nın (a), (b), (c) bentlerinde yazıh hareketlerde sivil 
iştirakçi, er veya erbaş olarak katılanların, bu durum
larda geçen fiili hizmet sürelerinin (bu tarihlerden 
sonra devam eden tutsaklık süreleri dahil) bir katı; 

C) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya 
düşman tarafından enterne edilen iştirakçilerden ka
nunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, ku
rumlan ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda 
geçen fiili hizmet sürelerinin bir katı; 

Yukandaki yazıh itibari hizmet süreleri 3 aydan 
az ve toplamı 5 yüdan fazla olamaz. 

«Madde 64. — Vazife malullerinden bu malullük
lere; 

a) Harpte fiilen ateş altında, 

: 117'ye 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kSaibul ettiği metin) 

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve 
hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep 
ye etkileriyle, 

c) Harpte veya harbe hazırlık devrelinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle, 

ç) Askeri harekâtı .gerektiren iç tedip ve sınır 
hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etki
siyle, 

d) Barışta ve olağanüstü haillerde, emlir veya gö
rev ile uçuş yapan uçucularla, hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulu-
nanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle 
ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, bam-
gfi meslek ve sınıftaın olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcılığın veya dalgıçlığın çeşMli seıbep 
ve 'tesirleriyle, 

Barışta* olağanüstü yönetim usullerimin uygulan
dığı haller ile, eğitim, tatbikat veya manevra sırasın
da çeşitli harp silah vasıtalarının sebep ve tesiriyle, 

e) Anayasamn 66 ncı maddesi veya Türkiye'min 
taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyanınca ya
bancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilmesini 
gerektiren durumlarda, biriliklerin bulundukları yer
lerden hareketlerinden İtibaren yurt içinde, yurt dışın
da, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasında, uğ
ramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, uz
man jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler 
(Gönüllü erler dahi) ie , Türk Silahlı Kuvvetlerince 
görevlendirilen, sivil iştirakçiilere ve TC Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur'a ve 
çeşjfîli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere d* 
ayrıca (Harp malulü) demir. 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe 
nıln üç lerisindeM kadememin, uzman jandarma çavuş-, 
Kara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aynı 
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, 
(Yarbay hariç) bir üst rütbenlin aynı kademesîniin, 
yarbaylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli 
taıîbay lile generali ve amirallere üst rütbemin, sivil iş
tirakçilere ise bulundukları derecemin bir üst derece
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanmasına 
esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece veya 
kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecinin üç ilerisindeki kademe göster
gesi, üç lilerislindeki kademe göstergesi olmayanlar 
için de o dereoenıiın son kademe göstergesi esas alınır. 

Millet Meclisi (S. 

(Cumıhurtiyat Senatosunun; kabul ettiği metin) 

b) Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve 
hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep 
ve etkileriyle, 

c) Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çe
şit düşman silahlarının etkisiyle, 

ç) Askeri harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır ha
reketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, 

d) Barışta ve olağanüstü hallerde, emir veya gö
rev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıf
tan olursa olsun emirle görevli olarak uçakta bulu
nanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleriyle 
ve yine emir ve görev ile dalış yapan dalgıçlarla, han
gi meslek ve sınıftan olursa olsun emirle görevli ola
rak denizaltı gemisinde veya dalgıç kıtasında bulu
nanlardan denizaltıcıhğın veya dalgıçlığın çeşitli se
bep ve tesirleriyle, 

e) Anayasanın 66 ncı maddesi veya Türkiye' 
nin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar uyarınca 
yabancı ülkelere Türk Silahlı Kuvvetleri gönderilme
sini gerektiren durumlarda, birliklerin bulundukları 
yerlerden hareketlerinden itibaren yurt içinde, yurt 
dışında, yabancı ülkelerde veya yurda dönüş sırasın
da, uğramış olan muvazzaf ve yedek subay, astsubay, 
uzman jandarma çavuş, uzman çavuş, erbaş ve erler 
(gönüllü erler dahil) ile Türk Silahlı Kuvvetlerince 
görevlendirilen sivil iştirakçilere ve TC Emekli San
dığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ - Kur'a 
ve çeşitli sandıklara tabi olmayan sivil görevlilere de 
ayrıca (Harp malulü) denir. 

Bunlardan uzman çavuşlara bulundukları kademe
nin üç ilerisindeki kademenin, uzman jandarma ça
vuşlara bulundukları rütbenin bir üst rütbesinin aym 
kademesinin; astsubaylarla yarbay rütbesine kadar, 
(yarbay hariç) bir üst rütbenin aynı kademesinin, yar
baylara albay, albaylara kıdemli albay, kıdemli al
bay ile general ve amirallere bir üst rütbenin, sivil 
iştirakçilere ise bulundukları derecenin bir üst derece
sindeki aynı kademesinin emekli aylığı bağlanması
na esas gösterge tablosunda karşılığı olan derece ve
ya kademesi üzerinden vazife malullüğü aylığı bağ
lanır. 

Bulundukları derecenin bir üst derecesi olmayan
lar için o derecenin üç ilerisindeki kademe gösterge
si, üç ilerisindeki kademe göstergesi olmayanlar için 
de o derecenin son kademe göstergesi esas alınır. 

Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile 
Türk Silahlı Kuvvetlerisıce görevlendirilen sivil gö
revlilere öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet 

»ayısı : 117'ye 1 nci ek) 
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(Millet Meolfeinin idaıbul ettiği metin) 

Şu kadar ki, harp malulü olan erbaş ve erler ile, 
Türk SilhaJı Kuvvetîeriince görevlendirilen Sivil gö
revlilere öğrenilin durumlarınla göre 657 sayıh Devlet 
Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edi
len giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki 
aynı kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş 
olanlara aynı maluliyet derecesinden vazife malulü 
Olan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum ekli 
gösterge tablosundaki İlkokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icaıbeden derece ve kademesinin bir üst dere
cesindeki aynı kademesinden, yine bunlardan 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunuma göre Devlet memu
riyeti yapanların ise, memuriyette kazanılmış hak ola
rak kendilerine uygulanan derece ve kademenin bir 
üst derecesindeki aynı kademesinden vazife malullü
ğü aylığı bağlanır. 

İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak 
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlana
cak vazife malullüğü aylığından az olamaz. 

Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine 
göre aşağıdaki yazılı ek göstergelerin yürürlükteki 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp 
malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir. 

İştirakçiler, erbaş, erler ve 
Maluliyet derecesi sivil görevliler için 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

150 
140 
130 
120 
110 
100 

gösterge 
» 
» 
» 
» 
» 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir 
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağladığı 
ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gösterdiği 
salalarda bu malullüğe uğradıkları usulüne göre sıralı 
üstlenince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensup
ları İle, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen si
vil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığınım uygun gör
mesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile harp ma-
iulüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır. 

(Ctonıhuriıyet Senatosunun1 kabul ettiği metin) 

Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edi
len giriş derece ve kademesinin bir üst derecesindeki 
aym kademesinden; bunlardan öğrenim görmemiş 
olanlara aym maluliyet derecesinden vazife malulü 
olan ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununa ekli 
gösterge tablosundaki ilkokulu bitiren iştirakçiye bağ
lanması icabeden derece ve kademesinin bir üst de
recesindeki aym kademesinden, yine bunlardan 657 
sayıh Devlet Memurları Kanununa göre devlet me
muriyeti yapanların ise memuriyette kazanılmış hak 
olarak kendilerine uygulanan derece ve kademenin 
bir üst derecesindeki aym kademesinden vazife ma
lullüğü ayhğı bağlanır. 

İştirakçilerden harp malulü olanlara bağlanacak 
vazife malullüğü aylığı, harp malulü erlere bağlana
cak vazife malullüğü aylığından az olamaz. 

Harp ve vazife malullerinin, malullük derecesine 
göre aşağıdaki yazıh ek göstergelerin yürürlükteki 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar «Harp 
malullüğü zammı» olarak aylıklarına ayrıca eklenir. 

Maluliyet derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

İştirakçiler, erbaş, erler ve 
sivil görevliler tiçin 

150 gösterge 
140 » 
130 » 
120 » 
110 » 
100 » 

Harp malulü sayılacak vazife malullerinden bir 
harekâtın başarıyla sonuçlanmasını şahsen sağla
dığı ve örnek tutulacak cesaret ve fedakârlık gös
terdiği sıralarda bu malullüğe uğradıkları usulüne 
göre sıralı üstlerince saptanan Türk Silahlı Kuvvetleri 
mensupları ile, Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlen
dirilen sivil görevlilere, Genelkurmay Başkanlığının 
uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile 
harp malullüğü zamları % 25 fazlasıyla bağlanır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bağla
nacak aylüdarın hesabında; 5434 sayılı TC Emekli 
Sandığı Kanununun bu kanunla değişik 64 ncü mad
desi uyarınca, kendilerinin harp malulü olması ha
linde bağlanacak ayldc ve harp malullüğü zammı ile 
vazife malullüğü aylığı arasındaki farkın y0 80'i 
vazife malullüğü aylıklarına ayrıca eklenir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 117'ye 1 nci ek) 



PLAN KOMİSYONUNUN GENEL KURULA TAVSİYELERİ 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 117'ye 1 nci ek) 



bön*» :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 245 
Toplantı : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /115) 

TC 
Başbakanlık 15.3. 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101-227\01573 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 16 . 4 . 1576 tarihli ve 112-28/06909 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bafcanftğmca hazırlanan ve Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 9 . 2 . 1978 tarihin

de kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onayîanmasntm Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi bu* 
kümleri, Milletlerarası Sivil Havacılığım çeşitli ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan 
bir sistem dahilinde gelişmesini teşvik ve ibu yolda yapılacak anlaşmaların anaıhatlarıını tespit ederdk araların
da benzerlik sağlanmasıım öngörmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağla
yacağı Çıkarları gözönünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi; teknik ve kültürel bağları kuv-
votöendkroefc ve aynı zamanda mffiti süvü: hasvacılığnmızı tfeşvik ve kMkındirmak amacıyla buıgüne kadar bir 
çok ülkeye Hava Ulaştırma anlaşması imzalamuştıa*. Bu mayanda ülkemiz ile Irak Cumhuriyeti arasında mev
cut geleneksel ilişkiferimüzin doğal bir sonucu olarak bu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler 14 Mayıs 1975 
günü bir anlaşma ile smuçtatknıştjr. 

Bu anlaşma hükümleri genel olarak Şikago Konferansında saptanan model anlaşmadan esinlenmiş olup, 
karşılıklılık esasına dayanmaktadır. Sözkonusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili milli kanun ve ni
zamlara riayet edilmek şartıyfe her iki ülke arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu anlaşma Irak Cumihuriyetinden ülkemize hava yolu ile yabancs >torist nakli, ayrıca havacılık konuların
da karşılıklı cdajcak verilecek teknik bilgiler bakımından faydalı mütalaa edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanımasaun uygun- bulunması zımnında Türkiye Büyük Müfe* Meclisinin takdirine sunulur. 
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Balyundnifalk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Kom)isyomfu Raporu 

Millet Meçimi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm. Komisyonu 
Esas No. : 1/115 

Karar No. : 4 

8.6. 1978 

Yüüoseik Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi ibuyurulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetli Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili hükümet tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki olumlu görüşmelerden sonra, taparı metn|iıiıe geçilerek tasarının aynen; kajbulüne 
Komisyonumuzca karajr verilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komjisyonuna tevdii bu yunulmak üzere Başkajnjhğa, sunulur. 
Başkan 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Üye 
Burdur 

Ahmet Sayın 

Üye 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 

Sözcü 
istanbul 

Turan Kocal 
Üye 

Giresun 
Şükrü Abbasoğlu 

Üye 
Nevşehlir 

Kâtip 
Kastamonu 
Fethi Açar 

Üye • 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyanşan 
imzada bulunamadı. 

İbrahim Etem Boz 

Millet Meclisi 
Dikişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/115 
Karar No. : 16 

»Dışıtşüei'Ü Komisyonu Raporu 

29 . 6 . 1978 

YüUcseik (Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeltli Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Ulaştırma ve Dışişleri bakanlıkları temsilcileri-
nj'n de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu-, 

Tasarınım gerekçesûnde arz ve izah olunduğu üzere; ülkemiz 'ile Irak apaşında geleneksel iktisadli, teknik ve 
külltürel bağlan kuvveltllenıdiirmek, haıva trafigli ile (ilgili M'iljıi Kanun; ve n|izam|lıara riaet edilmıek, karşılıklılık 
prensibi rnuvaıcehesindje, tarifeli ve tarifesiz hava seferleri ihdas edebilmek (içini 1944 yılımda .ŞJkago Konferan
sında esasları teslbilt edilmiiş bulunan «Uluslajrarsı Sivili Havacılık Sözleşmesi ve Uluslararası Haya, Servislerü 
Transit Anlaşmasından esinılenıerek» her iki ülke heyetleri arasında 14 Mayıs 1975 tarihinde yapılan Haya 
Ulaştırma Anlaşmasının! Yüce Meclislerce onaylanması istenilmektedir. 

Bağdat, İstanbul veya, Ankara, arasında her ilkti! yönde uçak seferi yapılmış, üçüncü ülkelerden alınan, veya 
Ibu ülkelere gidecek olan; trafiğini öteki Âkit Taraf ülikelerlinje bırakılması veya, oradan acınması hakkı Bağdat, 
istanbul veya Ankara,, Prag, Varşova;, Cenevre, Kuveyt, Tahranı, Cidde hattına, tanınmıştır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 245) 



Tauııralan Eratfıt hakları, istetme jetiEÜeori geri ajfcrp. ve disndSurnaâ  gümrük vergjlmgdent ve dî>g«r vergi: ve 
realrnterder», Ibafenyilcfok, mutad havacılık düflatımtom ve sfcmaaj m^d**eriıi!m depolanmıaisı, direkt ıtrarosiit trafiği', 
Ikapajsilte hükümleri, ücret ıtajrifeleııi ve maili hüküa^eai §çmem anlagoua, He hatlar ve uçuş tarifderinıfrı, onaylan
masını göstereni. Ekler Âkül taraflarca, gerekli (işlemlerin ıta,marr4aj)p])asınıda^ ve Ibu hususu bildiren), notalarını te
ati edilmelinden; sonra yürürlüğe girecekltitr. 

Irakla ilişkilerimizün gelişmesine yardımcı olacak, Turfrzm atoınun* teşvik edecek olan tasarınım tümü Ko-
TflisyocamKEsa faydalı ve yirmide görülerek preosp otaradc IntoöJ «düdükten sonra macfctelenirt t^kakin* geçil-
mfjştiar. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonmuzca aynen kabul edilmiştir 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

K©OTİs.yon Başkan ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Muğla 
Zeyyat Manda&m*i 

Başkanveküi 
Urla 

Salih Özcan 

Kitip 
hmfc 

Şmasi Osma 

Borsa 
Cemal Külâhlı 

EMzığ 
Celâl Ertuğ 

Erzurum . 
Gıyasettim Karaca 

imzada Bulunamadı. 

Kayseri 
M. Zeki Okur 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İrak Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasınm Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 14 Mayıs 1975 
tarihinde Bağdat'da imza edilen 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue 
Irak Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında hava Ulaştırma Anlaşması
nın onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞ
TIRMA VE TURİZM KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İrak Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

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

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İrak Cumhuriyeti Hükümeti Ara' 
sında Hava Ulaştırma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 

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

Millet MecEsi (S. Sayaı : 245) 
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(Hükümetin Teklifi) 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
. B. Ecev'it 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
Milli Savunma Bakanı 

H. E. Işık 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür 
Doç. Dr. A 

(Bayındırlık, imar, Ulaştırma, ve 
Turizm Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

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

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

(Dışişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

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

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

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
. H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
İ. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
İV. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 
ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Irak Cumhuriyeti Hükümeti, 
1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Uluslar

arası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri kurmak amacıyla bir anlaşma akdetmek isteyerek, 

aşağıdaki gibi anlaşmışlardır : 

MADDE : 1 

Tanımlar 

L Bu Anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe : 
a) «Şikago Sözleşmesi» terimi, bu Sözleşmenin 90 ncı maddesi "uyarınca kahul edilen Ek'leri de kapsamak 

üzere, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve bu 
Sözleşmenin 90 ncı ve 94 ncü maddelerine göre Sözleşme veya Ek'lerinde yapılan ve her iki Âkit Tarafça 
onaylanmış olan değişiklikler anlamını ta.şır. 

b) «Havacılık Makamları» terimi, Irak Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma 'Bakanı ve anılan Bakan ta
rafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen bir kişi veya kuruluş Türkiye Cumhuriyeti bakı
mından da Ulaştırma Bakanı ve anılan Bakan tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen 
bir kişi veya kuruluş anlamını taşır. 

c) «Tayin edilen havayolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın 3 ncü maddesi uyarınca tayin edilen ve yetki
lendirilen hava yolu işletmesi anlamını taşır. 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde "belirtilen anlamı taşır. 
e) ı«Hava servisi», «uluslararası hava servisi», «hava yolu işletmesi» ve «teknik iniş» terimleri, Şikago 

Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamlan taşır. 
f) «Kapasite» terimi, bir uçak bakımından, o uçağın her iki Akit Tarafça üzerinde anlaşmaya varılan 

hattın bütününde veya o hattın bir bölümünde kullanılabilecek olan yolcu ve yük taşımaya elverişli hacmi; 
belirli bir hava servisi bakımından,. bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ile, bu uçakla belli bir süre 'bo
yunca, her iki Âkit Tarafça üzerinde anlaşmaya varılan bir hattın bütününde veya o hattın bir bölümünde yapı
lan sefer sayısının çarpımı anlamım taşır. 

2. Bu Anlaşmanın Ek'leri, Anlaşmanın parçası sayılacak ve aksi açıkça belirtilmedikçe, Anlaşmaya yapı
lan atıflar Ek'leri de kapsayacaktır. 

3. Her maddenin üstünde bulunan madde başlıkları, bu Anlaşmaya yalnızca başvurma kolaylığı sağla
mak amacıyla konulmuştur ve hiç bir şekilde bu Anlaşmanın kapsamını veya amacını tanımlamaz, sınırlamaz 
veya belirlemez. 

M A D D E : 2 

Trafik Hakları 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşma Ek'inde belirtilen hatlarda tarifeü uluslararası hava 
servisleri kurması amacıyla, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara bundan 'böyle sı
rasıyla «üzerinde anlaşılan servisler» ve «belirlenen hatlar» denecektir. Âkit Taraflarca tayin olunan hava
yolu işletmeleri, belirlenen bir hatta, üzerinde anlaşılan bir servisi işletirken aşağıdaki haklardan yararlana
caktır : 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
b) Anılan ülke içerisinde teknik iniş yapmak, ve, „ 
c) Anılan ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma Ekinde belirtilen noktalara, yolcu, yük ve posta şek-

iin'deki uluslararası trafiği almak ve bırakmak amacıyla iniş yapmak^ 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 245) 



— 6 — 

2. Bu maddenin '(1) nci fıkrasındaki (hiç bir husus, bir Âkit Tarafın havayolu istetmesine', öteki Âkit Ta
raf ülkesindeki ibir noktadan, aynı Âkit Taraf ülkesindeki 'bir başka noktaya 'bırakılmak üzere, ücret veya 
kira karşılığında taşınan yolcu, yük ve postayı almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir. 

M A D D E : 3 

İşletme Yetkileri 

1. Âkit Taraflardan her biri, ötekine, belirlenen (hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri işletmek amacıy
la bir veya birden çok havayolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır. 

2. Öteki Âkit Taraf böyle bir tayin bildirisini aldığında, ıbu maddenin (3) neti (4) ncü fıkraları hükümleri 
saklı kalmak üzere, tayin olunan havayolu işletmesine veya işletmelerine gerekli işletme yetkilerini gecikme
den tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin havacılık makamları öteki Âkit Tarafın tayin ettiği bir havayolu istetmesin
den, 'bu makamlarca uluslararası hava servislerinin istetmesinden, bu makamlarca uluslararası hava servisle
rinin işletilmesinde normal ve makul olarak uygulanan kanun ve nizamlara göre saptanmış şartları yerine ge* 
tirmeye yeterli bulunduğu 'hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Her bir Âkit Tarafın, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili fcontroluauıo, 'ha
vayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısına varmaması halinde, 
bu maddenin (2) nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkilerini tanımayı reddetmek veya tayin edilen havayolu 
istetmesinin 2 nci maddede 'belirtilen hakları kullanmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak 'hakkı olacaktır. 

5. Bir havayolu işletmesi, bu Anlaşma hükümleri uyarınca böylece tayin edilip yetkilendirildiğinde, bu 
Anlaşmanın 8 nci maddesi ve 9 ncu maddesi hükümlerine uygun olarak saptanan bir Ücret tarifesinin ve karar
laştırılan bir kapasitenin o servis bakımından yürürlükte olması, kaydıyla, üzerinde anlaşılan servisleri işlet
meye her hangi bir zamanda başlayabilir. 

M A D D E : 4 

Geri Alma ve Durdurma 

1. Her bir Âkit Taraf, aşağıdaki hallerde, bir işletme yetkisini geri almak veya ıbu Anlaşmanın 2 nci mad
desinde belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilen havayolu işletmesince kullanılmasını durdurmak ve
ya Ibu hakların 'kullanılmasında gerekli gördüğü kayıtlan koymak hakkına sahip olacaktır. 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısında olmaması, veya, 

b) O havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun veya nizamlarına uymaması, veya, 
c) O havayolu işletmesinin, her hangi bir şekilde, bu Anlaşmaya göre saptanan şartlara uygun olarak iş

letme yapmaması. 
2. Bu maddenin (1) nci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmasının durdurul

ması veya kayıtlandınlması işlemlerinin derhal yapılması, kanun ve nizamların daha ağır ihlallerini önlemek 
için zorunlu olmadıkça, bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır, 

MADDE : 5 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden Bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işleti
len uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağlan ve (yiyecek, içecek ve 
tütün dahil) uçak kumanyası da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışla, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçak
ta kalmak veya uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçakta kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük ver
gileri, muayene ücretleri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı resim ve vergilerden 
bağışık olacaktır. 
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a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Tarafın ilgili makamlarınca saptanan miktarları aşmamak 
ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servis yapan uçağında kullanılmak üzere uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkti Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerince uluslararası 
servislerde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

c) Uçuşun, uçağa alındığı Âkit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan 'bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmelerince uluslararası servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağlan. 

Yukarıda (a), (b) ve (c) alt fıkralarında sözü edilen maddelerin gümrük denetim veya gözetimi altında tu
tulması zorunlu kılınalbilir. 

MADDE : 6 

Mutad Havacılık Donatımının ve İkmal Maddelerinin Depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutad havacılık dona
tımı, öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile ıboşaltılabilir. Bu halde, 
bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya veya gümrük nizamları uyarınca başka bir şekilde elden çıkarılınca
ya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir. 

MADDE : 7 

Direkt Transit Trafiği 

Âkit Taraflardan her birinin ülkesinden transit ge?en yolcular, çok basitleştirilmiş bir kontroldan daha 
fazla ibir kontrola talhi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük vergileri 
ye diğer benzer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

MADDE : 8 

Kapasite Hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, belirlenen hatlarda üzerinde anlaşılan servisleri işletmeleri 
için, kendi ülkeleri arasında âdil ve eşit imkânlar sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan her birinin havayolu işletmeleri, üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, öteki Âkit 
Tarafın havayolu işletmelerinin çıkarlarını, bunların aynı hatların bütün veya bir bölümü üzerinde sağladığı 
servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, gözönünde .bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin sağladığı üzerinde anlaşılan servislerin, kamunun 
belirlenen hatlardaki ulaştırma ihtiyaçları ile yakın iliş'dsi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işletme
sini tayin eden Âkit Tarafın ülkesinde çıkan ve ülkesine gidecek olan yolcu, yük ve postanın taşınması için 
var olan veya olması makul bir şekilde 'beklenen taşıma ihtiyaçlarını, makul bir hamule faktörü ile karşıla
maya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesinin, belirlenen hatlar üzerinde, öteki Âkit 
Taraf ülkesindeki noktalarla, üçüncü ülkelerdeki noktalar arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin, 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek ve ülkesinden gidecek trafik ihtiyaçlarına; 
b) O havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 

başka taşıma servislerinin de dikkate alınmasından sonraki trafik ihtiyaçlarına; ve, 

c) Uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçlarına bağlı olacağı yolundaki genel ilkelere uygun ola
rak kullanılacaktır. 

Bu fıkraya göre tanınacak ayrıcalıklar, nihai olarak, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarınca sapta
nacaktır. 

5̂  Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı servislere başlanmadan önce, Âkit Tarafların ha
vacılık makamları arasında başlangıçta bir anlaşma ile saptanacaktır. 
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M A D D E : 9 

Ücret Tarifeleri 

1. Aşağıdaki fıkraların amacı bakımından «ücret tarifesi» terimi, acentalık ver diğer yardımcı hizmetlerin 
ücretlerini veya şartlarını da kapsamak üzere, yolcu, yük ve postta taşıması için ödenen ücretler ve bunların 
dayandığı tacıma şartları anlamını taşır. 

2. Bir Tarafın havayolu işletmesi tarafından öteki Tarafın ülkesine veya ülkesinden yapılacak (taşımalar 
için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyetli, makul bir kâr ve diğer havayolu işletmeîeriııin ücret «arife
leri de içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makul düzeylerde saptanacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, iki Tarafın ilgili havayolu iş
letmelerince, istişare yoluyla anlaşmaya varılarak saptanacak ve bu anlaşma, mümkün olan hallerde, Ulus
lararası Hava Taşıma Birliğinin ve Dünya Posta Birliğinin ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladıkları 
usullerin kullanılması yoluyla sağlanacaktır. 

4.ı Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, başlangıç olarak önerilen tarihten en az kırk beş 
(45) gün önce her iki Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacaktır, özel durumlarda bu süre, anılan 
makamların anlaşmaları şartıyla kısaltılabilir. 

5. Bu onay resmen bildirilebilir; eğer havacılık makamlarının hiçbiri, 4 ncü fıkra uyarınca sunukn üc
ret tarifelerini onaylamadıklarını, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz (30) gün içinde bildirmezlerse, bu 
ücret tarifeleri onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin 4 ncü fıkrada öngörülen şekilde kısaltılmış 
olması halinde, havacılık makamları, tarifelerin onaylanmadığının bildirilmesi için geçecek sürenin otuz (30) 
günden az olması hususunda anlaşabilirler. 

6. Bir ücret üzerinde bu Maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca anlaşmaya varrlamazsa, veya, 5 nci fıkrada 
sözü edilen otuz (30) günlük süre içinde bir havacılık makamı öteki havacılık makamına, 3 ncü fıkra hüküm
leri uyarınca üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir ücret tarifesini onaylamadığım büdMrse, iki Tarafın 
havacılık makamları ücret tarifesini aralarında anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

7. Eğer havacılık makamları, bu Maddenin 4 ncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir ücret 
tarifesi üzerinde, veya, herhangi bir ücret tarifesinin 6 nci fıkraya göre saptanmasında anlaşmaya varamaz
larsa, anlaşmazlık, bu Anlaşmanın anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 15 nci Maddesi hükümlerine göre çö
zümlenecektir. 

8. Bu Madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni bir ücret tarifesi saptanıncaya fca-
d<ar yürürlükte kalacaktır. Bununla birEkte, bir ücret tarifesinin yürürlük süresi, bu fıkra hükmüne dayanıla
rak, başka bir şekilde sona ermiş olacağı tarihten başlamak üzere altr (6) aydan fazla uzatılmayacaktır. 

MADDE : 10 

Mali Hükümler 

1. Âkit Taraflardan her biri, öteki AMt Tarafın tayin edilen, havayolu işletmesine, trafik ta$mması do
layısıyla, o ülkede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına 
uygun olarak, varsa resmi kambiyo kuru üzerinden, aksi halde kazançların sağlandığı kura eşjit kur üzerinden 
transfer hakkı tanıyacaktır. 

2. Transfer,, öteki Akit Tarafça kabul edilebilen koavertibL bir dövizle yapılacaktır. 
3. Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz Âkit Tarafların Merkez Bankası veya 

herhangi bir yetkili millî bankasınca tahsis veya. transfer edilecektir. Âkit Taraflar arasında bir ödeme anlaşması 
varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 
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MADDE: U 

İstişare ve İstatistikler. 

L Yakın bir işbirliği anlayışı 'içinde, Âkit Tarafların havacılık makamları, bu Anlaşma ve Eklerinin hü
kümlerinin uygulanmasını ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasını sağlamak amacıyla, zaman zaman birbirle
riyle istişare edeceklerdir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafların havacılık makamlarına, is-
tekleri üzerine, makul olarak gerekebilecek periyodik ve başkaca istatistik bildirimleri verecektir. Bu bildirim
ler, o havayolu işletmelerince üzerinde anlaşılan servislerde taşınan trafik ve bu trafiğin ilk çıkış ve son varış 
noktaları hakkındaki bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 12 

Değişiklikler 

1. Eğer Âkit Taraflardan biri, "bu Anlaşma ve Eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun 
olacağını düşünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve müza
kere ya da yazışma yoluyla yapılabilecek olan bu istişareye, istek tarihinden başlamak üzere altmış (60) gün 
içerisinde başlanacaktır. Bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik nota teati
sinden sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlar ve üzerinde anlaşılan servisler, ancak Âkit Tarafların havacılık makamlarının karşılıklı anlaş
ması ile değiştirilebilir. Böylece karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan değişiklikler, iki havacılık 
makamınca kararlaştırılacak bir tarihte uygulamaya donacaktır. 

MADDE : 13 

Çok Taraflı Sözleşmelere Uygunluk 

Bu Anlaşma ve Ekleri, her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı olabilecek herhangi birçok taraflı sözleşmeye 
uyacak şekilde değiştirilecekti^ 

MADDE : 14 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan herbiri, bu Anlaşmaya son vermekkararını, her zaman öteki Âkit Tarafa bildirebilir; bu 
bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne de ulaştırılacaktir. Bu durumda son verme 
bildirimi sürenin bitiminden önce anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça Anlaşma, bildirimin öteki Âkit Ta
rafça alınışı tarihinden oniki (12) ay sonra sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça bildirimin alındığı teyit edil
mezse Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bildirimi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayıla
caktır. I 

MADDE : 15 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşma ve Eklerinin yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin bir anlaş
mazhk çıkarsa, Âkit Taraflar önce bu anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır, 

2. Eğer Âkit Taraflar, 90 gün içinde müzakere yoluyla bir çözüme varamazlarsa : 
a) Anlaşmazlığın, karara bağlanması için bir kişi veya kuruluşa havale edilmesini karariaştırabilirler, 

veya Âkit Taraflardan birinin isteği üzerine anlaşmazhk, karara bağlanmak üzere Âkit Taraflardan her 
birinin seçeceği birer hakem ve böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulan 
üç kişilik bir hakem kuruluna sunulabilir. Âkit Taraflardan her biri, ötekinden anlaşmazlığın tahkimini iste-
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yen bir notayı diplomatik yoldan aldığı tarihten başlamak üzere altmış (60) gün içinde bir hakem seçecek 
ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60) günlük süre içinde tayin edilecektir. 

b) Âkit Taraflardan herhangi biri belirtilen süre içinde bir hakem seçemezse veya üçüncü hakem belirti
len süre içinde tayin edilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Kon
seyi Başkanından, durumun gereğine göre bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini isteyebilir. Bu durumda 
da üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğunda olacak ve hakem kurulunun başkanı olarak görev ya
pacaktır. 

3. Akıt Tarafkr, bu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt 
ederler. 

4. Âklit Taraflardan biri veya tayin edilen havayolu işletmesi, bu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca 
verilmiş olan herhangi bir ihtiyari tedbir kararına veya kesin karara uymazsa, öteki Âkit Taraf, karara uy
mayan Âkit Tarafa veya onun tayin etiği havayolu işletmesine bu Anlaşma gereğince tanıdığı hakları kısıt
layabilir, durdurabilir veya geri alabilir. 

MADDE : 16 

Tescil 

Bu Anlaşma ve Ekleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne tescil ettirilecektir. 

MADDE : 17 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçaları olan Ekleri, Âkit Tarafların her birince gerekli anayasal işlem
lerin tamamlanmasından ssonra, bu hususu bildiren diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe 
girecektir. 

Yukarıdaki'lerii tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzaları bu
lunan temsilciler, bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Bağdat'ta, Bindokuzyüzyetm!işbeş yılı Mayıs ayının., ondürdüncü günü, Arapça, Türkçe ve İngrîlizce dille
rinde, her üç metin de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, ikişer nüsha olarak yapılmıştır. Bununla birilikte, 
anlaşmazlık halinde ingilizce metin geçerli sayılacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ IRAK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 
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EK. — I 

Hattan | 

1. a) IraÖc Cumhuriyeti Hükiimtefâi tlanafın'daın «ayin edilen havayolu işletmesi, aşağıdaki hatta her iki 
yönde hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır. 

Irak'daki noktalar - ara noktalar - İstanbul ve Ankara - ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatta tanınmıştır : 
Irak'taki noktalar, İstanbul veya Ankara, Prag, Varşova, Cenevre. 
2. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi aşağıdaki hatta her iki 

yönde hava servisleri işletmeye yetkili olacaktır : 
Türkiye'deki noktalar - ara noktalar - Bağdat - ileri noktalar. 
b) Üçüncü ülkelerden alınan veya bu ülkelere gidecek olan trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakıl

ması veya oradan alınması hakkı, aşağıdaki hatta tanınmıştır: Türkiye'deki noktalar, Bağdat, Kuveyt, Tahran, 
Cidde. 

3. Yukarıdaki hatların herhangi birindeki noktalar, servisin başlangıç noktası havayolu işletmesini ta
yin eden Âkit Tarafın ülkesine bulunmak şartıyla, tayin edilen havayolu işletmesinin ihtiyarına bağlı olarak, 
bütün uçuşlarda veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, servislerine, öteki Âkit Tarafın ülkesinden ileride veya Âkit Tarafların ül
keleri arasında bulunan ilave noktaların dahil edilmesi isteminde bulunabilir. Bu istem, öteki Âkit Tarafın Ha
vacılık Makamlarının onayına bağlıdır. 

5. Yukarıda sözü edilen hatlarla ilgili olarak başlangıçta saptanan kapasite ve servis sıklığı, her iki Ha
vacılık Makamının karşılıklı anlaşması ile zaman zaman gözden geçirilebilir. 

EK — II 

Uçuş Tarifelerinin Onaylanması 

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi, her tarife dönemi için (yaz ve kış) uçuş ta
rifelerini, uçak tipi de dahil olmak üzere, tarifenin yürürlüğe gireceği tarihten en az (30) otuz gün önce öteki 
Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına sunacaktır. Özel durumlarda bu süre, anılan makamların rızası 
ile kısaltılabilir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesince uçuş tarifelerinin öteki Âkit Tarafın 
Havacılık Makamlarının onayına sunulmasından önce, her iki Akit Tarafın havayolu işletmeleri, onaylanmasını 
kolaylaştırma amacıyla tarifeleri üzerinde birbirleriyle görüş teatisinde bulunacaklardır. 

3. Bu uçuş tarifelerini alan havacılık makamları bunları onaylayacak veya değişiklik önerisinde bulu
nacaktır. Her halde, tayin edilen havayolu işletmeleri, tarifeleri ilgili havacıhk makamlarınca onaylanmadan 
önce servislerine başlamayacaklardır. Bu Ek'in (1) nci fıkrasında belirtilen normal müracaatlar için, hiçbir ce
vabın alınmadığı istismai durumlarda, tarifeler, yürürlüğe giriş tarihlerinden on beş (15) gün önce onaylan
mış sayılacaktır. Bu hüküm, sonradan yapılan değişikliklere de aynı şekilde uygulanacaktır. 
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Toplantı : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti 
Arasında Trakya Hududunun İşaretlenmesi Hakkında Anapro-
tokol ile Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /145) 

. , ; • : : . • : - T C • • . ' • • . ' -

Başbakanlık 
; Kanunlar ve Kararlar Tetkik 25 . 5 . 1978 

•'•"• Dairesi Başkanlığı 
• :-• Sayı : 101-264/02312 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisine arzı 10 . 5 . 1978 tarihinde kararlaş
tırılan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya hududunun işaret
lenmesi hakkında anaprotokol ile ekleıinin onaylanmam nm uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğûıin yapılmasını saygıyla arz ederim. Orhan Eyüboğlu 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Başbakan Vekili ; 

G E R E K Ç E 

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

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

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

1926 yılında zamanın tekniği ve usûllerine göre tan'-im edilen hudut haritalarının da, değişmiş bulunan bu
günkü arazi şartlarına sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

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

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

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

29 . 6 . 1978 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya hududunun işaretlen
mesi hakkında anaprotokol ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, Genel
kurmay Başkanlığı, Milli Savunma, îçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynalklar bakanlıkları temsilcilerinin de iş
tirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; Trakya'daki Türk - Yunan hududu Lozan Andlaş-
masında öngörülen esaslar çerçevesinde 3 Kasım 1926 tarihli bir protokol ile tespit edilmiş olup hududun 
büyük bir kısmının Meric'in sık sık yatak değiştirmesi hududun birçok bölgede belirsiz hale gelmesine yol 
açmıştır. Bu durum ise siyasal, ekonomik ve askeri.yönden bazı sakıncalar yaratmakta ve hudut ihtilaflarının 
doğmasına neden olmaktadır. Bu sakıncaları gidermek amacıyla 9 Aralık 1971 tarihinde Yunanistan ile hu
dudun yeniden işaretlenmesini öngören anaprotokol ile buna ek idari teknik protokoller imzalanmış olup 
Türk - Yunan ilişkilerinin içinde bulunduğu durum dolayısıyla bugüne dek Yüce Meclislerce onay işlemi so
nuçlandırılamamıştır. Oysa ki, diğer komşularımızla sınırlarımız tamamen işaretlenmiş bulunmaktadır. 

Tasarının tümünü olumlu mütalaa ederek prensip olarak kabul eden Komisyonumuz bilahara maddele
rin görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Dışişleri Komisyonu Başkanvekili 
Urfa 

Salih Özcan 

Aydın 
Selamı Gürgüç 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gültekin 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

Kâtip 
İzmir 

Şinasi Osma 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Kayseri 
Mehmet Zeki Okur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kral
lık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile Eklerinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Aralık 1971 tarihinde Ankara' 
da imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Yunanistan Krallık Hükümeti Arasında Trakya 
Hududunun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile 
ekleri Mari ve teknik proioikollierin ocıaylanmaısı uy
gun bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan KraU 
lık Hükümeti Arasında Trakya Hududunun İşaretlen
mesi Hakkında Anaprotokol ile Eklerinin Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Başbakan Y. 
Devlet Bakam 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
0. Alp 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Karaarslan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

0. Eyüboğlu 

Devlet Bakam 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
Af. Kılıç 

İçişleri Bakam 
/. Özaydınh 

Bayındırlık Bakanı 
S. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy İşleri ve Koöp. Bakanı 
A. Topuz 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Dışişleri Bakam 
Prof. G. Ökçün 

Ticaret Batanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Talbii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

10 . 5 . 1978 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Dr. F. Sükan 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakanı 
H. İşgüzar Doç. Dr. A. T. Kışlalı M. Özdemir ) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ ARASINDA 
TRAKYA HUDUDUNUN İŞARETLENMESİ HAKKINDA ANAPROTOKOL 

TÜRK HÜKÜMETİ İLE YUNAN HÜKÜMETİ: 

Lozan Barış Andlaşması gereğince, Türk - Yunan hududunu tarif ve tespit eden 1926 Protokolü ve ekle
rdin tanziminden bu yana geçen süre içinde, Meriç ve Arda nehirlerinin yataklarında bazı değişiklikler oldu
ğunu, arazi üzerinde halen mevcut hudut işaretlerinin yetersiz bulunduğunu ve bu duVumun taraflar arasında 
hudut anlaşmazlıkları yarattığını dikkate alarak, 

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

MADDE : l 

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

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

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

MADDE : II 

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

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

dern usullere göre düzenlenmesi. 

MADDE : III 

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

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

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

MADDE : IV 

a) Âkit Taraflar, 1926 tarihli Protokol ile bu Pro'okolün eklerine uygun olarak hudut çizgisinden itiba
ren her iki tarafa doğru ikişer kilometre (arazi şartla "inin gerektirdiği yerlerde daha geniş) olmak üzere dört 
kilometre genişliğindeki (arazi şartlarının gerektirdiği yerlerde daha geniş) bir hudut şeridinin (1/10,000 ölçek
li ve üzerinde sınır çizgisinin geçirildiği) haritası ile, hu.lut işaretleri protokolleri gibi modern işaretleme belge
leri tanzim etmek hususlannda anlaşmışlardır. 

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

Nirengi ağının hesabında, evvelce yapılmış olan müş'erek çalışmalar neticesinde ortaya çıkan birinci derece 
nirengi ağını iki memleket nirengi ağlarına bağlayan geodezik unsurlardan faydalanılacaktır. Bu bilgiler ara
sında çelişme görüldüğü takdirde, Müşterek Komisyoıun tespit edeceği diğer usuller uygulanır. 
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M A D D E : V 

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

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

heyetlerine dahil asli üyeler ile eksper müşavirlerden eşit sayıda elemanın katılacağı altkomisyonları yetkili 
kılabilir. 

MADDE : VI 

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

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

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

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

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

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

MADDE : VII 

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

MADDE : VIII 

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

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

da Taraflar birbirlerini kontrol edecektir. 

MADDE : IX 

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

MADDE : X 

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

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

Müşterek Komisyonca Taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır. 

MADDE : XI 

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

MADDE : XII 

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

MADDE : XIII 

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

MADDE : XIV 

Hudut olaylarının önlenmesi ve çözümü ayrı bir Anlaşma ile düzenlenecektir. 

MADDE : XV 

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

MADDE : XVI 

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

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

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

Ankara, 7 Aralık 1971 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA 
Reha Ay t aman 

Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan 
Dairesi Genel Müdür Yardımcısı 

YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ ADINA 
Petros Molyvıatıs 

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği 
Müsteşarı 
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TÜRK - YUNAN HUDUDUNU İŞARETLEME ÇALIŞMALARINA KATILACAK PERSONELİN 
HUDUTTAN GEÇİŞLERİ'.. VE KARŞI TARAF ARAZİSİNDEKİ FAALİYET VE GEÇlCİ KALIŞ

LARI HAKKINDA ANAPROTOKOLE EK İDARİ PROTOKOL, 

MADDE : 1 

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

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

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

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

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

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

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

MADDE : 2 

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

M A D D E : 3 
a) Teknik Çalışma Grupları mensupları, hududun işaretleme çalışmaları devam ettiği sürece, teknik za

ruretlerin gerektirmesi halinde, sınır çizgisinden 1 000 metre mesafeye kadar uzaklaşabilirler. 

b) (a) fıkrasında sözkonusu şahısların Anaprotokolun (IV) ve (IX) maddelerinde belirtilen hudut böl
gesi içinde 1 000 metreden fazla uzaklaşmalarına Tekrîik Çalışma Grup Başkanlarınca müştereken karar ve
rilir- ; V. .' ;;•••••;•: -• 

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

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

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

a) Huduttan geçiş ve taraflarca yapılacak müşterek çalışmalar yalnız gündüzleri (güneşin doğuşundan ba
tışına kadar) yapılır. Teknik Çalışma Gruplarının çalışma düzeni ile günlük ve yıllık çalışma süreleri ile haf
talık çalışma programlarının düzenlenmesi Müşterek Komisyonca hazırlanacak «Teknik Çalışma Gruplarının 
Kuruluş ve Görevlerine Ait Talimat» da yer alacaktır. . . . . . . . 
• b) Nakledilmesi sakıncalı görülen hastalar hariç hiçbir şahsın gece karşı taraf arazisinde kalmasına mü
saade edilmez. Bu hastalar hakkında yetkili sınır makamlarına bilgi verilir. 

MADDE : 5 

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

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

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

MADDE : 6 

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

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

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

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

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

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

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

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

MADDE: 7 

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

MADDE : 8 

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

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

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

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

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

MADDE : 10 

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

b) Tarafların hudut makamları yukarıda Sözü edilen persotnele çalışmalarında gereken kolaylığı göstere
cek ve engelsiz çalışmalarını sağlayacaklardır. 

MADDE : 11 

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

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

MADDE : 12 

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

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

MADDE : 13 

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

MADDE : 14 

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

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

Ankara, 7 Aralık 1971 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ 
ADINA ADINA 

Reha AYTAMAN Petros MOLYVIATIS 
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği 

Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Müsteşarı 
Genel Müdür Yardımcısı 
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Ek : 1 

4, 5 X 6 ebadında fotoğraf 
HUDUT GEÇİŞ BELGESt 

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

İşbu belgenin hamsili ,j . . . . Jile arasındaki bölgede faaliyette bulunan 
Türk - Yunan Hududunu işaretleme Teknik Çalışma Grupünun mensubudur. 

Adı geçeniin tarihi idari Protokol esaslarına göre huduttan geçişine ve hudut hattından 
itiibaren her iki tarafa doğru birer kilometrelik hudut bölgesinde işaretleme çalışmaları yapmasına müsaade 
edilmiştir. 

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

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

Türkiye Cumhuriyeti Yunanistan Krallığı 

/ / 197 
(İmza, mühür) 

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

/ / 197 
(tmza, mühür) 

Yunanistan Krallığı 

/ / 197 
(imza, mühür) 

/ / 197 
(tmza, mühür) 

Ek : 2 
ÖZEL MÜSAADE BELGESt 

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

tarihine kadar huduttan . . . . . . . . . . . A . • .; jmetre uzaklaşabilir. 

Teknik Çalışma Grupu Türk Teknik Çalışma Grupu Yunan 
Başkanı Başkanı 

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

PROTOKOL 

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

MADDE - I 

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

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

b) Hudut ve nirengi işaretlerinin şekil, ebat ve evkafları ile dikilme esaslarını tespit edecektir. 
c) 1 /l0.000 ölçekli haritalardan faydalanarak fotomekanik yolla 1/25.000 ölçekli hudut haritalarının ya

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

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

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

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

g) Modern usullerle hazırlanacak hudut işaretleme belgelerini inceleyecek, tekemmül ettirecek ve taraf
ların kümü mevzuatına göre ycılIkSİ merc i in in onayına sunacaktır. 

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

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

MADDE - II 

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

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

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

ması ile ilgili teknik icapl arı ihtiva eden uçuşve fotoğrafalım talimatı. ' 
e) Fotdgrametrik kıymetlendirme, hudut haritalarının yapımı için gereken arazi kontrolü ve topografik 

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

mat. •'•• :"': •.--:- •-
g) Modern işaretleme bölgelerinin (hudut tarif protokolü, nokta protokolleri, nirengi noktalarına, aiıt ikot, 

koordine ve değer cetvelleri kitabı gibi) form ve muhtevasın tespit eden talimat. 
h) Meydarıa, çıkacak'duirurfykra. göre, lüzumdu, görülecek diğer talimatlar!1 • 
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MADDE - III . 

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

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

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

b) Koordineli bir şekilde çalışmak üzere kendi arazGsÜhde h|:ren|gı's Oşajretierin,i inşa edecek ve ölçülermü 
yapacak Türk ve Yunan Taraf Nirengi Ekiplerini ihtiva edecektir. 

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

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupları, kendi çalışmalarından Müşterek Komisyona karşı sorumludur. Ça: 

lışma Grupları, çalışmalar sırasında birbirleri ile koordinasyon yapacaklardır. 
Teknik Çalışma Gruplarının karşılıklı koordineli çalışmaları esnasında, aralarında çıkacak meseleler ve 

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

MADDE - IV 

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

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

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

•MADDE -:V; -

GeodczÜk Çalışmalar : 

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

a) 1/10.0(C}3 ölçekli haritaların, kıy^eltiendMlmesti, hazırlanabilmesi içinj müşterek ananjirengi ağı (I 
ve II nci derece) ve bunun teksifine yeterli sayıda (III ve IV ncü derece) nirengiler koordineli bir şekilde 
tesis edilecektir. . , .. 

!b) Yukandıa (a) fıkrasında; öngörüleni I ve II njdiı derecedeki anıa njirengi ağı, hudut hattı Iboyunpa, her ilki 
tarafı kapsayacaak ve evvelce müştereken ölçülen iki memleketin I nci derece nirengi ağını bağlayan, I nci 
derece nirengi noktalarını da ihtiva edecek şekilde tesis edilecektir. 

c) 1926 Protokolü eki haritaların yapırrunja esa^ alınan nirengi noktaları ihya ve tesis edilecek ve kurula
cak müşterek ana, şelbeke ağına (imkân, nispetinde ithal olunacaktır. 

d) Teknik Çalışma Gruplan, işbu protokolün birinci maddesinin (a) fıkrasında bahis konusu müşterek 
pmjeniın uygulanmajsıına aynı zamanda başjlıyacaiklardır. 

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

e) Nirengi noktalarının zemin altı ve zemin üstü şekilleri,' bunların; arasmdaM mesafeler, • diüışey ve ya: 

tay açıların ölçme metodu, (kullanılacak aletlerin tipi, ölçü sıhhat dereceleri, kullanılacak- matibü -rasat karne
leri ve hesap çizelge örnekleri, geodezilk çalışma sürelerinin uygulama müddetleri,' hâ^a işaret tüdeririih şefk41 
ve evsafı/-nirengi nöktalârnnıh' hesap metotları:, çikış^ (sira): ŝ is'ternleriv hesap- sıhhat dereceleri gibi çalışmalar 
Müşterek Komisyonca: haızıırlanacaık geodezik çahşma talimatı ile tespit edUecelktir. 

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

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

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

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

Yukarıdaki şebekelerde, PazarkukuKastanea, Jpsala (köprüsü (Kipon) ve Enıez (Enos) bölgesinde her iki 
memleket nivelman şebekelerinin uzatılması ile bağlantılar yapılacaktır. Meydana çıkacak farklara göre, Müş
terek Komisyon gereken tedbiri alacaktır. 

MADDE - VI 

Hava FiOtoğrafîaırınin Alınması : 

a) 1/10 000 ölçekli haritaların yapımı için, nirengi ve hudut işaretlerinin tesis ve tespitinden sonra taraf
larca hudut hattının boydan boya yeterli ileri ve yan bindirmeli hava fotoğrafları çekilecekltir. Hava fotoğraf
larının! çekiimji sırasında uçaklarda ve fotoğraf laboratuvarîarmdia tartafların gözfeımeileri bulunacaktır. 

to) Müşterek Komisyonun hazırlıyacağı uçuş programlının uygulanması için gerekli müsaadeler, zamanın
da her iki tarafça diplomatik yoldan alınacaktır. Hava fotoğraflarının çekimi her iki tarafça aynı zamanda ve 
belirli bir ısıüre içinde yapılacaktır. 

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

d) Tarafların gözlemcileri fim banyo ve işlemleri sırasında da hazır bulunacaklar Ve Anaproitokolün 
TK njcu majddfcsıince Itesptt edilen şerit dışında kalan, ve kendi memleket arazisini gösteren kısımları silecekler
dir. 

MADDE - VH 

Harita Yalpımı: 

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

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

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

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

e) Harita üzerindeki detayların gösterilmesinde kullanılacak özel işaretler, STANAG 2202'nin1/25.000 
ölçekli haritalar için öngörüldüğü esaslara göre olacaktır. STANAG 2202'nin kifayetsiz geldiği yerlerde, müş
terek özel işaretlerin kullanılması ve harita paftalarının numaralanması Müşterek Komisyonca tespit edilecek
tir. 
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f) Harita üzerindeki meskûn yerlerin, dağların, nehirlerin ve diğer yerlerin isimlerinin hepsi, ait oldukla

rı Devletin resmi isimleri ile yazılacaktır. Meriç adı heı* iki lisanda yazılacaktır. . • , 
g) Pafta içindeki isimlerin yazılması her iki lisan ia olacaktır. Türk arazisinde, yukarıda Türk harfleri 

ile' Türik adı, aşağıda aynı ad Yunan harfleri ile daha küçük puntolarla, Yunan arazisinde ise, yukarıda Yu
nan adı Yunan harfleri ile, aşağıda aynı ad Türk harfleri ile daha küçük puntolarla yazılacaktır. İşaret ve 
kenar bilgileri her iki lisanda olacaktır. Başlığın yazılış şekli Müşterek Komisyonca ıtespit edilecektir. 

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

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

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

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

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

| . . . . . . . . 
onayına sunulacaktır. 

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

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

MADDE : VIII 

Hudut işaretleme Çalışmaları: 
Taraflar, Anaprotokolün I nci ve II nci maddelerine göre hudut hattının işaretlenmesinin aşağıdaki 

prensiplere göre yapılmasında mutabık kalmışlardır : 
>a) 1926 tarihli Protokolde tarif edilen ve eki haritaların hazırlanmasında kullanılmış bulunan ananiren-

gi şebeke noktalarının yerlerinin arazide araştırılarak tespiti müştereken yapılacak ve bunların arazide açıla
rı ölçülecek, haritadaki aynı noktalar ile aplike ve kontrol edildikten sonra ihya olunacaktır. 

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

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

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

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

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

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

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

tokolünde tespit edilmiş bir merkezi 'hudut işareti ile iner işaretten iki'buçük metre mesafede şekil ve ebatla
rı tespit edilerek tarafların toprakları üzerine dikilecek iki yan hudut işaretinden ibarettir, 

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

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

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

;Nehir sulu yatağındaki hudut hattına merkezi hudut işareti dikilmesi mümkün ise, dikilecek hudut işaretle
rinin şekil 've evsafı müşterek komisyonca tespit edile ;ek, merkezi işaretler nehilrerin kıyısına dikilecek hudut 
direklerine açı ve. mesafeler İle'bağlanacaktır. 

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

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

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

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

rak tespit edilecektir. " 

MADDE — IX 

Hudut Haltının Tarifi ile Nokta Protokollerine Ait Bilgiler : 

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

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

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

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

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

mesafeler. 
c) * Deniz hududunda; , 
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Tespit edilecek sisteme göre, inşaatın veya tesisin tarifi, yeri, coğrafi koordinatları (,) vasıfları ve sair 
lüzumlu bilgiler. 

MADDE — X 

Modern İşaretleme Belgeleri : 
Müşterek Komisyon, işaretleme çalışmaları bittikten sonra, Anaprotokolün VI ncı maddesinin (c) fıkrasına 

göre, hazırlanmış olan belgeleri kontrol ve tekemmül ettirecektir. Bu ıbelgeler heyet başkanlarınca imzalana
cak ve tarafların kendi mevzuatına göre yetkili mercilerinin onayına sunulacaktır. 1926 protokolü ve eklerine 
göre tanzim edilmiş olan hudut hattının geçişine ve etraflı tarifine ait modern işaretleme belgeleri şunlardır : 

a) Meric'in denize döküldüğü bölgede Türk « Yunan deniz hududu dahil, bütün hudut hattının teferruat
lı tarif protokolü. 

b) 1/10.ÖOO ölçekli esas hudut haritaları ve eğer yapılmışsa 1/5.000 ölçekli haritaları. 
c) 1/25.000 ölçekli hudut haritaları (Bunların hazırlanması geciktiği takdirde, daha sonra, tarafların yetkili 

mercilerinin onayına sunulacaktır.) 
d) Hudut 'işaretleri nokta protokolleri. (Geodezik ve Topografik bilgiler) 
e) Nirengi noktalarına ait koordine ve değer cetvelleri kitafoı. 
f) Hudut işaretlerinin tariflerini, uygulama projelerine göre teknik evsaflarını ve numaralama sistemleri

ni gösteren belgeler. 
Bu belgeler, onayı bildiren notaların teatisi gününden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Ankara, 7 Aralık 1971 

YUNANİSTAN KRALLIK HÜKÜMETİ 
Adına 

Petros Molyviatis 

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği 
Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Müsteşarı 

Genel Müdür Yardımcısı 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
Adına 

Reha Aytaman 
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TÜRK - YUNAN TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARININ TEŞJCİLAT ŞEMASI 

(Teknik Protokolün 1 nci maddesinin (e) fıkrası) 

Türk - Yunan Hududunu İşaretleme Müşterek Komisyonu 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupu 

Türk - Yunan 
Hududu 

Yunan Nirengi 
Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Karma 
Aplikasyon 

ve 
îşarellerrıe 

Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Karma 
Aplikasyon 

ve 
İşaretleme. 

Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Türk Nirengi 
Ekibi 

1 nci Bölge 

Türk - Yunan 
Hududu 

Yunan Nirengi 
Ekibi 

2 nci Bölge 

Türk - Yunan Teknik Çalışma Grupu 

Türk - Yunan Türk - Yunan 
Hududu Hududu 

Karma Karma 
Aplikasyon Aplikasyon 

ve ve 
İşaretleme İşaretleme 

Ekibi Ekibi 

Türk - Yunan 
Hududu 

Türk Nirengi 
Ekibi 
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Dönem :s M i L L E T M E C L i S i S. Sayıs ı : 247 
Toplada : 1 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Arasmda Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında 
Anlaşma» nın Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları. (1 /133) 

TC 
Başbakanlık 28 . 4 ,. 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Baskanlığt 

Sayı : 101-250/04003 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanhğmca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 2.4.1978 tarihinde kararlaştı
rılan, «17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tie Libya 
Arap Hale ŞosyaMst Cemahiriyesi Arasmda Deniz Nakfiyah Ortak Şirketi Kurulması Hakkmda Anlaş-
nnanın Onaylanmasının Uygun Batanduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yaptfanagutı saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TÜRKIYE CUMHURIYETI İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALIST CEMAHIRIYESI ARASINDA 
DENLZ NAKLIYATı ORTAK ŞIRKETI KURULMASı HAKKıNDA ANLAŞMANıN UYGUN 

BULUNMASıNA DATR KANUN GEREKÇESI 

ikili ilişkilerimiz Özellikle 2 - 6 Ocak 1975 tarihlerinde Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve beraberin
deki heyetin ülkemizi ziyaretleri ile daha geniş bir düzeyde gelişme göstermiş ve politik münasebetlerimizin 
dışında bu kere ekonomik ticari ve teknik anlamda yeni ve geniş kapsamlı bir hüviyet kazanmıştır. 

Bu amaçla iki ülke tam yetkili temsilcileri 24 - 30.5.1975 Ankara, 26 - 29.1.1976 Tripoli, 4 - 7.4.1977 
Ankara ve 1 - 7.5.1977 Tripoli'de müzakereler yapmış ve bu müzakereler sonunda 17.5.1977 tarihinde 
Tripoli'de Dışişleri Bakanı ihsan Sabri ÇağJsayangü ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Deniz 
Ulaştırma Sekreteri Mansur Muhammed Bedr tarafından Deniz Nakliyat Ortak Şirketi kurulması hakkm
da anlaşma imzalanmıştır. 

Anlaşma Türkiye - Libya arasında Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak A. Ş. adı altında merkezi is
tanbul'da ve sermayesi 40 milyan ABD dolan olan bir şirketin kurulmasının gerçekleştirilmesi amacım 
taşımakta ve bu nedenle her iki ülke yasalarının gerektirdiği özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacı 
ile Şirket Anasözleşmesi ve bu Sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek anlaş
mazlıkları giderici çözüm yollarını kapsayan 2 protokol anlaşmasının tamamlayıcı parçası olarak anlaşmayla 
bir bütün teşkil edecek şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır, 

Ekonomik kalkınma içinde bulunan Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesiyle ülkemiz arasında eko
nomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde özellikle deniz ulaştırması konusunda ortak teşebbüse geçilmesi, 
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her iki ülke çıkarına yük akımının kurulacak bu şirketle oluştuirularak ortak bir deniz ticaret filosuna 
somut bir işbirliği içerisinde klanalize edilmesinin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. 

Kurulacak şirketin amacı iki ülke 'arasında ve bu iki ülke ile başka ülkeler arasında her türlü yük ve 
yolcu taşınmasını sağlamak üzere ortak bir ticari filonun kurulması ve işletilmesiyle, bunlara ilişkin sigorta, 
depolama gibi diğer işleri görmek olup, böylece her iki ülkenin ithalât ve ihracat' yüklerinin taşınması ve 
yasalarından yararlanması sağlanmış ve ekonomik çıkarları korunmuş olacaktır. 

Ülkemiz ticaret filosuyîa taşınamayan yüklerin bir kısmının yabancı bayraklı gemilere kaçmasını önle
mek ve Libya, yüklerlinıinı Ibiir kısmının! gene kurulacak bu filoyla taşınmiası suretiyle elde edilecek navlun 
geliri ve kazançtan döviz olarak % 50 oranında yararlanılması öngörülerek hazırlanan bu anlaşmada kuru
lacak şirket merkezinin İstanbul olması, sermayenin döviz olarak yatırılması ve yönetim ve denetimde de 
sermayede olduğu gibi eşitlik ilkesi temel alınmıştır. 

Ülkemizde bu tüp bir anonim şirketin kurulabilmesine genel yasalar açısından anicak bir kanunla olanak 
tanındığından anlaşmanın ikinci maddesinde bahiskonusu edilen şirket anasözleşmesı ve anlaşmazlıkların 
çözümlenmesiyle ilgili iki adet protokol anlaşmayla bir bütün olarak ele alınmıştır. 

Anlaşmanın uygulanmasında şirketin anlaşma hükümleriyle bağlı olduğu âkit tarafların mevzuatına aykırı 
düşmemek kaydıyla öncelikle uygulanacağı ve anlaşmada belirlenmemiş hususlarda ülkemiz mevzuatının 
uygulanacağı tabiiyetin kurulduğu ülke yani Türkiye Cumhuriyeti olacağı ve her iki ülke milli şirketlerine 
tanınan üstünlüklerden yararlanacağı ve ticari esaslara göre faaliyet göstereceği anlaşmada belirlenmiştir. 

« 
Sermaye 40 milyon ABD doları olup, eşit oranda iki üke arasında paylaşılmakta ve her bir ülke haiz 

olduğu katılma hakkının % 51'ini kendi kamu kuruluş müesseselerinden birine devredebileceği, % 49'nun 
ise kendi uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerden her biri lehine bu paylarının % 10'unu aşmamak kaydıyla 
feragat edebileceği hükmü yer almıştır. 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 1 numaralı protdkoldaki esas mukavelenin kendisine ait •'% 50 
hissenin tamamının Libya devletine veya devletin iştiraki bulunan teşebbüslerden birine tahsis olunup dev
redilmeyeceği şeklinde % 49 üzerindeki feragat hakkını kullanmayacağını açıkça belirlemiştir. 

Anlaşmada belirlenen tasfiye işlemlerinin dışında elkoymıa ve devletleştirme yapılmayacağı yargı organı 
kararı olmaksızın re'sen haiz konmayacağım ve mükerrer vergilendirme ve filonun gelişmesini teşvik ve 
faaliyet sahası gözetilerek vergi muaflıkları tanınması hesap tarzının kuruluşun özelliğine göre olanaklar 
tanıyan karşılıklı taahhütleri kapsayan maddeler yer almakta, heir iki ülke uyruğunda bulunan kişilerin 
kendi ülkelerinde gerekli izinlerin verileceğine dair taahhütler ile denetim ve yönetim ile ilgili genel hükümler 
ve şirket sermayesinin ödenmesi şekli, şirketin borçlanmasında kefalet durumu gösterilmiş, bu konuları dü
zenleyen şirket anasözleşmesi (1 No. lu Protokol) da buanaçerçeve içerisinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Kurulacak şirketin ülkemizde mevcut yasalar bakımından özellik arz etmesi, örneğin kurucuların iki 
devlet oluşu, sermayenin % 5ö'sinin ülkemize ait bulunması ve mahiyeti itibariyle (6224 No. lü) Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun kapsamı dışında bulunması gibi nedenlerle şirket anasözleşmesi ve anlaşmaz
lıkları çözme ile ilgili hükümleri kapsayan protokoller işbu analaşmanın ayrılmaz birer parçası olarak anlaş
ma kapsamı içerisine alınmıştır. 

Böylece tescil işlemleri de zaman yitirilmeden kolaylıkla tamamlanıp şirketin faaliyete başlaması sağlanmış 
olacaktır. 

Anlaşmayla sağlanmış avantajları şöyle sıralamak mümkündür: 
1. Her iki ülke arasındaki yakınlaşma ve işbirliği nin kuvvetlendirilmesi, 

2. Ülkemizle Libya arasında devamlı bir deniz yolu köprüsü kurulmuş oması ve bunun sonucu ticari 
ilişkilerimizin artırılması, 

3 / Devamlı taşıma olanaklarının sağlanması suretiyle özellikle ihraç mallarımızın bu ülkeye satılmasın
da kolaylık sağlanması, 

4. Üçüncü ülke gemileriyle taşman yüklerin bir kısmının bu gemilere kanalize edilmesi suretiyle döviz 
tasarrufu sağlanacağı gibi Libya ticaret yüklerinin taşınmasından dolayı net döviz kazancı sağlama olana
ğını vermesi, 
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5. Libya'nın 3 ncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda kendi bayraklı gemileriyle taşınma olanağından bu 
şirket yoluyla yararlanılması, 

6, Şirket faaliyetleriyle ilgili sigorta ve depolama işlerinin ülkemizdeki kuruluşlarla işbirliği, içinde ge
liştirilmesi olanağının sağlanması, 

7» Denizciliğin beynelmilel karakteri ve doğal sonucu çağımız koşullarının ve gelişmiş ülkeler uygula
masının çdk ilkel şirketlerin kurulmasına geçiş dönemine öncülük etmesi, 

Yukarıda verilen izahattan anlaşılacağı üzere sözü geçen anlaşma her bakımdan ulusal çıkarlarımıza 
uygun düşmektedir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma *vw( Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : İpi33 
Karar No. : 7 

16 . 6 . 1978 

lYîikıselk Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza (tevdi Ibuyurulan;, 17 Mayıs-1977 tarihimde Trajblusgajrp'da, imzalianan 
«Türkiye Cumhuriyetli Hükümeti ile Libya, Arap Haılk Sosyajlilst Cemabilriye^i Arasında Denfiz Nalkiiyaltı Ortak 
Şirketi Kurulması Hakıkııiıda Anlaşm>a»nın, Onaylanmasının. Uygun, ibulunjduğunja dalir Kajnıun tasarısı,, (,)1gili Hü: 

kümelt /temsMıcilerinliîi, iştirakiyle iııcelendii. 

Tasarımını tümü üzerinde yapton olumlu görüşmelerden sonra, tasaın meitn|ininı tetkikine geçilmjiış ve madde
leriyle Ibirlkte tasarınım aynen kalbulüne Komisyonumuz karar vermlîştÜr, 

HavaAesli gereğÜntoe Dışişleri Komisyonuna gönderil melk üzere Bakanlığa sunulur. 

Komjilsyonı Bajşka 
Tra|bzon 

Kemdİ Cevher 

Kâtip 
Kastamonu 
Fethi Acar 

Üye 
tçel 

Veli Yıldız 

m. 

Üye 
Samsun 

Mustafa Dağıstanlı 
İmzada bulunamadı. 

Başkanvefcilii 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 

Üye 
Burdur 

Ahmet Sayın 

Üye 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 

, 

Üye 
Sivas 

Sözcü 
istanbul 

Turan Kocal 

Üye 
Giresun 

Şükrü Abbasoğlu 

Üye 
Nevşehir 

İbrahim Etem Boz 

Mustafa Yüankıran 
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Dişleri Koıriisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
(Dışişleri Komisyonu 29 . 6 1978 

Esas No, : 1/133 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

17 Mayıs 1977 tarihlimde Trablusgarb'da imzalaman; «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli l e Lilbya, Arap Halk 
Sosyalist Cemahisriyesli Arasımda Demiz Najklliyaltı Ortak Ş/irketıi Kurulması Hakkında, Anıia$m,a|»mjmi Onaylanması
nın; Uygum bulunduğuna dair Kanun; taisarısı Komisyoncu muzda, İlgili DuşDşdera, Ul&ştırma, v e Sanaıyi ve Teknoloji 
bakajndık!arı temsilcliileıılinjiıiı d« iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasajrınjin gerekçesinjde arz ve izah olunduğu veçhile; Doslt ve Ikardeş Lilbya, ıil» ülkeıriiz ara,sın|da poffik münar 
sdbetlerimjizm dışında ekonomik, ticari ve tekn|iik sahalar da,kıi ıiüşkilerim|iz gitg'ide geliişmekıteditr. Niteldim 17 Ma
yıs 1977 tarihinde Tripolli'de Türikiye • Lilbya, Dcnjiz Nakliyatı Oıita)k A. Ş. adı attunda. Ibtiır şfirket kurulması 
tjçim her dki ülkenin, tem|silcierüi arasında, Ibür Anlaşma, imza^apmıştuı Buna göre; Merkezli îstamfbui'da olmak 
üzere 401 milyon ABD doları eşit sermayeli, yönetim ve denetümde ortalk Iblir Anıonim; Şfirkelt kurulmaktadır. 
Şirketin amacı iki ülke arasında ve Ibu iki ülke ile düğer ülkeler arasında her türlü ithalat ve ihracat yükü ve 
yolcu tasıma, gayesitnıe matuf ortak bir ticari flilonun kurulması ve işletilmesidir, 

Ülkemiz ticaret filosuyla Caşınmıyan yüklerin bir kısmının yabancı bandıralı gemilere kaçmasım önlemek ve 
Lilbya, yüklerimin bir Ikısmınanj yine kurulıacajk Ibu filoyla taşınması suretiyle elde edilecek navlun geliri döviz ola
rak % 50 oranında iki ülke arasında pay edilecektir. 

Döviz dar boğazınım; aşılmasında ülkemiz ekonomisine büyük katkıları olacak ıtajsarınınj tümü Komisyonu
muzca, uygun, mütalâa olunarak prensiip olarak Ikabul edil'lidıiktent sonra, maddelerim görüşülmesine geçiılmiştir. 

Tasarımm 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Korn'isyonsumuzca, yerlinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Gerçel Kurulunt tasviplerine arz edfilmek üzere Yüksek Başkanlığa, saygı ilesunulur. 

, Dışişleri Komisyonu Başkan,vekili. .Sözcü Kâtip 
Urfa Ankara îzmir 

Salih Özcan Necati GiHtekin Şinasi Osma 

Aydın Elâzığ îzmir 
Selami Gürgüç Celâl Ertuğ Kaya Bengisu 

imzada bulunamadı. 

Bingöl Kayseri 
Hasan Celâlettin Ezman Mehmet Zeki Okur 
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Hükümetin Teklifi 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trab-
lusgarp'da imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Arasında Deniz Nakliyatı Ortak 
Şirketi Kurulman Hakkında An
laşma» nın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 Mayıs 1977 
tarihinde Trablusgarp'da imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Libya Arap Halk Sosya
list Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması 
hakkında Anlaşma» nın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Res
mi Gazetede neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trab
lusgarp'da imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Arasında Deniz Nakliyatı Ortak 
Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» nın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Eriği Metin 

17 Mayıs 1977 Tarihinde Trab
lusgarp'da İmzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Arasında Deniz Nakliyatı Ortak 
Şirketi Kurulması Hakkında An
laşma» nın Onaylanmasının Uygun 
bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin 

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

Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Etiği Metin 

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

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. İşık 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

0. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı V. 
Z. Müezzinoğlu 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
İ. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam 
Dr. M. Tan 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

işletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulut oğlu 

İmar ve iskân Bakanı 
A. Karaaslan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

2 . 4 . 1978 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı. 

Çalışma Bakam 
A. B. Ersoy 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. işgüzar 

Kültür Bakam Yerel Yönetim Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı M. özdemir 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ 
ARASINDA DENİZ NAKLİYATI ORTAK ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 

BÖLÜM : I 

Madde : 1 

Tanımlamalar : 
Bu Anlaşma metninde geçen deyimlerin anlamları aşağıda belirtildiği gibidir : 
1) Şirket : Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim Şirketi Libyan - Turkish Joint Maritime 

Company. 
2) Anlaşma : Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ori;ak Anonim Şirketinin kuruluşu ile ilgili işbu Anlaşma. 
3) İtibari sermaye : Şirket pay sahiplerinin ellerinde bulunan sermaye hisselerinin tümü. 

BÖLÜM : II 

Kuruluş ve Amaç : 

Madde : 2 , 

Türkiye - Libya Deniz Nakliyatı Ortak Anonim Şirketi «Libyan - Turkish Joint Maritime Company* adı 
altında merkezi Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul şehrinde ortak bir şirket kurulur. 

Bu kuruluştan amaç, iki ülke arasında her türlü yük ve yolcu taşınmasının temini, Türkiye ve Libya ekono
milerinin yararına iki ülke ve başka ülkeler arasında deniz nakliyatının temini için ticari filonun kurulması ve 
işletilmesi ve böylece iki ülke ve diğer ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat yükleri ile yolcu taşınmasını, bunlarla 
ilgili olarak sigorta, depolama ve işbu Anlaşmaya ek (1) numaralı Protokolda tespit edilen Şirket Anasözleş-
mesinde gösterilen, bunlara ilişkin diğer işleri yapmaktır. 

Bir numaralı Protokolda Şirketin Anasözleşmesi, (2) numaralı Protokolda ise işbu Anlaşma ve eklerinin 
uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıkları giderici çözüm yolları yer almaktadır. 

Ekli bu iki Protokol, işbu Anlaşmanın tamamlayıcı parçası olup, Anlaşma ile bir bütün teşkil ederler. 

BÖLÜM : III 

Uygulanacak Mevzuat : 

Madde : 3 

Şirket, esas olarak, işbu Anlaşmanın hükümleri ile bağlıdır. Bu hükümler, Âkit Tarafların mevzuatına ay
kırı düşmemeleri kaydıyla, öncelikle uygulanır. Anlaşmada belirlenmemiş hususlarda, anaprensipler ve hüküm
ler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde : 4 

Şirket tüzelkişiliği haiz olup, amaçlarını yerine getirmek için tam ehliyete sahiptir. 

Madde : 5 

Şirket, amaçlarını yerine getirmek üzere, dilediği ülkede tali şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iş
tirak edebilir. Ancak, kurulacak tali şirketler veya iştirak edilecek mevcut şirketlerin işbu Anlaşma hükümlerine 
veya başka hükümlere tabi olup olmayacaklarını tespit etmek üzere, yeni birer anlaşma yapılması gerekir. Bü
tün bu hallerde, kurulacak reya iştirak edilecek şirketlerin sermayelerinin çoğunluğunun Şirkete ait olması 
gerekir. 
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Madde : 6 

Şirketin tabiiyeti, kurulduğu ülkenin tabiiyetidir. 
îşbu Anlaşmaya taraf ülkelerin her ikisinde de çalışma hakkını haiz olan Şirket, Âkit Taraflarca destek

lenir, korunur ve bu ülkelerde sahip olacağı ayrıcalıklarla milli şirketlere tanınan üstünlüklerden yararlanır. 

Madde : 7 

Şirket, çalışmalarında, ticari esaslara göre faaliyet gösterecektir. 

BÖLÜM : IV 

Şirketin Sermayesi ; 

Madde : 8 

Şirketin nominal sermayesi kırk milyon (40 000 000) ABD dolarıdır. . Bu sermaye, Şirket Anasözleşmes/ 
uyarınca, artırılabilir veya eksiltilebilir. 

Şirkete katılma hakkı iki ortak ülkeye münhasırdır. 
Âkit Taraflar, katılma haklarını, kendi kamu tüzelkuruluş veya müesseselerinden birine devredebilirler, 

Âkit Taraflar ayrıca, vatandaşları lehine kendilerine tahsis edilen payların yüzde kırkdokuzunu (;% 49) aşma
mak kaydı ile, bu haklarından feragat de edebilirler. Ancak, her gerçek veya tüzelkişiliği haiz özel sektör ku
ruluşları, feragat konusu payların yüzde onundan (j% 10) fazlasından yararlanamaz. Bu halde, pay sahibi ül
ke, kendi vatandaşları ile ilişkisini düzenler. Söz konusu düzenleme işbu Anlaşmanın temel hükümlerine ay
kırı olamaz. 

Şirketin paylarından almak isteyen kamu kuruluşu, ortaklık veya sair tüzelkişilerin Âkit Taraflardan biri
nin tabiiyetinde olması ve bütün sermayesinin tabiiyetinde bulunduğu devlet veya bu devlet vatandaşlarına 
ait bulunması gerekir. 

Madde : 9 

Şirketin sermayesine Âkit Taraflar eşit oranda katılırlar. 

Madde : .10 • 

Şirketin hisse senetleri nama muharrer olup, pay sahibi ülkenin veya vatandaşlarının sahip oldukları his
seler o ülkenin vatandaşları arasında devredilebilir. Bu devir işleminin Şirket Anasözleşmesine uygun olması 
gerekir. Paylara ancak, ilgili ülkenin veya bu ülke vatandaşlarının yararına haciz konulabilir. 

Şirket hisseleri Âkit Taraflar ülkelerinin dışında olan bir şahsa veraset veya vasiyet yolu ile intikal eder
se, ilgili Âkit Taraf, (bu payları kendi namına satın alır veya mirasçılar hesabına kendi vatandaşlarına satar. 

BÖLÜM : V 

Muafiyet ve Kolaylıklar : 

Madde : 11 

Şirket merkezinin bulunduğu ülke, Şirket mallarına ve paylarına, işbu Anlaşma gereğince tasfiye işlemlerini 
uygulamaksızın el koyamayacağını ve bunları devletleştirmeyeceğini; diğer ülke de aynı şekilde, Şirketin mal* 
larma veya tali kuruluşlarına, bu kuruluşların malları da dahil olmak üzere, tasfiye işlemlerini uygulamaksızın 
el koymayacağını ve bunları devletleştirmeyeceğini karşılıklı olarak kabul ederler. 

Şirket merkezinin bulunduğu ülke ve diğer taraf ülke, Şirketin veya tali kuruluşlarının mallarına, yargı or
ganı kararı olmaksızın re'sen haciz koymayacaklarını ve icra işlemleri yapmayacaklarını karşılıklı olarak ka
bul ederler. 
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Madde : 1.2 

Şirket, şubeleri ve sahibi bulunduğu acentalar, Şirketin kuruluş tarihinden itibaren en az beş yıl, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesinde uygulanan ve aşağıda belirtilen vergi ve resimler
den muaf olacaktır : 

A) Bilcümle cihaz ve malzemeleri ile birlikte, Şirkete ait gemilerin ithalinde gümrük vergisi; 
B) Şirketin emvali, geliri ve kân ile ilgili her türlü vergi; 
C) Damga resmi. 

Madde : 13 

Şirket ve tali kuruluşları, kendi amaçlarına uygun gördükleri takdirde, yabancı döviz ve bunların asıl he
saplarını, istedikleri dövizle tutabilir ve bunları istedikleri yerde bırakabilirler. Âkit Taraflaf, Şirkete ve tali 
kuruluşlarına, kendi iç mevzuatlarında saptanan şekillere göre ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak, ge
rekli izinleri vermeyi taahhüt eder ve paraların transferini, bu arada kredilerin itasını ve kredilerle ilgili hiz
metlerin yürütülmesini sağlarlar. 

BÖLÜM : VI 

Çalışanlar : 

Madde : '14 

Şirkette çalışacakların seçimi ve tayini, teknik yetenek ve mesleki bilgilere ve Şirketin işlerinin mahiyetine 
göre, yapılır. 

Madde : 15 

Âkit Taraflar, Şirkette ve tali kuruluşlarında çalışanlara, genel sağlık, kamu düzeni ve emniyet konularını 
gözönünde tutarak gerekli giriş, ikamet ve çalışma izinlerini vermeyi taahhüt ederler. 

BÖLÜM : VII 

Denetim : 

Madde : 16 

Deneticiler, Şirket Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında ve Şirketin mali pozisyonunu gösterir bir yıllık 
rapor düzenlerler. 

Madde : 17 

Çalışmalarında ve genel politikasının yürütülmesinde şirket, Genel Kurulun verdiği kararlar doğrultusun
da ve işbu Anlaşma çerçevesinde hareket eder. 

BÖLÜM - VIII 

Madde : 18 

Şirketin kuruluşunda her (iki Akit Taraf, taahhüt ettikleri hisselerin değerinin yüzde ellibirini (% 51) fi
nanse ederler. Kalan pay değeri, Şirket Genel Kurulunun kararlaştıracağı şekilde finanse edilir. Ancak söz 
konusu finansman muamelesinin, buna takaddüm eden işlemlerin tamamlandığının diğer Âkit Tarafa bildi
rilmesi ve transferlerin yapılmasından itibaren, iki ay zaıfında tamamen gerçekleştirilmesi zorunludur. Âkit 
Taraflar, kendilerinin veya Şirkete hissedar olan kamu kuruluş ve vatandaşlarının, Şirkete karşı olan taahhüt
lerin! yerine getirmelerini garanti ederler. 
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Madde : 19 

Âkit Taraflar, kendi iç mevzuatlarına uygun olarak, münferiden veya birlikte, Şirketin yaptığı borçlan
malara kefil olabilirler: 

Âkit Taraflar, Şirketçe icra olunanı bütün işleri ve Şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üze
re, gerekli kolaylık tedbirlerinin alınmasını taahhüt edebilirler. 

Madde : 20 

işbu Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek her türlü uyuşmazlık ve Anlaşma maddeleri
nin yorumlanması ve uygulanması hakkında, (2) numaralı ek Protokolde belirtilen tahkim hükümleri cari
dir. 

BÖLÜM - IX 

Son Hükümler : , 

Madde : 21 

İşbu Anlaşma, hükümleri, Şirketin devam ettiği süre ve. tasfiyesinin sonuçlanmasına kadar yürürlükte 
kalır. 

Madde : 22 

İşbu Anlaşma, Âkit Taraflarca, yürürlükteki mevzuatları gereğince onaylanır. 

Anlaşma, Âkit Taraflardan birinin veya her ikisinin talebi üzerine ve müşterek mutabakatla tadil oluna
bilir. Yapılan tadiller de yine Âkit Tarafların mevzuatı gereğince onaylanmak gerekir. 

İşbu Anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teatisi tarihlinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde : 23 

Bu Anlaşma 23 maddeden ibarettir. 
işbu Anlaşma, her ikisi de eşit ölçüde muteber olmak üzere, Türkçe ve Arapça dillerinde ikişer nüsha ha

linde, 29 Cemaziyülevvel 1397 Tarihine tekabül eden, 17 Mayıs 1977 tarihinde, Trablusgarp'ta tanzim ve 
imza kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 
Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil 
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PROTOKOL : I 
TÜRKİYE-LİBYA ORTAK DENİZ NAKLİYATI ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ 

BÖLÜM : I 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında imza
lanan Özel anlaşma (Bundan böyle «anlaşma» diye zikredilecektir) hükümleri dairesinde faaliyette bulunmak 
üzere ortak bir Anonim Şirket kurulmuştur. 

Madde 2. — Şirketin unvanı «TÜRKİYE LİBYA DENİZ NAKLİYATI ORTAK ANONİM ŞİRKETİ» 
ölüp bu unvanın İngilizce dili ile ifadesi «TURKİSH LIBYAN JOINT MARITIME TRANSPORT STOCK 
COMPANY» dir. 

Madde 3. — Şirketin merkezi Türkiye'de İstanbul'dadır. 
Madde 4. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Tripoli-Libya'da Türkiye Cumhuriyeti (ile Libya Arap Halk Sos

yalist Cemahiriyesli arasında imzalanan «Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi anlaşması»ı nın 8 ve ilgili maddeleri hü
kümleri saklı kalmak kaydıyla Şirketin kurucuları Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde Türkiye'nin İstanbul şeh
rinde, Fındiklı Meclisi Mebusan Caddesi No. 93-95-97'de mülkim DB Deniz Nakliyatı TAŞ {DB Turkish Cargo 
Lines) lile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi tabiyetinde Libya'nın Tripoli şehrinde 10 Garnata Caddesi 
(PO Box 4673) da mukim Genel Denliz Nakliyat M'ilJi Şirket (General National Martime Transport Com-
pany) dır. 

Madde 5. — Şirketin süresi 30 takvim yılı olup, genel kurul tarafından alınacak ve her iki ülke hükümet
lerince onaylanacak kararla feshedilir ve aynı şekilde şirket süresi uzatılabilir. 

Madde 6. — Şirketin konusu, her iki ülkenin dış ticaretin>i teşkil eden ihraç ve ithalatından pay alınma
sına matuf bir ticari hizmetli yaparak, Türkiye Cumhuıliyeti 'ile Libya Arap Halk Sosyalist Clemahiriyesi ve di
ğer ülkeler Umanları arasında yolcu her türlü yük ve canlı emteanın deniz yolu ile taşınması faaliyetinde 
bulunmaktır. 

Şirket devletler tekelinde bulunanlar dışında olmak kaydı i e gayesini gerçekleştirmek için konusu kap
samındaki tüm işlemleri icra edeceği gibi özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunacaktır : 

a) Kendi veya başkası namına tüm deniz taşımacılığı işlemleri, denizcilik şirketlerimin acenteliği, navlun 
simsarlığı, gümrük komisyonculuğu, tahmil-tahlıiye işlemleri, kurtarma ve genel olarak deniz taşımacılığı ile il
gili diğer tüm işleri yapmak. 

b) Taşıma araçları ve yüzer tekne dahlil her türlü gemi satın almak, satmak ve kiralamak, gayrimenlkul-
leri almak, satmak, gayrimenkuHer ve gemiler üzerinde aynı hak tesis ve kabul etmek, tesisler kurmak her tür
lü esham tahvilat ve kıymetli evrak alıp satmak. 

c) îç ve dış sularda, nehir ve göllerde, kara ve havada her türlü kombine ve yardımcı ulaştırma işlen 
yapmak. 

d) Ş:rketin faaliyeti ile ilgili her türlü sigorta işleri, özellikte sigorta acenteliği, prodüktörlük ve tavassut 
işleri yapmak. 

e) Her türlü depo, antrepo, soğuk hava tesisleri, hangar, rıhtım ve'benzeri tesisleri kurmak, işletme, sa
tın alma, satma. 

f) (Denizcilik faaliyeti ile ilgili gemi alım ve satım simsarlığı yapmak. 
Madde 7. — Şirketin itibari sermayesi 401 ÖCO CCÖ< (kırk milyon) ABD doları olup, herbiri 1 OtOİO (bin) 

ABD dolarlık 40 ÖCIOI adet hisseye bölünmüştür. 
Her hisse, sahibine genel kurulda bir oy hakkı verir. 
Madde 8. — Hisse senetleri nama muharrer olup (A) ve (B) grupu adı altında itkiye ayrılmıştır. Bunlardan: 
A) Grupu, sermayenin % 51'ini 
B) Grupu, sermayenin % 49'unu teşkil eder. 
Hisselerin tamamı iki eşit bölüme ayrılmış olup, bunlar Türkiye Cumhuriyetti ve Libya Arap Halk Sos

yalist Cemahiriyesi tabiyeti gerçek ve tüzelkişilere tahsis edilrniiştıir. 
A Grupu hisse senetlerinin % 5Û'si Türk Devleti veya Devletin iştiraki bulunan teşebbüslerden birine, 

% 50'si Libya Devletine veya Devletin iştiraki bulunan teşebbüslerden blirine tahsis olunup devredilemez. 
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B Grupu hisse senetleri ikÜ eşıilt grupa, ayrılmış olup bunlar feragat yoluyla Türkiye ve Libya tabiyetinde 
bulunan özel ve tüzelkişiler lehine devredilebilir. Bu devir (B) grupu hisse senetleri ait oldukları Devlet tabiye-
tündekler arasında yönetim kurulu müsaadesiyle yapılabilir. 

B Grupu hisse senetlerinden Devlet veya Devletin iştiraki bulunan teşebbüsler dışında en çok feragat ko
nusu payların % 10'una kadar sahip olabilirler. Her ne şekilde olursa olsun bu oranın aşılması halinde bağ
lı olduğu Devlet tabiyetiindeki başka hissedarlara veya aynı tabiyetteki (A) grupu hissedarlarına devredilir. 
Devlet kuruluşları yukarıdaki tahdidin dışında olup ve herbiri (B) grupu hisselerimin % 50'sine sahip olabilir. 

Madde 9. — A Grupu hisse senetleri herbiri 2CÖ (Aküyüz) hisseyi havi 200 ÛCİQ (ikiyüzbin) ABD Doları 
kıymetinde 102 (yüziki) adettir. 

B Grupu hisse senetleri aşağıda yazılı şekilde iki terüibe bölünmüştür. 
L Tertip beheri 30 (otuz) hisseyi havi 30 0100 (otuz bin) ABD Doları kıymetinde 40C1 (dörtyüz) adet

tir. 
2. Tertiip beheri 40 (kırk) hisseyi havi 40 000 (kırk) bin) ABD Doları kıymetinde 190 (yüzdoksan) adettir. 

Hisse senetlerinim bölümü yalnız Türk hissedarlar için geçerlidir. 

Madde 10. — A ve B grupu hisselerinin tamamı eşOt oranda Türkiye ve Libya devletleri tarafından taahhüt 
olunmuştur. Sermayenin % 5H eşit oranda müteahhit devletler tarafmdan peşin olarak ödenecektir. Bakiye 
<% 49'u gene eşit oranla her »iki devlet tarafından genel kurulun kararlaştıracağı şekil ve zamanda ödenecek
tir. 

Madde 11. — Sermaye nakit olarak vaz'olunacaktır. 
Madde 12. — SermayeniJn arttırılması (A) grupu hissedarlarının ittifakı ile olur. Bu durumda % 50 hisse 

eşitliği mahfuz olup (B) grupu hissedarları işbu sözleşmenin 8 nci maddesindeki esaslar saklı kalmak üzere 
hisseleri oranında yeni hisse alabilirler. 

Madde 13. — 12 nci madde esasları dairesinde sermaye en çok yüzde elli (% 5Q) oranında azaltılabilir. 
Ancak azaltma halinde üçüncü şahıs alacaklarım karşılayacak aktifin bulunması şarttır. 

Madde 14. — Hisselerden doğan haklar ve vecibeler eşit olup sorumluluk vaz edilen sermaye ile sınırlı ve 
orantılıdır. 

Genel Kurulda ıtemisil hatt ı ve kârın dlağıiülimıaısundla hissedarlar, hisseleri oranında eşit haklara sahiptirler. 
«Anlaşma»' yi ihlâl etmemek kaydıyla bir hisseye sahip Olmak Şirket Anasözleşmesi ve genel kurul kararla

rını kabul etmek anlamını taşır-
Madde 15. — Şirket iştirakçi ülkelerde veya yabancı ülkelerde şube, acentelik ve mümessillikler ihdas 

edebiüir. 

BÖLÜM : II 

Madde 16. — Genel Kurul hissedarların teşkil ettiği kuruldur. Yılda bir defa hesap yılının bitişinden son
raki ilk üç ay içinde genel kurul adi toplantısını akteder. 

Adi toplantı dışında, işlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda genel kurul yönetim kurulu, denetim kurulu 
veya (A) grupu hissedarlarından büri veya (B) grupu hisseli % 51'ine sahip hissedarların talebi ile olağanüs
tü toplanır. Yönetim kurulu bu hissedarların ve denetim kurulunun yazılı talepleri üzerine genel kurulu toplan
tıya çağırmaya mecburdur. 

Madde 17. — Genel Kurul, yönetim kurulunca başka bir karar alınmadığı takdirde şirket merkezinde topla
nır. Genel kurulun adi toplantısı için yönetim kurulu toplantıdan bir ay önce toplantı gün ve saati, yeri ve 
gündemini hissedarlara taahhütlü mektupla bildirir. Ayrıca toplantıdan en az bir ay önce şirket merkezinin 
bulunduğu ülkenin ticaret sicili gazetesinde ilanen davet yapılır. Olağanüstü toplantıya davet aynı esas ve 
müddetlere tabidir. 

Madde 18. — Genel kurul hissedarların 2/3 çoğunluğu ile toplanır. îlk toplantıda nisap temin edilemezse 
en erken bir ay sonra genel kurul yeniden davet edilir. Bu durumda hisselerin salt çoğunluğu yeterlidir. An
cak (A) grupu hissedarlarının ittifakı ile karar alınması gereken hallerde bu hisselerin tamamının temsil edil
mesi şarttır. Hissedarlar ayrı ayrı veya birlikte vekil gönderebilir. Genel kurul kararlan hazır bulunmayan veya 
karşı oy kullananlar için de ilzamıidir. 
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Madde 19. — Genel kurul başkanını (A) grupu hissedarları seçecektir. Ancak genel kurul başkam yönetim 
kurulu başkanı ile aynı tabiyette olmayacaktır. Genel kurul oy çokluğu ile oy toplayıcı olarak hlissedar tem
silcilerinden iki kişiyi seçer. Toplantı zaptını tutmak üzere iki kişiden kurulu kâtipler genel kurul tarafın
dan seçilir. Bunların hissedar olmaları şart değildir. 

Madde 20. — Genel Kurul toplantılarında zabıt tutulur ve bu zabıtlar başkan ve oy toplayıcılar ile kâtip
ler tarafından imzalanır. 

Madde 21. — Genel Kurul toplantılarında kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile verilir. Aşağıdaki haller
de kesinlikle 2/3 çoğunluk (A) grupu hissedarlarının ittifakı aranır : 

a) Sermayenin artırılması ve eksiiltilmesine karar vermek, 
b) Anasözleşmede değişiklikler yapmak, şirket süresini uzatmak, 
c) Şirket iştigal konularında değişiklik yapmaya karar vermek, alınacak kredi tavanlarım belirtmek, 
d) itibari sermayenin '% 10'unu aşan yatırımlara girmek, başka şirketler kurmak veya iştirak etmek. 

Madde 22. — Genel Kurul gerekli konularda karar almaya yetkili ve özellikle aşağıdaki görevleri yapmak
la yükümlüdür : 

a) Yönetim Kurulu yetkisi dışında kalan işleri görüşüp karara bağlamak, 
b) Anasözleşmede değişiklik yapmak, 
c) Şirket sermayesinden ödenmemiş hisselerin öde ne şart ve zamanını tespit etmek, 
d) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun şirket iişleni hakkında verdikleri raporlarla bilanço, kâr ve za

rar hesabı ve mevcudat defterleri hakkında görüşüp bunları kabul veya reddetmek veya yeniden düzenlemeyi 
kararlaştırmak, 

e) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun zimmetini ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, 

f) Yönetim kurulu üyelerini ve deneticileri seçmek ücretlerini tespit etmek, gerekirse, bunları işlerinden 
uzaklaştırmak yerlerine başkalarım seçmek (Bu konula ülkenin iştirakçilerinin kontenjanı gözönünde bulun
durulur.), 

g) Yıllık kârın dağıtma şekil ve zamanını tayin etmek, 
h) Ortaklığın tahvil çıkarmasına veya istikraz aktine müsaade etmek, 
i) Amortismanların tefrik şekil ve suretlerini kararlaştırmak, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi 

kâr nispetini tespit ve olağanüstü ihtiyat sermayesinin kullanılış tarzını tayin etmek, 
j) Şirketin feshine karar vermek ve tasfiye heyetini tayin etmek, 
k) Şirketin yönetimine ve Anasözleşmenin uygulanmasına dair gündemde bulunan işler hakkında karar 

vermek. 
Genel Kurul çalışmalarını «Anlaşma» esaslarına uygun şekilde yönetir. 

BÖLÜM — III 

Madde 23. — Şirketin bir denetim kurulu olacaktır. Denetim kurulu, iştirakçi memleket hissedarlarının eşit 
sayıda göstereceği bir misli aday arasında her birini temsil etmek üzere birer asil ve birer de yedek olmak 
üzere iki asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Hizmet süreleri üç yıldır. 

Madde 24. — Deneticiler iştirakçi ülkeler uyruğuna sahip yeterli tahsil görüş ve görevlerini başarı ile ya
pabilmek üzere gerekli mesleiki, hukuki, maili, iktisadi bilgi ve tecrübeye sahip ve İngilizce ve milli dilini ye
terli şekilde bilmesi şarttır. 

Madde 25. — Deneticiler, şirketin bütün iş ve muamelelerini denetlemek ve hesaplarını tetkik etmek, yö
netim kurulu ile birlikte bilançosunun tanzim şeklini tayin ve hisse senetlerinin vaziyetini tetkik ve bir ay
dan fazla fasıla vermemek şartıyla zaman zaman ve aynı olarak şirket kasalarını, kayıtlarını ve defterlerini 
kontrol ederek mevcut kayıtlara uygunluğunu tespit ve yönetim kurulu üyelerini mevzuat ve Anasözleşme hü
kümlerine tamamiyle uymalarına nezaret etmek ve adi genel kurula şirketin durumu, yıllık bilanço, kâr ve 
zarar hesapları ve yönetim kurulu faaliyetleri hakkında kanaat ve mütalaalarını havi yıllık bir rapor vermek 
yönetim kurulunun ihmali halinde veya zaruri ve müstacel gördükleri hususlarda genel kurulu olağanüstü 
toplantıya davet etmek, genel kurul toplantılarında hazır bulunmak gerektiğinde tasfiye muamelelerine neza-
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ret etmekle görevlidirler. Deneticiler müzakere ve oylamaya iştirak etmemek kaydıyla yönetim kurulu top
lantılarına iştirak edebilirler ve gerekli buldukları hususları genel kurul ve yönetim kurulu gündemine ithal 
edebilirler. 

Madde 26. — Deneticiler «Anlaşma» veya anasözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereği gibi yap
mamalarından doğan zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını ispat edemedikleri hallerde müteselsil en mesul
dürler. 

BÖLÜM - IV 

Madde 27. — Yönetim kurulu 6 üyeden kuruludur. Üyeler her bir iştirakçi memleket hissedarlarına (A) 
grupu hisselerini temsilen ikişer ve (B) grupu hisselerini temsilen birer kişi olarak hissedarlar tarafından tes
pit edilir ve atanır. 

Madde 28. — Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Süresi dolma
dan görevinden ayrılan veya boşalan üyelikler için o üyeyi tespite yetkili hissedar veya hissedarların tayin 
edecekleri kimse yönetim kuruluna katılır. Yerine tayin edildiği üyenin süresini doldurur. 

Madde 29. — Yönetim Kurulu (A) grupu hisselerini temsil eden üyeleri arasından ilk üç yıl bir Libyalı 
başkan bir Türk başkan yardımcısı seçer. Başkan ve başkan yardımcıları sıra ile taraf ülkeler temsilcilerin
den seçilmeleri şarttır. Başkan yardımcısı da başkanın temsil ettiği hisse temsilcisi dışında kalan ülke temsil
cileri arasından seçilir. Başkanın yokluğunda, Başkan yardımcısı başkana vekalet eder. O da bulunmazsa en 
yaşlı üye başkanlık yapar. 

Madde 30. — Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini başarabilmek için gerekli bilgi sahibi olmaları ve 
îngilizce diline vakıf bulunmaları ve yüksek tahsilli olmaları şarttır. 

Madde 31. — Yönetim Kurulu, genel kurul kararlan uyarınca, şirketin idaresinde genel kuruldan sonra en 
geniş yetkiye haiz olup, genel kurulda karar alınmasını gerektirmeyen ve genel müdür yetkileri dışında ka
lan işlerin tümü hakkında karar vermek ve genel müdürün tekliflerini inceleyip karara bağlamak, özellik
le : 

a) Şube, acente, mümessillik ihdasına veya ilgasına ıkarar vermek ve bunların yetkilerini ve faaliyet sa
ha (mevzu) ve mıntıkalarını tespit etmek, 

b) Şirketin bilcümle personelinin tayin, hizmetten çıkarma, nakil, terfi, takdir, tecziye, izin, sosyal hak
lar gibi zat işlerine müteallik usullerle personele bağlanacak her türlü ücret, tahsisat, tazminat, ikramiye, 
prim, permi vesair menfaatlere mütedair yönetmelikleri ve sözleşmeleri tasdik etmek, 

c) Şirketin alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye ve şirketin kuruluş maksadına uygun her türlü mu
kaveleler tanzim ve her türlü alım, satım, yaptırma, yapma, kiralama, kiraya vermek ve bunlara benzer di
ğer muameleleri yapmak, kefil ahz ve kabul eden sıfatlarıyla imza vazetmek, 

d) Resmi dairelerle, özel, gerçek ve tüzelkişiler, müesseseler, teşekküller ve benzeri kuruluşlar ile mec
lisler, mahkemeler, idari ve kazai bilcümle mercilerde r.irketi temsil etmek ve sulhe, ibraya, ferağata ve tah
kim yollarına gidebilmek, 

e) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık mutasavver bütçe ve faaliyet raporlarını tasdik etmek, 
f) Yıllık bilanço, kâr ve zarar hesap cetvellerini hazırlamak ve bunları genel kurul tasvibine arz etmek, 
g) Yönetim Kurulu, yukarıdaki fıkralardaki yetkilerini kısmen veya tamamen genel müdüre devredebilir. 
Yönetim Kurulu görevlerinin ifası ve yetkilerinin istimalinde Türküye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk 

Sosyalist Cemahiriyesi arasındaki anlaşmalar esaslarına riayet eder. 
h) İtibari sermayenin ı% ICTuna kadar yapılacak yatırımlar hakkında karar vermek. 
Madde 32. —' Yönetim Kurulu üyeleri görevlerinin ifasından dolayı hissedarlara karşı sorumludur. 
Madde 33. — Genel Müdür yönetim kurulunca sözleşmeyle atanacaktır. Genel! müdürde, yönetim kurulu 

üyelerinde mevcut nitelikler aranır. 
Madde 34. — Genel Müdürün ücretini ve özlük haklarını yönetim kurulu tespit eder. 
Madde 35. — Genel Müdür, yönetim kurulu kararı- lile her zaman azledilöbiir. 
Madde 36. — Genel Müdür, şirketin icraya müteallik cari muamelelerini tedvire ve bilhassa yönetim ku

rulunun işbu Anasözleşme gereğince haiz bulunduğu ve tespit edeceği şartlar dairesinde kısmen devredebilece-
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ği yetkileri kullanmaya ve görevlerini ifaya ve yönetim kurulu kararlarını uygulamaya memurdur. Genel mü
dürün personel hakkındaki yetkileri yapılacak yönetmeliklerle tespit edilir. Genel müdür, bazı işleri yapmak 
üzere sorumluluğu kendisine ait olmak kaydıyla başkalarını tevkil edebilir. 

Madde 37. — Genel müdür, yönetim kuruluna karşı görevinün 'ifasından şahsen sorumludur. 

BÖLÜM :• V 

Madde 38. — Şirketin hesap yılı 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralıkla biter. Birinci hesap yılı şirketin kesin ola
rak kurulduğu gün ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir. Ancak bu süre altı aydan az 
ise kurulduğu gün Me ikinci 31 Aralık'a kadar bu süre uzar. 

Madde 39. — Şirketin yıllık safi kârının <% lOi'ıı itibari sermayenin '% 25'i tutarına varıncaya kadar ye
dek akçe olara'k ayrılır. % 25'e ulaştığında durur ve ihtiyat akçenin bu orandan aşağı düşmesi halinde ye
niden kesilmeye başlanır. Şirketin kâr ettiği yıllarda, hissedarların ödedikleri payların değeninin % 5 ora
nında bir meblağ brüt asgari kâr olarak dağıtılır. Şayet bil- yıl kân dağıtıma elverişli olmazsa bu pay ge
lecek yılların kârına aktarılır. Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür ve şirket personelli ılçin ge
nel kurulca takdir edilecek nisbet ve esaslara göre temettü verilir. Bunlar ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin 
genel kurul kararı ile tamamen veya kısmen hissedarlara dağıtılması veya tamamının veya bir kısmının ihtiyari 
yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilir. 

Madde 40. — Yıllık safi kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ve ne şekilde tediye olu
nacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda kararlaştırılır. Zarar var ise bu zarar karşılanmadan 
kâr ve temettü dağıtılamaz. 

Taraflar, "'şirket net 'kârını tahvil edilebilir döviz olarak hissedarlara transfer etmeyi taahhüt ederler. 
Madde 41. — Şirket bütün dış ödemelerde cani kambiyo mevzuatına göre hareket edecektir. Türk parası

nın yabancı paraya tahvilinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ödememin istihkak etmiş olduğu ta
rihte tespit etmiş olduğu kür geçerlidir. Ödemenin istihkak etml;ş olduğu tarih İe ödemenin ita edildiği tarih 
arasında vukubulacak kur farkları şirketin bilançosunda ayrı bir hesap olarak gösterilecektir. 

Madde 42. — Safi kârdan ayrılan adli ihtiyat akçe şirketin işletmeden doğan zararlarına karşılık olarak 
saklanır. 

İhtiyari ihtiyat akçe genel kurul kararına göre şirketin olağanüstü zararlarını 'karşılamak üzere sabit kıy
metler teminine ve sermaye arttırımına gidilmesi hallinde sermayeye ilave suretiyle hissedarlara hisseleri ora
nında hisse senedi verilmek suretiyle tezyidde ve şirketin maksadına uygun sair hususlara ve genel kurulda 
alınacak karara göre tahsiis olunur. 

Şirket müddetlinin sonunda veyahut süresinden önoe fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler ifa olunduk
tan sonra ihtiyat akçeler hissedarların ödenmiş hisseleri nislbetinde taksim olunur. 

BÖLÜM : VI 

Madde 43. — Taraf devletler arasında aksine anlaşma olmadıkça, sermayenin yarısına kadar zarara uğra
ması halinde şlİrket, süresinin bitiminden evvel tasfiye edilecektir. 

Madde 44. — Şirketin süresinin bitiminde veya belirli süreden evvel tasfiye halinde her iki taraf devletleri 
(kendli namına hareket etmek üzere bir veya daha fazla tasfiye memuru atayacaklardır. Tasfiyede uygulanacak 
usul ve tasfiye memurlarının yetkileri konusunda her iki tarafça mutabık kabnacaktır. Tasfiye memurları 
Şirketin varlığım teslim aldıklarında yönetim kurulu üyeliği kalkacak, ancak tasfiye süresinde ve tamamlanınca
ya değin genel kurulun yetkileri devam edecektir. 

Yufcarıdakli hallerin dışında şirketin tasfiye ve infisahında ticaret kanunu hükümleri uygulanacaktır. 
Madde 45. — tşbu şirket anasözleşmesi maddelerinde geçen kanun deyimi Türk kanunu anlamındadır. 

Madde 46. — tşbu Anasözleşme kanuna göre tanzim ve tescil edilecektir. Şirketin tescili, ilanı, kuruluşu 
ile ilgii'i masraflar, ücretler, vergıi ve resimler genel masraflardan tenzil edilecektir. 

Madde 47. — Şirket personeli şirket gemileriyle ücretsiz seyahat edebileceği gibi araba ve eşyaları da nav-
lunsuz taşınacaktır. 
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Türk ve Libyalı şirket personeli, Türkiye ve Libya'da kazandığı net ücretlerinin '% 60'ını serbest döviz ola
rak yurt dışına transfer etme hakkına sahiptir. 

Madde 48. — Şirket, şubeleri ve sahibi bulunduğu acentalar, şirketin kuruluş tarihlinden itibaren en az beş 
yıl, Tüfkiye Cumhuriyetti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesinde uygulanan ve aşağıda belirtilen ver
gi ve resimlerden muaf olacaktır: 

< a) Bilcümle cihaz ve malzemeleri ile birlikte, şirkete alt gemilerin ithalinde gümrük vergisi. 
b) Şirketin emvali, geliri ve kârı ile ilgili her türlü vergi. 
c) Damga resmi. 

PROTOKOL : II 

Madde 1. — Bu anlaşmanın tefsirinden ve yürütülmesinden çıkan ihtilafların öncelikle anlaşma yoluyla 
çözümlenmesi esasdır. Anlaşma yolu tile çözümlenemediği takdirde konu aşağıda belli edilen tahkim heyetline 
tevdi edilir. Bu heyet her iki tarafın ayrı ayrı tayin edeceği birer hakemden teşekkül eder. İki hakem anlaşa
mazlarsa konu Türk - Libya bakanlıklararası karma ekonomi komitesline götürülür. Bu komitede de anlaş
ma olamazsa lihtilaf konusu uluslararası tecrübeli tarafsız bir kuruluşa götürülecektir. 

Madde 2. — Taraflardan herhangi birinin, tayin ettiği hakemin islim-, adres ve mesleği ile ihtilaf konusunu 
belirterek yapacağı müracaat üzerine diğer taraf, böyle bir ihbarı aldığı tarihten en geç 30 gün içerisinde ken
di hakemlini tayin ile adı, adresini ve mesleğini karşı tarafa bildirmek suretiyle gereken tebligatta bulunacaklar
dır... Tebligat diğer tarafa imza karşılığında elden teslim suretiyle veya o devletin merkezündeki kendi elçi
liğine gönderilmesi ve bu elçifk tarafından da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 

Madde 3. — Karar verilmeden önce hakemlerden birisinin Ölümü veya istifa etmesi veya tayinlini reddet
mesi yahut da işi yapmaktan aciz olduğunun anlaşılması hallinde daha önce tayinde taklip edilen usulde bu ha
kemi seçen tarafça yeni hakem atanır. 

Madde 4. — Haikem heyetinin toplantı yeri, tarihi ve usul şartları ile tahkim masrafları bu heyetçe tespit 
edilir. 

Madde 5. — iki hakemin verecekleri kararlar kesin ve nihai olup anlaşmazlığın iki tarafını bağlar ve bu 
kararlara (itiraz ve temyiz kabil değildir. 

Madde 6. — Hakem heyeti aldıkları kararda bu kararın icrası için bir zaman tespit etmek zorundadırlar. 
Bu müddet içerisinde herhangi bir taraf kararın hükümlerinli yerine getirmezHerse anlaşmayı ihlal etmiş sayılır 
ve bu takdirde taraflar haklarını muhafaza etmök için münaslip gördükleri tedbirleri almakta serbest olurlar. 
Hakem heyeti kararını açıklamak ve icraya davet yetkisine haiz olup bu hakkını ilgilinin istediği zaman kul
lanması gereklidir. 

Madde 7. — Bu ek protokolün yürürlüğe girmesi, anlaşmanın tasdik edilmesi ve yürürlüğe girmesi ile ay
nı zamanda olur. 
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duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 

ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /134) 

TC 
Başbakanlık 28 . 4 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 101 - 249104004 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 2 . 4 . 1978 tarihinde kararlaş
tırılan, «17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta imza'anan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi tuşa ve Onarım Şirketi kurulması hakkın
da Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALtST CEMAHİRİYESİ ARASINDA 
TÜRKİYE - LİBYA ORTAK GEMİ YAPIM VE ONARIM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDAKİ 

ANLAŞMANIN UYGUN BULUNMASINA DAİR KANUN GEREKÇESİ 

Libya ile olan ikili ilişkilerimiz özellikle 2 - 6 Ocak 1975 tarihlerinde Libya Başbakanı Ekselans Jalloud ve 
beraberindeki heyetin ülkemizi ziyaretleri ile daha geniş bir düzeyde gelişme göstermiş ve politik ilişkilerimizin dı
şında ekonomik, ticari ve geniş kapsamlı bir hüviyet kazanmıştır. 

Her iki Hükümet başkanlığınca 5 Ocak 1975 tarihinde imzalanan iki anlaşma ve bir protokol gereği ola
rak iki ülke yetkili temsilcilerinin 24 - 30 . 5 . 1975'te Ankara, 26 - 29 Ocak 1976'da Tripoli, 4 - 7 . 4 . 1977' 
de Ankara'da ve 1 - 7 Mayıs 1977'de Tripoli'de yaptığı müzakereler sonucunda 17 Mayıs 1977 tarihinde Tri
poli'de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Deniz Ulaştırma 
Sekreteri Mansur Muhammed Bedr tarafından «Türkiye - Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi» ku
rulması hakkında anlaşma imzalanmıştır. 

Anlaşma Türkiye - Libya arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi Yapım ve Onarım Şirketi adı altında mer
kezi Tripoli'de ve sermayesi 40 milyon ABD doları (Kurulacak tersane hakkında yapılacak etüt ve bu etüdün 
iştirakçi devletler tarafından kıymetlendirilmesi sonucuna bağlı olarak 40 milyon dolar olarak gösterilen ser
maye miktarı yeniden tayin ve tespit edilecektir.) olan bir şirketin kurulmasının gerçekleştirilmesi amacını ta
şımakta ve her iki ülke yasalarının gerektirdiği özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacı ile şirket Ana-
sözleşmesi ve eklerinin uygulanmasına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıkları giderici çözüm yollarını 
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kapsayan 2 protokol anlaşmanın tamamlayıcı parçası olarak anlaşma ile bir bütün, teşkil edecek şekilde dü
zenlenmiş 'bulunmaktadır. 

Sermaye eşit oranda iki ülke arasında paylaşılmakta ve her iki ülke haiz olduğu katılma hakkının •% 51' 
ini kendi kamu kuruluşlarına devredebileceği, % 49'unun ise kendi uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerden 
her biri lehine bu paylarının % 10'unu aşmamak kaydıyla feragat edebileceği hükmü yer almıştır. 

Anlaşmada belirlenen tasfiye işlemlerinin dışında, elkoyma ve devletleştirme yapılmayacağı yargı organı 
kararı olmaksızın resen haciz konmayacağını ve mükerrer vergilendirme ve tersanenin gelişmesini teşvik 
ve faaliyet sahası gözetilerek vergi muaflıkları tanınması hakkında taahhütleri kapsayan maddeler yer al
makta, denetim ve yönetim ile ilgili genel hükümler ve şirketin sermayesinin ödenmesi şekli, şirketin borçlan
masında kefalet durumu gösterilmiş, bu konuları düzenleyen şirket anasözleşmesi (1 No. lu protokol) da bu 
anaçerçeve içerisinde düzenlenmiş 'bulunmaktadır. 

Tersanenin çalışmasından temin edilecek kazançtan döviz olarak % 50 oranında yararlanılması öngörüle
rek hazırlanan bu anlaşmada, kurulacak şirket merkezi Tripoli'de olacak, yönetim ve denetimde de sermayede 
olduğu gibi eşitlik ilkesi temel alınmıştır. „ 

Ancak, kurulacak tersanenin etüdü, ve ilk üç yrllık yönetimi Türk tarafına verilmiştir. Bu suretle kurula
cak tersanenin ebadı, lüzumlu ilk yatırımın miktarı daha ziyade Türk tarafı inisiyatifine bırakılmış olmakta 
ve tersanenin kurulması ile ilk işletmeye alınması ve yönetimi Türk tarafınca gerçekleştirilecektir. 

Libya, deniz ticaret filosunu genişletmekte ve bilhassa tanker filosunu süratle geliştirmekte olmasına rağmen 
hiç bir gemi yapım ve onarım tesisine sahip bulunmamaktadır. Buna ilaveten, gemi inşa ve onarımı alanında 
yetişmiş personele de sahip değildir. 

Mevcut gemilerinin tamir ve bakımlarını Libya dışındaki, bilhassa Malta, yabancı tersanelerde yaptırmak
tadır. 

Bu anlaşma ile kurulacak şirket, Libya'nın ilk tersanesini kurup işletecektir. Gemi dışında tersane, faali
yetlerini kara tesislerine de iş yaparak yürütebilecektir. 

Yukarıdaki gerçeklerin ışığı altında bu anlaşma ile sağlanacak avantajları şöyle sıralamak mümkündür. 
1. Kurulacak şirketin bir süreden sonra kâr getireceği beklenmektedir. 
2. Libya'nın sahip olmayı çok arzuladığı bir tersaneyi Türklerle 'birlikte ve 'bilhassa teknik yardımı ile 

(gerçekleştirmesi memleketlerimiz arasındaki diğer münasebetlere olumlu etkisi olacaktır. 
3. Her iki ülke arasındaki yakınlaşma ve işbirliğini kuvvetlendirecektir. 

4. Ülkemizle Libya arasında, müşterek bir tersanenin kurulması, ticari ilişkilerimizi artıracaktır. 
5. Kurulacak şirketin üst seviye yöneticileri ve bilhassa tersane işçilerinin çoğunun Türk işçisi olmasıyla 

yurt dışında istihdam olanağı yaratılmış olacaktır. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlıkjmar, Ulaştırma ve 16 . 6 ı 1978 

Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/134 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, 17 Mayıs 1977 Tarihinde Trablusgarp'da 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşia ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma» nm Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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Tasarının tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerden sonra tasarı metninin tetkikine geçilmiş ve mad
deleriyle birlikte tasarının aynen kabulüne Komisyonumuz karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa sunulur. 
^Komisyon. Başkanı 

Tnaibzoo 
Kemal Cevher 

Kâtıip 
Kaisitiaimionu 
Fethi Acar 

ÎÜ'ye 
İçeH 

Veli Yıldız 
Üye 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 
İmzada bulunamadı 

IBaşkanvekM 
Yozgat 

Hüseyin Erdal 
Üye 

/Burdıu] 
Ahmet Sayın 

'Üye 
(Kocaeli 

İbrahim Topuz 

iSözcü 
İstanbul 

Turan Koça! 
Üye; 

Giresun 
Şükrü Abbasoğlu 

,Üy© 
Nevşehir 

İbrahim Etem Boz 
Üye 
Sivas 

Mustafa Yılankıran 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/134 
... Karar No. : 18 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

29 . 6. 1978 

Yüksek Başkanlığa 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyes-i Arasında Türkiye-Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması hakkında 
Anlaşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Dışişleri, Ulaştırma ve Sanayi 
ve Teknoloji bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakıyla, Komisyonumuzda tetkik ve mıüza'fcere olundu. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunduğu veçhile; Libya ile ülkemiz arasında siyasi münasebetlerimiz 
yanında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz günden güne gelişmektedir. Bu meyandan olmak üzere 17 Mayıs 
1977 tarihinde Tripoli'de Türkiye-Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi kurulması için her iki ülkenin 
temsilcileri arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Buna 'göre': Merkezi Tripoli'de olmak üzere 40 milyon ABD 
dolan eşit sermayeli, yönetim ve denetimde ortak bir şirket kurulmaktadır. Libya deniz ticaret filosunu geliş
tirmesine rağmen gemi yapım ve onarım tesislerine sahip değildir. Bu şirket aynı zamanda Libya'nın ilk ter
sanesini de kuracaktır. 

Tasarının tümünü olumlu mütalaa ederek prensip olarak kaibul eden Komisyonumuz bilahara maddelerin 
görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarı yasalaştığı takdirde dost ve kardeş Libya ile ülkemiz arasındaki ilişkiler daha da gelişecek, ticari 

münasebetlerimiz artacak, işçilerimize yurt dışında istihdam olanağı sağlanacaktır. Kurulacak şirket ayrıca ül
kemize kâr da sağlayacaktır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanlvekili 
Urfa 

Salih Özcan 
Elazığ 

Celâl Ertuğ 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gültekin 
İzmir 

Kaya Bengisu 

Kâtip 
dzrnir 

Şinasi Osma 

Bingöl 
Hasan Celalettin Ezman 

Aydın 
Selami Gürgüç 

İmzada bulunamadı 
Kayseri 

Mehmet Zeki Okur 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ldbya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması Hakkında 

Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Türkiye -Lfbya Ortak Gemi İnşa ve Onarmı Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşma»nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı V. 
Z. Müezzinoğlu 
Devlet Bakanı 

A. R. Septioğlu 
Milli Savunma Bakanı 

H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Te'k. Bakanı 
O. Alp 

imar ve İskân Bakanı 
A. Karaarslan 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

E. A kova 
Devlet Bakanı' 

M. Kılıç 
içişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Bayındırlık Bakanı 
S. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

işletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

(Kültür Bakanı 
Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

A. Şener 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. ökçün 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

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

Orman Balkanı 
V. İlhan 

2 . 4 . 1978 

Devlet Bakanı ve 
'Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Şükan 
Devlet Bakam 

S. Yıldız 
Adalet Bakanı 

A£ Cm 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Turizm ve Tan. Bakam 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Ğzdemir 
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BAYINDIRLIK, İMAR; ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOıMİSYONUNUN KABUL 

ETTİÖt METİN 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye • Libya 
Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir, 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

DIŞtŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Halk 
Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye - Libya 
Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşma'nın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nCj maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYET! HÜKÜMET! ÎLE LÎBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ 
ARASINDA TÜRKİYE - LİBYA ORTAK GEMİ İNŞA VE ONARIM ŞİRKETİ KURULMASI 

HAKKINDA ANLAŞMA 

BÖLÜM - I 

Tanımlamalar : 

Madde : 1 

Bu Anlaşma ve eklerinde geçen aşağıdaki ifadeler, karşılarında gösterilen manaları ifade edecektir : 
1. «Şirket», Gemi İnşa ve Onarımı için Libya - Türkiye Şirketi demektir., 
2. «Anlaşma», Şirketin kurulması /ile ilgili bu anlaşma demektir, 
3. «Taahhüt edilen sermaye», Şirketin ortakları tarafından sahip olunan toplam hisse ve cüzleri demek

tir, 

BÖLÜM : II 

Kuruluş ve Gayeler : 

Madde : 2 

Türkiye - Libya Gemi İnşa ve Tamir Şirketi adı altında ortak bir proje tesis edilecektir. Şirketin gayesi, 
her türlü gemi ve diğer deniz vasıtalarının inşası, ona mı ve bakımı ile ilgili işleri yapmaktır. 

Bu gayeyi gerçekleştirmek için kurulacak tersanenin LAHSC'deki yerinin tayini, kapasitesi, evsafı ile muh
temel inkişafı hususunda yaptırılacak olan araştırma ve etüt sonucunun, her iki devletçe değerlendirilmesini 
müteakip Şirketin statüsü düzenlenip, gerekli sözleşme imzalanacaktır. 

Madde : 3 

Bu Anlaşmada açıklık bulunmayan hususlarda, Anlaşmanın temel prensipleri ve hükümleri çerçevesinde 
LAHSC mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde : 4 

Şirket, gayelerinin tahakkuku için tüzelkişiliği haiz olacaktır, 
Amaçlarını yerine getirmek gayesiyle Şirket, lüzumlu gördüğü bina, atölye, fabrika, açık sahalar, yüzen 

havuzlar, kuru doklar, iskele ve rıhtımlar, elektrik, su, hava, oksijen, asetilen ve 'bütün vesair merkez ve te
sisleri ve her türlü gemi inşaatı ve onarımı için lüzumlu malzeme, araç ve gereçleri satınalabilir, kiralayabilir, 
inşa eder veya ettirebilir. 

Madde : 5 

Şirket, gayelerinin tahakkuku maksadı ile, her iki devletten herhangi birinde tali şirketler kurulabilir. 
Şirket, işbu Anlaşmada yer alan hükümler veya diğer hükümler arasında seçeceği ve tali şirketlere tatbik 

edilecek kaideleri belirten yeni bir anlaşma aktedecekt'r. Ancak, her halükârda, bu tali şirketlere ait serma
yenin ekseriyetine Şirket tarafından sahip olunacaktır. 

Madde : 6 

Şirket, ikamet mahallinin tabiiyetinde olacak ve diğer devletin topraklarında çalışma hakkını haiz ola
caktır. Gerek avantaj ve gerek kolaylıklar bakımından Şirket, her iki devletin topraklarında milli şirketlere 
gösterilen destek, himaye ve tercihten yararlanacaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 251) 
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Madde : 7 

Şirket faaliyetlerini kâra matuf ticari esaslara göre yürütecektir. 

BÖLÜM - III 

Şirketin Sermayesi : 

Madde : 8 

Şirkete iştirak hakkı, iştirakçi iki devlete münhasırdır. Bu dki devlet hisse hakkını kullanmak maksadı ile 
temsil yetkilerini genel kaidelere göre kendisine ait herhangi bir teşkilat veya şirkete verebilir. 

İştirakçi devletlerden herhangi biri hisselerinin bir kısmını vatandaşlarının menfaatine tahsis etmek hakkı
nı haizdir. Ancak, tahsis edilen hisselerin oram devletin kendisine tahsis edilen hisselerin ı% 49*unu aşamaz ve 
her bir şahsın sahip olabileceği hisse miktarı da tahsis olunan hisse toplamının % lO'undan fazla olamaz. 
Devlet, kendisi ile Şirkete iştirak edecek vatandaşları arasındaki ilişkileri kendisinin uygun göreceği şekilde 
düzenler ve sözkonusu düzenleme bu Anlaşma kaidelerine aykırı olamaz. 

İştirakçi iki devletten herhangi birinin tabiiyetini tabyan herhangi bir kuruluş, teşkilat veya şirket, serma
yesinin yarısından fazlası sözkonusu devlete ait olmadıkça, Şirkete hisse sahibi olamaz. 

Madde : 9 

Her iki Devlet, Şirketin sermayesine aralarında kararlaştıracakları oranda iştirak edeceklerdir. 

Madde : 10 

Şirket hisseleri nama muharrer olup, iştirakçi devletlerin veya vatandaşlarının sahip oldukları hisseler, 
sadece şirket statüsü şartlarına göre, aynı devletin vatandaşları arasında transfer edilebilir. 

Şayet hisselerin mülkiyeti üye devletlerden birinin vatandaşı olmayan bir kimseye gerek veraset ve gerek 
vasiyet yolu ile intikal eder ise, ölenin hükümeti ya bunu kendi hesabına satınalacak, ya da varisler namına ken
di vatandaşlarına satacaktır. 

BÖLÜM - IV 

Muafiyet ve Kolaylıklar : 

Madde : 11 

Şirketin merkezinin bulunduğu devlet, Şirketi, fonlarını veya mallarını istimlâk etmemeyi veya millileştir-
memeyi kabul eder. İştirakçi devletler keza, Şirket şubelerinden herhangi birini, mallarını veya bunun şubele
rinin mallarını, fonlarını ve emvalini istimlâk veya millileştirmemeyi kabul eder. İkamet olunan devlet veya iş
tirakçi devletlerden herhangi biri, kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanan bir hukuki işlem olmadıkça, 
Şirketin fonlarına veya emvaline değer biçtirmek veya şubelerinin fonlarını ve emvalini haczettirme yollarına 
resen başvuramaz ve bu yönde uygulamaya giremez. 

Madde : 12 

Şirket ile, gerek ikamet olunan devletteki şubeleri ve gerek diğer iştirakçi devletteki şubeleri, gayeleri ile 
ilgili bütün işlemlerinde, rüsum ve vergiler ile diğer bütün mali mesuliyet ve mükellefiyetlerden, tersanenin ku
ruluş dönemi süresince ve 2 nci maddede belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerde işletmeye açıldıktan itibaren 
ilk on sene müddetle muaf olacaktır. Bu muafiyet, sermaye taahhüdü, kuruluş, tescil ve sermaye artırımı, fe
sih ve tasfiye ile ilgili bütün işlemlerde aynen geçerlidir. 

Bu muafiyetler, Şirkete veya şubelerine yapılan hizmetlere karşı ödenecek ücret, maaş ve harçları kapsamaz. 
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Madde : 13 

'İthal edilen malzeme ve teçhizattan hiçbiri ilgili devlet hükümetinin onayı alınmaksızın tekrar satılamaz. 

Madde : 14 

Şirket veya şubeleri her türlü dövizi bulundurabilir ve çalışmaları gayesine uygun olarak herhangi bir pa
ra cinsinden hesap açabilir. 

iştirakçi devletler, kendi iç mevzuatlarının gerekli kıldığı formaliteler ve uluslararası anlaşmalar çerçeve
sinde, Şirket veya şubelerine borçlanmayı ve yatırım dahıil fonların transferini garantileyecek izni sağlamayı 
taahhüt ederler. 

BÖLÜM : V 

Çalışanlar : 

Madde : 15 

Şirkette çalışacakların seçimi, işıin mahiyetinin icabettirdiği tahsil, ehliyet ve mesleki yetenek esasına gö-, 
re yapılacaktır., 

Madde : 16 

İştirakçi devletlerden her biri, Şirket ve şubelerinde çalışanlara kamu düzeni, güvenlik ve genel sağlık hu
susları saklı kalmak kaydıyla gerekli giriş, ikamet ve çalışma izinlerini vermeyi taahhüt eder. 

BÖLÜM - VI 

Denettim : 

Madde : 17 

Yönetim Kurulu, Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkındaki yıllık raporunu Genel Kurula arz ede
cektir. 

Madde : 18 

Faaliyetlerini tat'bik ve genel politikasını planlarken, Şirket, Genel Kurulunun direktif ve mütalaalarını göz-
önünde tutacaktır. 

BÖLÜM - VII 

Genel Hükümler : 

Madde : 19 

İştirakçi devletlerden her biri, Şirketin kuruluşu esnasında taahhüt edilen sermaye hisseleri değerinin 
i% 25'ini yatıracaktır. Keza her biri, bakiyeyi Genel Kurul tarafından verilen direktife göre ödeyecektir. 
Ancak bu tediye, devletin ödeme emirlerini aldığı tarihten itibaren tiki ay içerisinde yapılmalıdır. 

iştirakçi devlet, şirkete iştirak eden vatandaşlarının taahhütlerini yerine getirmelerini garanti edecektir. 

Madde : 20 

iki iştirakçi devlet, münferiden veya müştereken, ülkelerinde cari hukuki usuller çerçevesinde şirketçe ya
pılan herhangi bir istikrazı garanti edeceklerdir. 

İki iştirakçi devlet, şirkete gayeleri ile ilgili işlerinde her türlü kolaylığı sağlamayı ve bu yolda her türlü 
imkânı kullanmayı taahhüt eder. 
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i Madde : 21 

Bu anlaşmanın tefsiri, tatbiki veya uygulanması ile ilgili olarak iştirakçi devletlerin hükümetleri arasında 
çıkacak herhangi bir uyuşmazlık, şirket anasözleşmesi ile birlikte taraflarca düzenlenecek (tahkimname şart
larına) uygun olarak çözümlenecektir. 

BÖLÜM - VIII 

Nihai Hükümler : 

Madde : 22 

Bu anlaşma hükümleri, şirketin kurulmasından itibaren 30 yıl sürede geçerlidir. Bu anlaşma ilgili taraf
larca yenilenebilir. 

Madde : 23 

Bu anlaşma her iki devletin kendi mevzuatlarınca onaylandıktan sonra, onay belgelerinin teati edildiği ta
rihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde : 24 

Bu anlaşmada yapılacak değiştiriler, Anlaşmanın akdinde izlenen usule tabidir. 

Madde : 25 

Bu Anlaşma 25 maddeden ibarettir. 
îşbu Anlaşma, her ikisi de eşit ölçüde muteber olmak üzere, Türkçe ve Arapça dillerinde ikişer nüsha 

halinde, 29 Cemaziyülevvel 1397 tarihine tekabül eden 17 Mayıs 1977 tarihinde, Trablusgarp'ta tanzim ve 
imza kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Libya Arap Halk Sosyalist 
Hükümeti Adına Cemahiriyesi Adına 

İhsan Sabri Çağlayangll Mansur Muhammed Bedr 
Dışişleri Bakanı Deniz Ulaştırma Sekreteri 
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LİBYA - TÜRKİYE ORTAK GEMİ İNŞA VE ONARIM ŞİRKETİ KURULMASI HAKKINDAKİ AN-

LAŞMAYA EK ŞİRKET ANASÖZLEŞMESÎ 

BÖLÜM - I 

Şirketin Kuruluşu : 
I 
Madde : 1 

«Libya - Türkiye Gemi İnşa ve Onarım Şirketi» adı altında bir Libya - Türkiye Ortak Şirketi kurula
caktır. .. 

Madde : 2 

Şirketin merkezi ve hukuki yeri, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde olacaktır. 
Yönetim Kurulu, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde veya Türkiye Cumhuriyetinde ya da baş

ka, bir memlekette, şubeler, acentalıikiar, veya ofisler tesis edebilir. 
t -

Madde : 3 

Şirket, hükmi şahsiyete ve idari ve mali bağımsızlığa sahip bulunup, faaliyetini kâr gayesine müstenit ti
cari esaslara göre yürütecektir. , 

Madde : 4 

Şirket, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi milliyetini haiz olacak, Anlaşma ve bu Anasözleşmede 
açıklık bulunmayan hususlarda Libya mevzuatına tabi olacaktır. 

Madde : 5 

Şirketin süresi, hukuki kuruluş tarihinden başlamak üzere, «30» yıldır. İştirakçi iki devletin kararı ile 
şirketin süresi uzatılabilir veya şirket, tespit edilen süreden önce fesh edilebilir. 

Madde : 6 . . . . . . . . . . . . 

Şirketin gayesi, muhtelif tip gemilerin ve diğer deniz vasıtalarının inşa, tadil, tamir ve bakımlarıyla ilgili 
her türlü faaliyette bulunmaktır. 

Şirket, artan gücünü başka sahalarda kullanabilir. 

Madde : 7 

Gayesine erişmek için, şirket, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir : 
1. Gayesine ulaşabilmek için lüzumlu emlak, atelye, fabrika, depo, ambar, sabit ve yüzer rıhtımlar, sa

bit veya yüzer havuzlar, dalgakıranlar inşa edebilir ve ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya 
kullanabilir. 

2. Basınçlı hava, oksijen, asetilen, karbondioksit, bütan v.s. gibi sınai gazlar imal edilebilir. 
3. Kuyular ve su kanalları açılabilir. 
4. Malzeme, tesis, teçhizat, takım ve diğer lüzumlu gereçleri satınalabilir veya imal edebilir. 
5. Gayesiyle ilgili ithal ve ihracat muamelelerini yürütebilir. 
6. Anlaşmanın 5 nci maddesi hükümleri dairesinde, gayesine ulaşmak için, Libya Arap Halk Sosyalist 

Cemahiriyesinde veya Türkiye'de tali şirketler kurulabilir. 
7. Personel için eğitim merkezleri tesis edilebilir. 
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8. Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nde veya herhangi bir yerde, kendi faaliyetine benzer faali
yette bulunan şirketler veya kuruluşlara iştirak edebilir veya işbirliği yapabilir. 

9. Gayesine erişmeye yardımcı olacak diğer benzer işleri yapabilir, 

BÖLÜM : II 

Şirketin Sermayesi : 

Madde : 8 

1. Şirketin itibari sermayesi US $ 40 000 000 (Kırk milyon Amerikan Doları) olacaktır. Herbiri, US 
$ 1 000 (bin Dolar)' değerinde 40 000 hisseye bölünecektir. 

2. Şirketin itibari sermayesi, iştirakçi devletlere '% 50'şer nisbetinde tahsis edilmiş olup, Türkiye Cumhu
riyeti % 50 (yüzde elli), Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi % 50 (yüzde elli) hisseye sahip olacaktır. 

3. Herbir iştirakçi devlet, bu ortaklıktaki haklarını, herhangi bir kuruluş, teşekkül veya şirkete kullandıra-
bulir. 

4. İştirakçi devletlerden herbiri, taahhüt ettikleri sermayenin % 25'ini, şirketin kuruluşunda ödeyecek
lerdir. ' 

Bu ödeme, ödeme talebinin alındığı tarihten itibaren, bir ay zarfında yapılacaktır. 
5. Şirket ve şubeleri her türlü dövizi bulundurabilirler ve herhangi bir yabancı para hesabı açtırabilirler. 

Madde : 9 

Genel Kurulun teklifi ve iştirakçi devletlerin tasvibi tahtında, ilk aynı itibari kıymeti haiz yeni hisse senet
leri çıkarmak suretiyle, şirketin sermayesi artırılabilir. Yeni çıkarılan hisse senetleri, ilk çıkarılmış olan hisse 
senetlerinin tabi olduğu bütün hükümlere tabidir. 

Madde :. 10 

Sermaye hisseleri, -itibari ve bölünmez olup, bu hisselere iştirakçi devletler veya bu devletlerin tabiiyetin
de olan hakiki ve hükmi şahıslardan başkaları tarafından sahip olunamaz. İştirakçi devletlerden herbiri, sa« 
hip olduğu hisseler toplamının % 49'una kadarını kendi vatandaşlarına tahsis edebilir. Şu kadar ki, hiçbir 
şahıs, tahsis edilen toplam hisselerin yani ı% 49'un '% 10'undan (yüzde onundan) fazlasına sahip olamaz. 

Sermayesinin çoğunluğuna, tabiiyetinde bulunduğu iştirakçi devletin sahip olmadığı herhangi bir kuruluş, 
teşkilat veya şirket, bu hisse senetlerine sahip olamaz. 

İki iştirakçi devletten birinin, hisse senetlerine sahip olan vatandaşları, aym devletin vatandaşı olmayan
lara hisselerini devredemez. 

Miras veya vasiyet yolu ile, iştirakçi devletlerin vatandaşı olmayan şahıslara hisse mülkiyetinin intikali 
•halinde, söz konusu devlet, bu hisseleri kendisi için satınalacak veya mirasçılar hesabına kendi vatandaşlarına 
satacaktır. 

• ' , Madde : 11 

Hisse sahiplerinin sorumluluğu, ancak sahip oldukları hisselerin değeri kadar olup, bunun dışında her
hangi bir sorumluluk söz konusu olmayacaktır. 

Madde : 12 ' 

Hisseler veya hisse senetleri* Şirketin damgası ile damgalanmış ve yetkili kılınan şahıslarca imzalânımış, 
seri numaralarını haiz olarak hazırlanır. Bunlar, Libya Ticaret Kanununun 506 ncı maddesinde yazılı hu
susları da ihtiva eder. Hisse senetleri, üzerlerinde; kuponları, seri numaralı ve hisse sayısını ihtiva ede
cektir. 
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Madde : 13 

Kâr üzerinde ve bu Anasözleşmenin hükümlerine göre yapılan tasfiye neticesinde Şirketin ortaya çıkan 
net varlığında, hisselere eşit haklar tanınacaktır. ~ 

Madde : 14 

Libya Ticaret Kanununun atıfta bulunduğu mevzuat ve şartlar dikkate alınarak, tasdik edilmiş en son 
^ bütçedeki ödenmiş sermaye miktarım geçmemek şartıyla, Genel Kurul tahvil çıkarmaya karar verebilir. 

Genel Kurulun bu husustaki kararı iki iştirakçi devletin tasdikinden geçmedikçe, geçerli sayılmaz. 
İştirakçi devletler, kendi iç mevzuatlarının gerekli kıldığı formaliteler çerçevesinde, Şirketin yapmış 

olduğu borçlanmayı, tekbaşlalnna veya birlikte garanti edeceklerdir, 

BÖLÜM - III, 

Şirket Genel Kurulu : 

Madde : 15 

Şirket Genel Kurulu altı üyeden teşekkül eder, İki iştirakçi devletten herbiri üçer üyeyi tayin edecektir. 
Mevcut her bir üye, oylamada bir oya sahiptir. Genel Kurul, bu teşekkül tarzı ile, Şirketin kurulması hak
kındaki Anlaşma ve bu Anasözlesme hükümleri, saklı (kalmak, şartıyla, hisseli şirketlerdeki hissedarlar genel 
kurullarının sahip olduğu yetkilere sahip olacaktır. 

Anlaşma ve bu Anasözleşmeye göre, iki iştirakçi devletin' veya bunlardan birinin tasdikini gerektiren 
kararlan hariç olmak üzere, Genel Kurulun aldığı kararlar, alındığı tarihten geçerli olacaktır. 

Madde : 16 

Genel Kurul, Başkan tarafından yönetilir. Başkan, Kurul için bir sekreter tayin eder. 
Genel Kurulun Başkam, iştirakçi iki devletlerden biri tarafından üç senelik bir devre için tayin edilir. 

Müteakip üç senelik devre için, Başkan, diğer iştirakçi devlet tarafından tayin edilir. 
Genel Kurulun ilk üç yıllık devresi için Başkan Liby Devleti tarafından tayin edilir, Genel Kurulun mü

teakip üç yıllık devresi için Başkan, Türk Devleti tarafmdan tayin edilecektir. Ve ilahiri T . 
Genel Kurul, her yıl mali yıl sonunu takip eden ilk dört ay içerisinde toplantı davetiyesinde gösterilen 

yerde, tarih ve saatte olağan toplantısını yapar. 
İştirakçi devletlerden herhangi birinin, Yönetim Kurulunun veya Murakabe Heyetinin lüzum göstermesi 

üzerine olağanüstü olarak toplanır. 
Genel Kurulun olağan veya olağanüstü toplantılarına çağfa, Yönetim Kurulu Başkam tarafından yapılır. 

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılan çağrı üzerine, iştirakçi devletler, toplantılar için temsilcilerini 
seçerler. 

Bütün çağrılarda, toplantının tarihi, saati ve gündemi belirtilen ve tespit edilen toplantı tarihinden en az 
bîr ay evvel taahhütlü mektupla bildirilir. 

Genel Kurul, toplantılarım Şirketin merkezinde yapar. 

Madde : 17 

Genel Kurulun toplantıları, Kurul Başkam dahil, üyelerinin en az üçte ikisinin katılması halinde geçer
lidir. Kararlar, mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu nun oyları ile alınır ve oyların eşitliği halinde, Başka
nın katıldığı tarafın kararı geçerli olur. 

Madde : 18 

Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerinin tamamı aksine karar almadıkça, gündemde bulunmayan 
konuları müzakere edemez. 
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Madde : 19 

; Genel Kurulun müzakereleri ve kararları, Arapça, Türkçe ve ingilizce dillerinde olmak üzere, zabıt 
peklinde, , özel bir sicile geçirilir. Toplantılara katılan üyelerin bir listesi;, 'katılmayanların da çağrıldığını 
gösteren çağrı mektubu ile birlikte toplantı zaptına eklenir. 

Zabıt sicilleri, Genel Kurul Başkam ve Sekreter taraf ından imzalanır., 

Madde : 20 

Şirket Genel Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir : 
A) Şirketin genel politikasının tayini, 
B) Bütçe, bilanço, kâr ve zarar hesabının tasvibi, 
C) Yukarıda 14 ncü maddede belirtilen tahvil ihracı, 
D) 24 ncü maddenin (D) paragrafında belirtilen talimatnamelerin çıkarılması, 
E) Şirketin sermayesinin artırılması, 
F) Şirketin süresinin uzatılması veya feshi, 
G) Hisse sahiplerine dağıtılacak kârın yüzdesinin tespiti, 
H) Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve murakıplara verilecek meblağların miktarının tespiti, 
I) Hesap kontrolörlerinin tayini ve ödenecek meblağların tespiti, 
J) Tasfiye heyeti üyelerinin tayini, 
K) Kuruluş hakkındaki Anlaşmadaki hükümler saklı kalmak şartıyla, Şirketin Anasözleşmesinin tadil 

edilmesi, 
L) Tali şirketlerin kurulması, 
Mj Şirket bütçesinde gösterilenlerin dışında yedek akçe tevziinin tasvibi, 
N) 18 nci madde hükümleri dikkate alınarak, Genel Kurul üyelerinin Şirket faaliyetleri ile ilgili husus

lar hakkındaki tekliflerinin müzakeresi, iştirakçi iki devlet tarafından tasvip edilmedikçe, yukardaki (C), 
(E), (F), (K), (L) ve (M) paragraflarındaki hususlar hakkındaki Genel Kurul kararları geçersizdir. 

BÖLÜM - IVr 

Şirket Yönetfrn Kurulu: 

Madde : 21 

Şirket, aşağıda belirtilen şekilde teşekkül eden Yönetim Kurulunca yönetilir. 
A) Başkan dahil seMz üyen/in dördü Türk Devletince tayin edilir, ikisi Libya Devleti tarafından tayin edi

lir. 
B) 1973 tarih ve.12 sayılı Kanun ve bunun uygulanması hakkındaki Tüzük hükümlerine göre tayin edile

cek, şirketin iki Libya'lı işçi temsilcisi. 
Yönetim Kurulunun Başkan tarafından tayin edilen bir Sekreteri bulunur. 

Madde : 22 

Şirketin kuruluş tarihinden başlamak üzere, işçi temsilcileri hariç, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü
releri üç yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.. 

Maddö : 23 

Yönetim Kurulu Başkanı Türk Devletince tayin edilecektir. 
Başkanın yokluğundan, Kurul Üyeleri arasında bir BaşkanvekiM seçilir. 
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Madde : 24 

Yönetim Kurulu, şirketin yönetiminden sorumludur. Bu sebeple, anlaşma, şirket anasözleşmesi ve Ticaret 
Kanunımda açıkça belirtildiği şekilde Genel Kurul yetkisinde olan hususlar hariç olmak üzere, bütün vazife
lerini ve faaliyetleriniiyürütür. ' 

Özelikle : H • 
a) Şirketin kurulması ve tescil dle ilgili, icab eden ilk harcamaları yapar ve anasözleşmede kendine veri* 

len görevleri ve Ticaret Kanununa uygun olarak lüzumlu bütün işlemleri yürütür. 
b) Şirketin genel politikasını önerir. 
c) .Şirketin teşkilatını tespit eder. 
d) Mali, idari ve teknik düzenlemeleri ile personelle ilgili hususlar hakkında şirketin takip edeceği yol

ları, Genel Kurula karar içün teklif eder. 
e) Sona eren malii yıl için, şirketin faaliyetleri hakkında hazırlanan yıllık raporun ışığı altında, teklif edi

len bütçe kâr ve zarar hesaplarını tasdik eder ve bunları Genel Kurulun onayına sunar. 
f) Ham madde, imalat için levazımat, teçhizat, takım ve yedek parçaların satın alma fiyatlarını tasvib 

e d e r . • • v . -< - • ' - . 
g) Personel için eğitim sistemlerini hazırlar ve şirkete lüzumlu teknisyenleri sağlar. 
h) Dava yolu ile ileri sürülen alacakları kabul veya onlardan feragat eder ve anlaşmalar akteder, uzlaş

malar yapar veya tahkime gMer. : 
ii) Şirketin faaliyetleri ile ilgili bütün hususları takip eder. Şirketin idaresi, iş organizasyonu ve kuruluşun^, 

da güdülen gayenin gerçekleşmesine götüren bütün hususları izler. 
Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından, kendi görevlerinin bazılarını tevdi edeceği, komite veya komite

ler teşkil edebilir. Ayrıca Başkanla veya herhangi bir üyeye görevlerinden bazılarını gördürmek üzere yetki 
verebilir ya da onlardan herhangi birini özel bir görevin ifası hususunda görevlendirebilir. 

Madde : 35 

Gerektiğinde, Başkanın veya gaybubetinde vekilinin daveti üzerine Yönetim Kurulu, şirketin merkezinde 
toplanır. Kurul, en az iki haftada bir toplantı yapar. 

Kurul, iki üyesinin isteği ile toplantıya davet edilebilir^ 
Üyeleri çağrı mektubu ile gerektiği şekilde haberdar edilmek kaydıyla, Kurul, Libya Arap Halk Sosyalist 

Cemahiriyesinde, şirketin merkezinin dışında, herhangi bir yerde de toplantı yapabilir. ' -
Bütün çağrılar, toplantı yeri, tarihi, saati ve gündem maddelerimi havi olarak en az, tespit edilmiş olan top

lantı tarihinden bir hafta evvel, taahhütlü mektupla yapılır. Acil hallerde, tespit edilmiş toplantı tarihinden en 
az üç gün önce telgarafla çağrıda bulunulur. 

Maddö : 26 

Yönetim Kurulu toplantıları, Başkan veya onun yokluğunda vekili dahil olmak üzere, üyelerinin çoğunluğu 
hazır bulunmadıkça geçerli değildir. 

Yönetim Kurulu kararları, hazır bulunan üye oylarının çoğunluğu iile alınır ve oyların eşitliği hallinde Baş
kan veya vekilinin bulunduğu tarafın oylan üstün sayılır. 

Maddö : ' 2 7 

Yönetim Kurulunun müzakereleri ve kararları, Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde olmak üzere, zabıt 
şeklinde, özel bir sicile geçirilir. 

Bu sicil, Başkan ve Sekreter tarafından imzalanır. 

Madde : 28 

Başkan, üçüncü şahıslarla olan münasebetlerde ve davacı veya davalı olarak mahkemelerde, şirketi tem
sil eder. 
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Maddö t 29 

Başkan veya Kurulca yetkili kılman herhangi bir Kurul Üyesi, Şirket namına imza etmeye yetkilidir. 
Yönetim Kurulu, üyelerini, münferiden veya müştereken, belirli sınırlar dahilinde, Şirket namına imza et̂  

meye yetkili kılabilir. 

Madde : 30 

Başkan, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul karar ve tavsiyelerinin ifasından sorumludur. 

Madde : 31 ^ 

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Şirketin Genel Müdürüdür. 
Genel Müdür, Şiricettin idaresinden sorumludur ve onun faaliyetlerini yürütmek zorundadır ve bilhassa : 
A) Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun karar ve tavsiyelerini yerine getirmek. 
B) (Yönetim Kuruluna sunulacak Bütçe tahminlerini, bilanço, kâr ve zarar hesaplarını hazırlamak. 
C) Yönettim Kuruluna sunulacak işleri, detaylanm,etütleri ve aynı şekilde incelenecek istatistikleri hazır

lamak. 
D) tdari hususları yürütmek ve Şirketin işçi ve diğer personelini yönetmek. 
E) Şirket yönetmeliğinde gösterilenlerden ve Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından tevdi edilmiş 

olanlardan başka görevlerini yerine getirmek. 

Madde :' 32 •• ' 

Kendi yetkileri dahilinde olan görevlerinin ifasından meydana gelen, Şirketin vecibelerinden, Başkan, Kurul 
üyeleri ve Genel Müdürün şahsi sorumluluğu yoktur. 

Madde : 33 

Genel Kurul; Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün yıllık ikramiyelerini tespit eder. 

BÖLÜM - V 

Şirketin Mali Sistemi : 

Madde : 34 

Şirketin mali yılı, her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık'da sona erer. ilk mali yıl, Şirketin hukuki 
teşekkül tarihinden başlar ve aynı yılın 31; Aralık tarihinde sona erer. Eğer bu müddet altı aydan az ise, mali 
yılı müteakip senenin 31 Aralık tarihine kadar devam eder. 

Madde : 35 

Her mali yıl sonunda Yönetim Kurulu, Şiirketin alacak ve borç mevcudatını hazırlar. 
Kurul, ayrıca her mali yıl için Şirketin bütçesini, kâr ve zarar hesabını ve geçen mali yıl süresince Şir

ket faaliyetlerini kapsayan ve Şirketin mali yıl sonunu takip eden dört ay içinde Genel Kurul toplantısında 
görüşülecek olan aynı mali yıl sonundaki Şirket mali durumunu belirleyen Yönetim Kurulu raporunu hazırlar. 

Yönetim Kurulu, bütçe, bilanço, kâr ve zarar hesapları rapor ve bunlarla ilgili diğer dokümanları, Ge
nel Kurulun tespit edilen toplantı tarihinden en az kıricbeş gün önce murakıplar heyetine tevdi eder. 

Yukarıda sözü geçen belgeler ve murakabe heyeti raporu, Genel Kurul toplantısı için tespit edilen tarih
ten önceki otuz günlük süre içerisinde Genel Kurul üyelerinin tetkikine hazır olacak şekilde Şirket merke
zinde. bulundurulacaktır. 

Sözü geçen belgelerin kopyaları ve murakabe heyetinin raporu, toplantı tarihinden otuz gün önce «Ulaş
tırma Bakanlığı - Ankara ve «Secretariat of Maritime Transport in Tripoli» adreslerine gönderilecektir. 
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Madde : 36 

Bütün umumi masraflar ve aşağıda gösterilen diğer giderler çıkarıldıktan sonra Şirketin net 'kârı, tevzie 
tabi tutulacaktır : 

A) Kârın •% lû"u, Şirketin ödenmiş sermayesinin % 50 (yüzde eüi) sine varıncaya kadar Kanuni yedek 
akçe olarak ayrılacaktır. Herhangi bir nedenle yedek akçe bu miktarın altına düşerse, tamamlanması zorun
ludur. 

B) Ödenmiş hisselerin kıymetinin en az % 5'i nisbetiode hjşşe sahipliğe j^r olarak: d^ujmajc üzere 
yeterli bir mliktar çıkarılacaktır. Eğer herhangi bir yılın kârları böyle bir miktarda dağıtıma elvermezse, 
müteakip senenin kârından talep edilmeyecektir. 

CJ 1973 gün ve 12 sayılı Kanun gereğince, Şirket ile müstahdemleri arasında tevzi edilmek üzere kanu
nen öngörülen yüzdeler; 

D) Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul, kârların bakiyeslini ya bişse sahipleri arasında ila
ve meblağ olarak dağıtılmasına veya tamamının veya bir kısmının olağanüstü yedek akçe veya gider fonu 
olarak müteakip yıla aktarılmasına karar verir. 

Her halükârda, yedek akçe mliktan Şirket sermayesinin kıymetini geçemez. 

Madde :' 37 

Yedek akçeler, Şirket menfaatine olacak şekilde ve en iyi bir seçimle, Yönetim Kurulu kararı dairesinde 
yatırımda kullanılacaktır. 

Madde : 38 

Kârlar, Yönetim Kurulunun tespit edeceği yerde ve tarihte hisse sahiplerine ödenecektir. Tespit edilen öde
me tarihini takip eden beş yıl içerisiinde alınmayan kârların talep hakkı kalkar ve bu kârlar Şirket hesabına 
geçen 

Madde : 39 

Şirket fonları, Tripoli şehrinde Ticaret Bankalarından birinde Şirket adına açılacak bir hesapta muhafaza 
edilir/Bankadan para çekmeler Başkan, Genel Müdür ve Muhasebe Müdürü veya vekilleri tarafından imzalan
mış çeklerle yapılır. 

Madde : 40 

Genel Kurul tarafından seçilen şirket'in bir veya birkaç hesap kontrolörü bulunur. Kontrolörlerin ikra
miyeleri, vazifeleri salahiyetleri ve mesuliyetleri ilgili kanun hükümlerime göre Genel Kurulca tespit edilir. 

BÖLÜM - VI 

Murakabe Heyeti : 

Madde : 41 

Şirketin, herbiri iştirakçi devletlerden biri tarafından tayin edilmiş, hesap işlerinde ve mali sorunlarda tecrü
be sahibi İki kişiden oluşan bir murakabe heyeti bulunacaktır, Genel Kurul, murakabe heyeti üyeleri ile ara
larından seçilmiş Başkanın yıllık alacağı meblağı tespit eder. 

Madde : 42 

Murakıpların görev süresi üç yıldır ve tekrar seçilmeleri caizdin 
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Madde : 43 

Murakabe heyeti, Şirketin yönetimimi kontrol eder. tş 'kifayetini inceler ve kanuna göre Şirketin hesap def
terlerinin kontrolünü yapar. Aynı zamanda, malzeme stoklarının uygunluğunu, Şirketin hesap kayıt ve defter
lerine göre bütçe ve kâr ve zarar hesabını karşılaştırır. Ticaret Kanununun 574 ncü maddesindeki esaslara gö
re Şirketin varlığının takdirini yapar. 

Heyet Başkanı, bulduğu herhangi bir noksanlığı, hatayı veya farklılığı bildirir ve Başkan, heyetin tespit et
tiği süre içerisinde hatayı düzeltemez, noksanlığı gideremez, farklılığı kaldırmazsa, heyet keyfiyeti derhal Ge
nel Kurula bildirir. 

Madde : 44 

Murakıplar heyeti, en az üç ayda bir toplanır. Toplantılarda tutulan zabıtlar özel bir sicile işlenir ve bu 
sicil toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. 

Heyet kararlarını ittifakla alır ve yazar ve karşı fikirde olan üye muhalefetinin sebeplerini gösterme hak
kına sahiptir. 

Madde 1 45 

Murakıplar, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılırlar. 

BÖLÜM - VIT 

Şirkefân Feshi ve Tasfiyesi : 

Madde : 46 

İki iştirakçi devlet aksine karar vermedikleri takdirde, Şirket sermayesinin yarısı kaybedildiği takdirde 
süresinin bitiminden önce Şirket fesh olur. 

Madde : 47 

Şirketin süresinin hitama ermesi halinde veya tespit edilen süreden önce fesh olması halinde herbir işti
rakçi devlet, kendisini temsil edecek bir veya birkaç tasfıiye memuru tayin eder. Tasfiye metodu ve tasfiye 
memurlarının yetkilileri hakkında anlaşmaya varırlar. Şirketin varlığına tasfiye memurları el koyduktan son
ra Yönetim Kurulu üyeleri artık mevcut değildir ve Genel Kurulun yetkileri, tasfiye süresince ve tasfiye tamam
lanıncaya kadar devam eder. 

Yukarıda belirtilen şartlar dışında, fesih ve Şirketin tasfiyesi Ticaret Kanununa tabidir. 

Son Hükümler : 

Madde : 48 

Bu anasözleşmede değinilen Kanun, Libya Kanunu manasını taşır. 

Maddö : 49 

Bu anasözleşme, Kanun hükümleri dairesinde neş'r ve ilan edilir. 
Şirketin kurulması, tescili ve deklare edilmesi ile .lgili olarak yapılan masraflar, harcamalar, maaşlar ve 

diğer resmi giderler umumi masraflardan düşülür. 
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Madde : 50 

Yukarıda sekizinci maddede, Şirketin 40 OOÛl OOO Amerikan Doları olarak belirtilen itibari sermayesi, Şir
ketin kurulması için yapılan Anlaşmanın (Agreement) ikinci maddesi gereğince, yapılacak araştırma ve etüdün, 
iştirakçi devletlerce değerlendirilmesinin ışığı altında kesin şekilde tespit edülecektir. 

TAHKİM HAKKINDA EK PROTOKOL 

Madde : 1 

Bu anlaşmanın tefsirinden ve yürütülmesinden ç&an ihtilafların öncelikle anlaşma yoluyla çözümlenme
si esastır. Anlaşma yolu ile çözümlenemediği takdirde, konu aşağıda belli edilen Tahkim Heyetine tevdi edi
lir. Bu heyet her iki tarafın ayrı ayrı tayin edeceği birer hakemden teşekkül eder. fkü hakem anlaşamazlarsa, 
konu Türk - Libya Bakanlıklararası Karma Ekonomi Komitesine götürülür. Bu Komitede de anlaşma olmaz
sa ihtilaf konusu, uluslararası tecrübeli, tarafsız bir kuruluşa götürülecektir. 

Madde : 2 

Taraflardan herhangi birinin, tayin ettiği hakemin isim, adres ve mesleği ile ihtilaf konusunu belirterek ya
pacağı müracaat üzerine diğer taraf, böyle bir ihbarı aldığı tarihten en geç 30 gün içerisinde kendi hakemini 
tayin ile adı, adresini ve mesleğini karşı tarafa bildirmek suretttyle gereken tebligatta bulunacaklardır. Teb
ligat diğer tarafa imza karşılığında elden teslim edıilmek suretiyle veya o devletlin merkezindeki kendi elçi
liğine gönderilmesi ve bu elçilik tarafından da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 

Madde : 3 

Karar verilmeden önce hakemlerden birisinin ölümü veya istifa etmesi veya tayinini reddetmesi yahut da 
işi yapmaktan aciz olduğunun anlaşılması halinde, daha önce tayinde takip edilen usulde bu hakemi seçen ta
rafça yeni hakem atanır. 

Madde : 4 

Hakem Heyetinin toplantı yeri, tarihi ve usul şartları ile tahkim masrafları bu Heyetçe tespit edilir. 

Madde r 5 

İki hakemin verecekleri kararlar kesin ve nihai olup, anlaşmazlığın iki tarafım bağlar ve bu kararlara itiraz 
ve temyiz kabil değildir. 

Madde : 6 

Hakem Heyeti, aldıkları kararda, bu kararın icrası için bir zaman tespit etmek zorundadırlar. Bu müd
det içerisinde herhangi bir taraf kararın hükümlerini yerine getirmezse Anılaşmayı ihlâl etmiş sayılır ve bu 
takdirde taraflar haklarını muhafaza etmek için münasip gördükleri tedbirleri almakta serbest olurlar. Hakem 
Heyeti kararını açıklamak ve icraya davet yetkisine haiz olup, bu hakkını ilgilinin istediği zaman kullan
ması gereklidir. 
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Madde : 7 

Bu Ek Protokolün yürürlüğe girmesi, Anlaşmanın tasdik edilmesi ve yürürlüğe grmesi ile aynı zamanda 
olur.'- --' 

PROTOKOL : II 

MADDE 1. — Bu anlaşmanın tefsirinden ve yürütülmesinden çıkan ihtilafların öncelikle anlaşma yo
luyla çözümlenmesi esastır. Anlaşma yolu ile çözümlenemediği takdirde konu aşağıda belli edilen tahkim 
heyetine tevdi edilir. Bu heyet her iki tarafın ayrı ayrı tayin edeceği birer hakemden teşekkül eder. İki 
halkem anlaşamazlarsa konu Türk - Libya bakanlıklararası karma ekonomi komitesine götürülür. Bu komi
tede de anlaşma olamazsa ihtilaf konusu uluslararası tecrübeli tarafsız bir kuruluşa götürlecektir. 

MADDE 2. — Taraflardan herhangi birinin, tayin ettiği hakemin isim, adres ve mesleği ile ihtilâf konusunu 
belirterek yapacağı müracaat üzerine diğer taraf, böyle bir ihbarı aldığı tarihten en geç 30 gün içerisinde 
kendi hakemini tayin tile adı, adresini ve mesleğini karşı tarafa bildirmek suretiyle gereken tebligatta buluna
caklardır. Tebligat diğer tarafa imza karşılığında elden teslim suretiyle veya o devletin merkezindeiki kendi 
elçllilğne gönderilmesi ve bu elçilik tarafından da iadeli taahhütlü mektupla yapılır. 

MADDE 3. — Karar verilmeden önce hakemlerden birisinin ölümü veya istifa etmesi veya tayinini 
reddetmesi yahut da işi yapmaktan aciz olduğunun anlaşılması halinde daha önce tayinde takip edilen usulde 
bu hakemi seçen tarafça yeni hakem atanır. 

MADDE 4. — Hakem heyetinin toplantı yeri, tarihi ve usul şartları ile tahkim masrafları bu heyetçe 
tespit edilir. 

MADDE 5. — İM hakemin verecekleri kararlar kesin ve nihai olup anlaşmadığın iki tarafını bağlar 
ve bu kararlara itiraz ve temyiz kabil değildir. 

MADDE 6. — Hakem heyeti aldıkları kararda bu kararın icrası için bir zaman tespit etmek zorunda
dırlar, Bu müddet içerisinde herhangi bir taraf kararın hükümlerini yerine getirmezlerse anlaşmayı ihlal etmiş 
sayılır ve bu takdirde taraflar haklarını muhafaza etmek için münasip gördükleri tedbirleri almakta serbest 
olurlar. Hakem heyeti kararını açıklamak ve icraya davet yetkisine haiz olup bu hakkını ilgilinin istediği 
zaman kullanması gereklidir. 

MADDE 7. — Bu ek protokolün yürürlüğe girmesi, anlaşmanın tasdik edilmesi ve yürürlüğe girmesi ile 
aynı zamanda olur. 
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Toplantı : 1 

M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 252 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları. (1 /117) 

TC 
Başbakanlık 15 . 3 . 1978 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı — 

Sayı : 101-240/03471 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı 27 . 2 . 1978 tarihinde karar
laştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» 
ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit , 

Başbakan 

GEREKÇE . 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi hükümleri, 
Uluslararası Sivil Havacılığın çeşitli ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan bir sistem da
hilinde gelişmesini teşvik etmekte ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahatlarını saptayarak aralarında ben
zerlik sağlanmasını öngörmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizin coğrafi durumunu ve uluslararası hava servislerinin ülkemizden geçmesinin sağla
yacağı çıkarları gözönünde tutarak bütün ülkelerle yurdumuz arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları güç
lendirmek ve aynı zamanda ulusal sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amacıyla bugüne kadar bir çok 
ülkeyle Hava Ulaştırma Anlaşması imzalamıştır. Bu meyanda ülkemiz ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında ge
lişmekte olan ilişkilerimizin doğal bir sonucu olarak bu ülke heyeti ile yapılan görüşmeler 11 Ağustos 1975 gü
nü 'bir anlaşma ile sonuçlanmıştı. 

Bu anlaşma hükümleri, genel olarak Şikago Konferansında saptanan model anlaşmadan esinlenmiş olup, kar
şılıklılık esasına dayanmaktadır. Sözkonusu anlaşma çerçevesinde hava trafiği ile ilgili ulusal kanun ve nizamlara 
riayet edilmek şartıyla her iki ülke arasında tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilelbilecektir. 

Ayrıca hu anlaşma, Türkiye ile Libya arasında mevcut siyasi, iktisadi, ticari ve kültürel ilişkilerin daha da 
güçlendirilmesi yanında Libya'da çalışan önemli sayıdaki işçilerimizin taşınması ve iki ülke arasında turizmin 
geliştirilmesi halamından da yararlı görülmektedir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 



Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 8.6. 1978 

ve Turizm Komisyonu 
Esas No. : 1/117 
Karar No._: 5 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasma Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuiıakjcında kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasarının tümü, Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve aynen kaibulüne karar vermiştir. 
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Üye 
Tralbzon İstanbul Kastamonu Burdur 

Kemal Cevher Turan Kocal Fethi Acar Ahmet Sayın 

Üye Üye Üye Üye 
Giresun İstanbul Kocaeli Nevşehir 

Şükrü Abbasoğlu Hüsamettin Tiyanşan İbrahim Topuz İbrahim Etem Boz 
imzada bulunamadı 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 29 . 6 . 1978 

Esas No. : 1/117 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 
17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Ulaştırma 
ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarımn gerekmesinde de ıbelirtildiği üzere diğer devletlerle olduğu gibi gelişmekte olan ilişkilerimizin doğal 
bir sonucu olarak Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında iktisadi, teknik ve kültürel bağları geliştir
mek, turizmi teşvik etmek ve orada bulunan binlerce işçimizin taşınmasını temin için ve karşılıklılık esasına da
yanan 17 Ağustos 1975 günü her iki ülke arasında yapılan Hava Ulaştırma Anlaşmasının yüce meclislerce onay
lanması istenmektedir. 

Her iki Akit Devlet ülkeleri arasında Havayolu işletmesi kurmak, İstanbul - Tripoli (ve daha sonra belirle
necek başka ileri noktalar) tarifeli - tarifesiz inmeden uçmak, teknik iniş yapmak, Uluslararası trafiğe bırak-: 
mak ve almak, malzeme ve yiyeceklerin uçakta kalmak ve kullanılmak şartıyla gümrük vergileri, muayene üc
retleri ve diğer vergi ve resmilerden muafiyeti, mutad havacılık donatımının ve ikmal maddelerinin depolanışı gibi 
hususları içeren ve büyük faydalar sağlayacak tasarının tümü Komisyonumuzca uygun ve yerinde görülerek 
prensip olarak kabul edildikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 
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Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kâ<bul edilmiştir. 
Bu Anlaşma ve ekleri, Âkit Taraflarca gerekli işlemlerin tamamlanmasından ve bu hususu bildiren notaların 

teati edilmesinden sonra yürürlüğe gireceğinden önceliği ve ivediliği gözönünde tutularak tasarının Genel Kurul
dan öncelikle görşülmesi hususunda istemde bulunulması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

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

Komisyon Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Muğla 
Zeyyat Mandalina 

Elazığ 
Celâl Ertuğ 

Başkanve'kili 
Urfa 

Salih Özcan 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
İzmir Bursa 

Sinasi Osnia Cemal Külahlı 

Kayseri 
M. Zeki Okur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair 
17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 11 Ağustos 1975 tarihinde Tripoli'de imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti HUkümeti arasında Hava Ulaştırmasma dair Anlaşmanm onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kânun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

İmar ve îskân Bakanı 
A. Karaarslan 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

E. A kova 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
İçişleri Bakanı 

/. Özaydınlı 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Elçi 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

İşletmeler Bakanı 

Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
Köy İşleri-ve Koop. Bakanı 

A. Topuz 
Kültür Bakanı 

Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

A. Şener 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

27 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr, F. Sükan 
Devlet Bakanı 

S. Yıldız 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Ersoy 

Turizm ve Tan. Bakanı 

A. Coşkun 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 
Yerel Yönetim Bakanı 

M. Özdemir 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına 
Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

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

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

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

5 — 

I DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına 
Dair 17 Ağustos 1975 Tarihli Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

i MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 252) 





— 7 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE LİBYA ARAP CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN 
KENDİ ÜLKELERİ ARASINDA VE ÖTESİNDE TARİFELİ HAVA SERVİSLERİNİ DÜZENLEMEK 

AMACIYLA YAPTIKLARI ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti, ki bundan böyle «Âkit Taraflar» olarak 
anılacaklardır, 1944 Aralık ayının yedinci günü Şikago'da imzaya açılan Uluslarararası Sivil Havacılık Sözleş
mesinin tarafları olarak ve anılan Sözleşme hükümlerine kesin bağlılıklarıyla uluslararası sivil havacılığım geliş
mesine olan inançlarını teyid ederek, kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri' 'kurmak amacıyla bir 
anlaşma akdetmek isteyerek, 

AŞAĞIDAKİ GİBİ ANLAŞMIŞLARDIR: 
MADDE — 1 

Tanımlar 

Bu Anlaşma bakımından, metin aksini gerektirmedikçe: 
a) «Şikago Sözleşmesi» terimli, bu Sözleşmenin 90 mcı Maddesi uyarınca kabul edilen Ek'leri de kapsa

mak üzere, 7 Aralık 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sürfeştttesİ ve bu Sözleşmenin 
90 ncı ve 94 ncü Maddelerine göre Sözleşme veya Ek'Ierinde yapılan ve her iki Akait Tarafça kaibul edilmiş 
olan değişiklikler anlamını taşır; 

b) «Havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Ulaştırma Bakanı ve 
anılan Bakan tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkili küınan bir kişi Veiya kuruluş; Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Ulaştırma Bakanlığt Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdüirü ve andan Ge
nel Müdür tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkili kılınan bir kişi veya Kuruluş anlamını taşır; 

c) «Tâyin edilen havayolu işletmesi» terimi, bir Âkit Tarafın, bu Anlaşma'nın 3 ncü maddesi uyarınca 
tâyin edeceği ve yetkilendireceği havayolu işletmesi anlamını taşır; 

d) «Ülke» terimi, Şiıkago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlamı taşır, 
e) «Hava servisi», «Uluslararası hava servisi,» «Havayolu işletmesi» ve «Teknik iniş» terimleri, Şi-

kago Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen anlamlan taşır; 
f) «Kapasite» terimi, aşağıda belirtilen anlamları taşır: 
— Bir uçak bakımından, o uçağın bir hattın bütününden veya bir böltümürıde kullanılabilecek olan, yol

cu ve yük taşımaya elverişli hacmi; 
— Belli bir hava servisi bakımından, bu serviste kullanılan uçağın kapasitesi ie, bu uçakla belli bir süre 

boyunca belli bir hattın bütününde veya bir bölümünde yapılan sefer sayısının çarpımı. 
g) «Trafi» terimi, yolcu, bagaj, yük ve posta anlamını taşır. 

MADDE — 2 

Trafik Hakları 

1. Âkit Taraflardan herbiri, ötekine, bu Anlaşma'nın I sayılı Ek'inde belirtilen hatlarda taniieîi uluslarara
sı hava servisleri kurması amacıyla, bu Anlaşma'da belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve hatlara, bundan 
böyle sırasıyla «Üzerinde anlaşılan servisler» ve «Belirlenen hatları» denecektir. 

2. IBu Anlaşma'nın hükümlerine bağlı olarak, her Âkit Tarafça tâyin olunan havayolu işletmesi;, belir
lenen bir hatta, üzerinde anlaşılan bir servisi işletirken, aşağıdaki haklardan yararlanacaktır: 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak; 
ıb) Anılan ülke içerisinde teknik iniş yapmak; 
c) Anılan ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma'nın I sayılı Ek'inde belirtilen, noktalara, uluslararası 

trafiğe bırakmak ve almak amacıyla iniş yapmak. 
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3. Bu maddenin (2) nei fıkrasındaki hiçbir husus, ıbir Âkit Taraf hava yolu işletmesine, öteki Âkit Ta
raf ülkesindeki bir noktadan, aynı Âlfcit Taraf ülkesindeki bir başka noktaya bırakılmak üzere, ücret veya kira 
karşılığında trafik almak hakkının verildiği anlamına gelmeyecektir. 

MADDE : 3 

İşletme Yetkileri 

1. Âkit Taraflardan her biri, Ötekine, belirlenen hatlarda, üzerinde anlaşılan servisleri, işletmek amacıy
la bir havayolu işletmesi tayin ettiğini yazdı olarak bildirmek hakkına sahip olacaktır. 

2. Öteki Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları hüküm
leri saklı kalmak üzere, tayin edilen havayolu işletmesine, kendi kanunları, kuralları ve nizamlarına uygun 
olarak, gerekli işletme yetkisini gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın tayin ettiği havayolu işletmesinden, 
bu makamlarca, Şikago Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, uluslararası hava servislerinin işletilmesinde 
uygulanması normal ve makul olan kanun ve nizamlarda belirtilmiş şartları yerine getirmeye yeterli bulunduğu 
hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Her Âkit Tarafın, tayin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, ha
vayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısına varmaması halinde, 
bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen işletme yetkisini tanımayı reddetmek veya tayin edilen havayolu 
işletmesinin, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen hakları kullanmasında gerekli gördüğü kayıtları koy
mak hakkı olacaktır. * 

5. Bir havayolu işletmesi böylece tayin edilip yetkilendirildiğinde, bu Anlaşmanın 10 ncu maddesi ve 
11 nci maddesi hükümlerine uygun olarak kararlaştırılan bir kapasitenin ve saptanan bir ücret tarifesinin o 
servis bakımından yürürlükte olm'ası kaydıyla, üzerinde anlaşılan servisleri kısmen veya tamamen işletmeye 
herhangi bir zamanda başlayabilir. 

, MADDE : 4 

İşletme Yetkisinin Geri Alınması ve Hakların Kullanılmasının Durdurulması 

1. Her Âkit Taraf, aşağıdaki hallerde, işletme yetkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde 
belirtilen hakların öteki Âkit Tarafça tayin edilmiş havayolu işletmesi tarafından kullanılmasını durdurmak 
veya bu hakların kullanılmasında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahip olacaktır. 

a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiili kontrolünün, havayolu işletmesini tayin eden Âkit 
Tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu kanısını taşımaması, veya 

b) O havayolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun veya nizamlarına uymaması, veya 

c) O havayolu işletmesinin, herhangi bir şekilde, bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işletme 
yapmaması, 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü edilen, yetkinin geri alınması, hakların kullanılmasının durdurul
ması veya kayıtlandınlması işlemlerinin derhal yapılması, kanun veya nizamların daha fazal ihlal edilmesini 
önlemek için zorunlu olmadıkça, bu hak ancak öteki Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır. 

3. Bu madde uyarınca herhangi bir tedbir alınması halinde, öteki Âkit Tarafın hakları bundan etkilen
meyecektir. 

M A D D E : 5 

Kanun ve Nizamlara Uyulması 

1. Bir Âkit Tarafın, uluslararası hava servisi yapan uçakların ülkesine girişini ve çıkışını veya bu uçak
ların o ülke üzerinde uçuşlarını düzenleyen kanun ve nizamları, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu iş
letmesine uygulanacaktır. 
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2. Bir Âkit Tarafın giriş, çıkış ve güçle ilgili işlemler gibi, trafiğin ve uçuş ekibinin ülkeye girişini, kalı
şını, transit geçişini ve ülkeden çıkışını düzenleyen, ayrıca gümrüğe ve sağlık tedbirlerine ilişkin olan kanun 
ve nizamları, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince taşınan trafiğe ve uçuş ekibine, o ülke için
de bulundukları sürece uygulanacaktır. 

3. Bir Âkit Taraf havayolu işletmesi, uygulanabilir, kanun ve nizamlara bağlı olarak, öteki Âkit Tarafın 
ülkesinde, ticaret, teknik ve işletme personelini de kapsayacak şekilde temsilcilik bulundurma hakkına sahip 
olacaktır. 

MADDE : 6 

Gümrük Vergilerinden ve Diğer Vergi ve Resimlerden Bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen havayolu işletmesi tarafından uluslararasi servislerde işletilen 
uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek ve tütün 
dahiil) uçak kumanyası da öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta 
kalmak veya uçuşun o ülke üzerinde yapılacak bölümünde uçakta kullanılmak kaydıyla, bütün gümrük vergileri, 
muayene ücretleri, ve diğer vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin dışında, aynı resim ve vergilerden 
bağışık olacaktır : 

a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, o Âkit Tarafın ilgili makamlarınca saptanan miktarları aşmamak 
ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servis yapan uçağında kullanılmak üzere uçağa alınan kumanya; 

b) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, öteki Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası 
servislerde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

c) Uçuşun, ufağa alındığı Âkit Tarafın ülkesi üzerinde yapılan bölümünde kullanılacak bile olsa, öteki 
Âkit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesince uluslararası servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış 
olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıda (a), (b) ve (c) altfıkralarında sözü edilen maddelerin gümrük denetim veya gözetimi altında tu
tulması zorunlu kılınabilir. 

MADDE : 7 

Mutad Havacılık Donatımının ve İkmal Maddelerinin Depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri ile mutad havacılık dona
tımı, öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi ile boşaltılabilir. Bu hal
de, bunlar tekrar ülke dışına çıkarılıncaya veya gümrük nizamları uyarınca başka bir şekilde elden çıkarılınca
ya kadar, sözü edilen makamların gözetimi altında tutulabilir. 

MADDE : 8 

Direkt Transit Trafiği 

Âkit Taraflardan her birinin ülkesinden transit geçen yolcular, çok basitleştirilmiş bir kontroldan daha fazla 
bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük, gümrük vergileri ve diğer 
'benzeri vergi ve resimlerden bağışık olacaktır. 

M A D D E : 9 

Mali Hükümler 

1. Âkit Taraflardan her biri, öteki Akit Tarafın tayin edilen havayolu işletmesine, trafik taşınması do
layısıyla o ülkede sağladığı kazançların masraftan artan kısmını, yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uy
gun olarak, varsa, transfer isteminde bulunduğu tarihteki resmi kambiyo kuru üzerinden, aksi halde kazançla
rın sağlandığı kura eşit kur üzerinden transfer hakkı tanıyacaktır. 
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2. Transfer, ilgili Âkit Tarafın ülkesinde yürürlükte bulunan kambiyo mevzuatına uygun olarak, öteki 
Âkit Tarafça kabul edilebilen konvertibl bir dövizle yapılacaktır. 

3- Yukarıda sözü edilen kazançların transferi için gereken döviz Âkit Tarafların Merkez Bankası veya 
herhangi bir yetkili milli bankasınca tahsis veya transfer edilecektir. Âkit Taraflar arasında bir ödeme anlaşması 
varsa, ödemeler bu anlaşma hükümlerine göre yapılacaktır. 

MADDE : 10 

Kapasite Hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın havayolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında belirlenen hatlarda üzerinde anla
şılan servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

% Âkit Taraflardan her birinin havayolu işletmesi üzerinde anlaşılan servisleri işletirken, öteki Âkit Taraf 
havayolu işletmesinin çıkarlarını, bu sonuncu havayolu işletmesinin aynı hatların bütünü veya bir bölümü üze
rinde yaptığı servisleri uygun olmayan bir oranda etkilememek üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tâyin edilen havayolu işletmelerinin sağladığı üzerinde anlaşılan servislerin, belirlenen 
hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile yakın ilişkisi bulunacak ve bunların ilk amacı, havayolu işletmesi
ni tayin eden tarafın ülkesine gelen ve ülkesinden giden trafiğin taşınması için var olan veya olması makul bir 
şekilde beklenen taşıma ihtiyaçlarım, makul bir hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak 
olacaktır. - • 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmesinin, belirlenen hatlar üzerinde, öteki Âkit 
Taraf ülkesi ile üçüncü ülkeler arasında trafik taşıma hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilke
lere uygun olarak kullanılacaktır : 

a) Havayolu işletmesini tayin eden Âkit Tarafın ülkesine gelecek ve ülkesinden gidecek trafiğin ihti
yaçları; 

b) O havayolu işletmesinin geçtiği bölgenin, o bölgedeki Devletlerin havayolu işletmelerince kurulmuş 
başka taşıma servislerinin de dikkate alınmasından son"aki trafik ihtiyaçları; ve 

c) Uzak menzilli havayolu işletmeciliğinin ihtiyaçları. 

Bu fıkraya göre tanınacak ayrıcalıklar, nihai olarak Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarınca sapta
nacaktır. 

5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı, servislere başlanmadan önce, Âkit Tarafların hava
cılık makamlan arasında başlangıçta bir anlşama ile saptanacaktır, tik olarak kararlaştırılan bu kapasite ve 
servislerin sıklığı anılan makamlarca zaman zaman gözden geçirilebilir ve yeniden düzenlenebilir. 

MADDE : 11 

Ücret Tarifelerinin Saptanması 

1. Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerince, Âkit Tarafların ülkelerine veya ülkelerinden 
yapılacak yolcu ve yük taşımaları için alınacak ücretler, ekonomik maliyeti, makûl bir kâr, servislerdeki 

farklılık (sürat ve uçuştaki hizmet standartları dahil)da içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözönünde 
tutularak makûl bir düzeyde saptanacaktır. 

2„ Tayin edilen havayolu işletmelerinden herbirinin, iki Âkit Tarak ülkesi arasında veya üçüncü bir ülke 
ile öteki Âkit Taraf ülkesi arasında, belirlenen hatlardan herhangi biri üzerinde yapacağı taşımalar için ala
cağı ücretler, aşağıdaki yollardan birine göre saptanacaktır. 

a) Bir hattın bütünü veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu. işletmelerine danışıldıktan sonra 
ve. mümkün olduğu hallerde, üyesi bulundukları Uluslararası Hava Taşıma Birliğinin kabul ettiği ücret ka
rarlarına uygun olarak, Âkit Tarafların tayin edilen havayolu işletmelerinin aralarında yapacakları anlaşma 
ile; veya, 

b) Tayin edilen havayolu işletmelerinin Uluslararası Hava Taşıma Birliğine üye olmamaları halinde, ara
larında yapacakları anlaşma ile. 
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3. Böylece saptanan ücret tarifeleri, iki Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacak ve anı
lan makamların onaylarını bildirmeleri ile, veya onayın bildirilmemesi halinde de anılan havacılık makamala-
rınca tarifelerin alınmasından kırkbeş gün geçtikten sonra yürürlüğe girecektir; meğer ki bu süre içinde hava
cılık makamların tarifeleri onaylamadıklarını bildirmiş olsunlar. 
tarifeleri onaylamadıklarım bildirmiş olsunlar, 

4. Ücret tarifelerinin, bu maddenin (2) nci fıkrası uyarınca saptanamaması veya Âkit Taraflardan 
birinin tarifeyi onaylamalar ve varılan anlaşmanın uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alacaklardır, 
Eğer Âkit Taraflar anlaşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık 16 ncı madde uyarınca ele alınacaktır. Anlaşmazlı
ğın taraflar arasmda çözümlenmesine veya 16 ncı maddeye göre karara bağlanmasına değin, ilgili havayolu 
işletmelerince, mevcut ücretler, veya hiçbir tarife yoksa, makul ücretler uygulanacaktır. 

MADDE : 12 

Bilgi ve İstatistikler 

1. Her Âkit Taraf, tayin edilen kendi havayolu işletmesinin, mümkün olduğu kadar önceden uçuş ta
rifelerini, ücret tarifelerini ve bunlarda yapılacak değişiklikleri, veya arz edilen kapasiteye ilişkin olan ve bu 
Anlaşmanın uygulanmasını gözden geçirmek amacıyla havacılık makamlarınca istenen bilgileri de kapsamak 
üzere, üzerinde anlaşılan servislerin işleyişi ile ilgili diğer bildirimleri, öteki Âkit Taraf havacılık makamla
rına vermesini sağlayacaktır, 

2. Her Âkit Taraf, tayin edilen kendi havayolu işletmesinin, üzerinde anlaşılan servislerin, varsa taşınan 
trafiğin ilk çıkış ve son varış noktalarını da gösteren, trafik istatistiklerini,.isteği üzerine öteki Âkit Taraf ha
vacılık makamlarına vermesini sağlayacaktır. 

MADDE : 13 

İstişareler 

1. Yakın bir işbirliği anlayışı içinde, Âkit Tarafların havacılık makamları, bu Anlaşma ve Eklerinin 
hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara yeterli bir şekilde uyulmasını sağlamak amacıyla, zaman zaman bir
birleriyle istişare edeceklerdir. 

2. Âkit Tarafların herbiri istişare isteminde bulunabilir; her iki Âiki Taraf süresinin uzatılmasını karar-
laştırmadıkları takdirde, bu istişare istek bildiriminin alındığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde başla
yacaktır,; 

4 " MADDE : 14 

Değişiklikler 

1. Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşma ve Eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesinin uygun ola
cağını düşünürse, öteki Âkit Tarafla istişare isteminde bulunabilir; havacılık makamları arasında ve müzake
re veya yazışma yoluyla da yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek tarihinden itibaren altmış (60) gün 
içerisinde başlayacaktır. Bu şekilde üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir değişiklik, diplomatik nota 
teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının, aralarında doğrudan doğruya 
anlaşmaya varmaları ve bu hususun diplomatik nota teatisi ile teyid edilmesi suretiyle yapılabilir. 

MADDE : 15 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan herbiri, bu Anlaşmaya son vermek kararını, her zaman öteki Âkit Tarafa bildirebilir; 
bu bildirim aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne de ulaştırılacaktır. Bu durumda son verme 
bildirimi sürenin bitiminden önce anlaşmaya varılarak geri alınmadıkça Anlaşma, bildirimin öteki Âkit Ta-
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rafça alınışı tarihinden on iki (12) ay sonra sona erecektir. Öteki Âkit Tarafça bildirimin alındığı teyid edil
mezse Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün bildirimi aldığı tarihten on dört (14) gün sonra alınmış sayıla
caktır. 

MADDE : 16 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında, bu Anlaşma ve eklerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir anlaş
mazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce müzakere yoluyla çözümlemeye çalışacaklardır. 

2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyla bir çözüme varamadıkları takdirde, anlaşmazlığın, karara bağlanma
sı için bir kişi veya kuruluşa havale edilmesini kararlaştırabilirler, veya, Âkit Taraflardan birinin isteği üze
rine anlaşmazlık, karara bağlanmak üzere Âkit Tarafların herbirinin tayin edeceği birer hakem ve böyle se
çilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulan üç kişilik bir hakem heyetine sunulabilir. 
Âkit Taraflardan herbiri, ötekinden anlaşmazlığın tahkimini isteyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı ta
rihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış 
(60) günlük süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içinde bir hakem tayin ede
mezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri, Uluslararası Si
vil Havacılık Örgütü Konseyi Başkanının, durumun gereğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini 
isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını 
yapacaktır. 

3. Âkit Taraflar, bu maddenin (2) nci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı taahhüt 
ederler. 

MADDE : 17 

Madde Başlıkları 

Madde başlıkları, bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur, ve hiçbir 
şekilde bu Anlaşmanın amacını ve kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz ve belirlemez. 

MADDE : 18 

Tescil 

Bu Anlaşma ve ekleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ile kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Ör
gütünde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 19 

Çok Taraflı Sözleşmelere Uygunluk / 

Bu Anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Taraf için de bağlayıcı olabilecek herhangi bir çok taraflı Sözleşme
ye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 20 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçaları olan ekleri, Âkit Taraflarca gerekli anayasal işlemlerin tamam
lanmasından sonra, bu hususu bildiren diplomatik notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzalan 
bulunan temsilciler, bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
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Tripoli'de, bindokuzyüzyetmişbeş yılı, Ağustos ayının, onbirinci günü, ikişer nüsha olarak, Türkçe, Arap
'ça ve İngilizce dillerinde, her üç metin de aym ölçüde geçerli olmak üzere yapılmıştır. Bununla birlikte, an
laşmazlık halinde İngilizce metin geçerli sayılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 

İhsan Sabrı Çağlayangil 
Dışişleri Bakanı 

ŞK — I 

, Hatlajı 

'1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin, edilen, havayolu işleltmesi, aşağıdakıi ha,tta her 
liki yönde hava servisleri 'işletmeye yetkili olacaktır: 

Türkiye'de noktalar - ara nolkttajar - Tripolü - ileri noktalaır. 
Ib) Üçüncü ülkelerden ajlınan veya, bu ülkelere gidecefk olan; trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine bırakılması 

veya, oradan alınması hakkı, aşağıdakli hatta tanınmıştır: 
Türkiye'de noktala^ - daha, sonra belirlenecek ara, noktalar * Tripoli .-, djaha, sonra, belirlenecek (ileri nok

talar. 
2. a) Libya, Arap Cumhudiyöti Hükürneti tarafından tâyin edilen; havayolu işletmesi, aşağıdaki hatta 

her iki yönde haıva, servisleri lişletmeye yetkili olacaktır, 
Libya, Arap Cumhuriyetinde noktalar - ara njoklta lar - İstanbul - ilerli noktalar. 
Ib) Üçüncü ülkelerden ajınan, veya 'bu ülkelere gidecek oîam trafiğin öteki Âkit Taraf ülkesine /bırakıl 

ması veya, oradan alınması hakiki, aşağıdaki hatta tanınmıştır. 
Libya Arap Cumhuriyetinde noktalar - daha sonra belirlenecek ara njoktalar - İsitanbul - daha sonra be-

llirlenecek ieri noktalar. 
3. Yukarıdaki haltların herhangi Jbirinde'kS noktalar, servisin Ibaşlangıç noktası havayolu işletmesini tayin 

eden Âklit Tarafın ülkesinde bulunmak şartıyla, tayfin edilen hayayolu işletmesdnjin; ihtiyarına bağlı olarak, 
bütün uçuşlarda, veya, bunların herhangi birinde kullanıîrnayaJbilir. 

4. Akit Taraflardan her/biri, servislerine, öteki Âklit Tarafın ülkesinden lileıtide veya, Âkit Tarafların 
ülkeleiri arasmda bulunan Ma,ve noktaların; dahil edilmeslj istemjinjd,e bulunabilir. Bu istem, ötekıi Âkit Tarafın 
Ha,vaicıık rnakarnlarının onayına Ibağhdır. 

pK — n 
Uçuiş Tarif elerimin Onaylanması 

1. Âkit Taraflardan; heribdrıinlin tâyiin edilen havayolu işletmesi, her tarife dönemi için, (yaz ve kış) uçuş 
tarifelerini, uçak tiipi de dahil olmak üzere, tarüfenlin yürürlüğe gireceği tarihten en az kırkbeş (45) gün önce 
öteki Âkit Taraf havacılık makamlarının onayına sunacaktır, özel durumlarda bu süre, anılan makamların 
rızası ile kısaltılabilıir. 

2< Âkit Taraflardan herbirinin tayfın edlilen havayolu işjötrnes'ince uçuş (tarifelerinim ötekli Âkit Tarafın 
havacılık; makamlarının onayına, sunulmasından önıce,her ikS'Âkiıt Tarafın havayolu işletmeleri, onaylanma
sını koâa,yJastırm;a amacıyla tarifeleri üzeninde birbirleriyle istişare edeceklerdir. 

3. Bu uçuş tarifelerini alan havajcılılk makamları bunları onaylayacak veya, değişjiklik öneris'inde bulu
nacaktır. Her halde, tayin edilen havayolu (işletmeleri, .tarifeleri ttlg!i!i havacılık makamlarınca, onaylanmadan 
önce servislerime başlamayacaklardır. Bu hüküm, sonradan yapılan değişikliklere de aynı şekilde uyguîana,-
cajktır. 

Libya Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 

Muhammed Ahmet Al-Mangush 
İskân Bakam 
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Danem » . M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayı»ı : 255 
Toplantı : 2 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkmda 
Kanun Tasarısı ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
4 . 8 . 1 9 7 1 Tarih ve 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1 /173, 2 /200) 

TC 
Başbakanlık 

. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101-109/07158 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

MIIM Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
16.7.11978 tarihinde kararlaştırılan «1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönde-
rîhnisthv 

Gereğinim yapılmasını izinlerine saygıyla sunarım. 
Bülent Ecevit 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Çağın ve ülkemiz Silahlı Kuvvetlerimin bilim ve teknolojideki değişme ve gelişme hamlesine harp okulla
rının da ayak uydurması, kendisini değişim ve gelişim istikametinde yenilemesi kaçınılmaz bir davranış ol-
muşltuf, 

Bunu gerçekleştirebilmek, çağdaş ve modern bir askeri eğitimi uygulayabilmek amacıyla Meri Kanunun 
4 ncü maddesindeki esneklikten yararlanılmış, 1974 - 1975 öğretim - eğitim yılından itibaren eğitim normal süre
si 4 yıla çıkarılmıştır. 

Ancak lisans düzeyinde eğitime başlanılması ile yetinmek mümkün olmadığından öğretim hedeflerinin ça
ğın gereklerine paralel olarak yeniden saptanması, harp okulları öğretim üyelerinin ders gruplarına göre haiz 
olmaları gereken nitelikleri, okutulacak dersler, öğrencilerin okula giriş ve çıkarılma yöntemleri harp okulları 
öğretim üyelerinin yetiştirilmelerine ilişkin usul ve esaslarına da tasarıda yer verilmesi suretiyle gelişme hedef
leri yanında uygulamada karşılaşılan tereddüt ve sakıncalar da giderilmek istenmiştir. 

4 yıllık eğitime geçişin doğal bir sonucu olarak tasarıya ek geçici bir madde ilave edilmiş, böylece eski 
statüdeki öğrencilerin müktesep haklan ile eğitim sisteminin bütünlüğü korunmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının 1 nci maddesiyle Meri Kanunun bazı maddeleri değiştirirnıektedlir. 
Meri Kanunun değiştirilen 2 nci maddesinde eğitim amacı belirgin hale getirilmiş, taktik, teknik, idari, 

askeri disiplin, ilim ve beden yeterliği ilkelerini kapsayan eğitim hedefine dönük lisans seviyesinde bir öğ
renime yöneldiği belirlenmiştir., 

'*> 
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Kanunun 3 maddesinde yapılan değişiklikle lise eşidi okullar ibaresi metinden çıkarılmış ancak ihtiyaç ha
linde sivlil liselerin fen kolu mezunlanndan öğrenci alınacağı belirlenerek harp okulu tedrisatında başarıh 
olabilecek öğrenci seçimi başlangıçta tayin edilmiştir. 

Kanonun 4 ncü maddesi değiştirilerek lisans seviyesindeki öğretim ve eğitimin zaruri bir gereği olan 
4 yıllık öğrenime geçilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesinde yer alan değişikliklerle Meri Kanunun uygulamadaki sakıncaları giderilmek 
istenmiştir. Nitekim ahlak notu riispeti ibaresi ahlak notu olarak bırakılmış böylece nispet sözcüğü madde
den çıkarılarak maddeye açıklık getirilmiştir, 

Keza okuldan çıkarılîsayı gerektiren önemli bir işlemde karar yetkisi disiplin kurulundan alınarak yüksek 
disüplin kuruluna verilmiştir. 

Okuldan çıkarılma sebepleri arasına, giriş şartlarına ilişkin nitelikleri öğrenim sırasında değiştirenler, cüm
lesi eklenmek suretiyle Meri Kanundaki boşluk giderilmiştiir. 

Kanunun 6 n a maddesinde teğmenliğe nasıp 30 Ağustos tarihi olarak dondurulmuş iken Askeri Personel 
Kanununda yapılan değişiklik ve esnekliğe paralellik sağlanması amacıyla anılan kanuna atıfta bulunulmuş
tur. "Böylece idari, sıhhi veya yargısal zorunluluklar nedeniyle 30 Ağustos'tan sonraki bir tarihte de teğmen 
nasbetme olanağı yaratılmıştır. 

7 nci maddesinde harp okulları öğretim üyelerinin nitelikleri lisans öğrenimlinin gereklerine uygun olarak 
yeniden düzenlenmiş ve harp okullarında öğretmenlik yapabilecek personel 3 grupta toplanmıştır. Birinci 
grupta askeri meslek dersleri için, akademik kariyer şartı aranmaksızın mesleğindeki bilgi ve tecrübesine 
güvenilen asker kişiler; ikinci grupta teknik, fen ve sosyal bilim dersleri için akademik kariyer sahibi olmak 
kaydıyla asker kişiler; üçüncü grupta ise, teknik fen ve sosyal bilimi dersleri için akademik kariyer sahibi öğ
retim üye veya yardımcıferı; grupiandirîimıştır. 

Tasarının 1 nci maddedyie değiştirilen 9 ncu maddesine harp okulundan sonraki öğretim ve eğitim ku
rumları ilave edilmek suretiyle sınıf okullarına inhisar ettirilmeyen öğretim ve eğitim amacına daha uygun 
ve kapsamlı bir ibare getirilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesiyle Harp Okulları Kanununa ek geçici bir madde ilave edilmektedir. Tasarıyla 
getirilen hükfeıler 1974 -1975 öğretim yılından itibaren uygulanacağından bu tarihten önce harp okulu öğren
cisi sıfatım ihraz etmiş olanlarla öğretim bütünlüğünü zedelememek ve müktesep haklan korumak amacıyla 
Harp Okulları Kanununun değişen hükümlerinin bu kişilere inhisaren bir süre daha uygulanmasına devam 
edeceğini hükme bağlamaktadır. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleri yürütme ve yürürlüğü kapsamaktadır. 

Sivas Milletvekili Azimet Köyiüoğiu'nun Teklifi. (2/200) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 . 8 . 1977 

Millet Meclisinin 4 ncü döneminde hükümsüz kalan 2/659 sıra sayılı teklifini yeniliyorum. 
Gereğini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Azimet KöyJüoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair olan kanun 
teklifimi sunuyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Çanakkale Milletvekili 

2ektye Uulsen 
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G E R E K Ç E 

1. Giriş ve Genel Bilgiler : 
I nci Cihan Savaşının sonunda, Büyük Atatürk'ün Sakarya Muharebelefiyle fiilen ortaya attığı ve ilk uygu

lamasını yaptığı, daha sonra 1929'da General Ludendorfun teorisini yazarak dünyaya benimsettiği «Topyekûn 
Savaş Doktrini» o tarihten bu yana vuku bulan her boyuttaki savaşta uygulana gelen savaş şeklidir. 

Yurt savunması konusu, artık yalnızca erkek savaşçılara yaslanan bir özel konu olmaktan çıkmış, kadın 
ve erkeğin paylaştığı bir ölüm -. kalım davası şekline dönüşmüştür. II nci Cihan Harbi bu teorinin geniş 
çapta uygulamalarını bütün dünyaya göstermiştir. Harbin sona erdiği 1945'den bu yana dünyanın muhtelif 
yerlerinden çıkan iç savaş ve mahalli harplerde ise, çok daha geniş uygulamalar görülmüştür. Kadın artık Si
lahlı Kuvvetlerin tabii bir elemanı haline gelmiştir. 

Bu ihtiyaç, yalnız sefer kuvvetlerinin insan gücüne olan gereksinmesine yaslanmamaktadır. Modern harp 
ve silah araçlarından bazıları ve bazı iş grupları üzerinde kadın cinsinin, erkekten daha başarılı olması, ka
dının çevreyi eğitmedeki psikolojik etkisi, bazı hizmetlere tahsis edilen erkek elemanların daha fizik güce ih
tiyaç gösteren görevlere şevkine olanak sağlaması, cephs gerisindeki sivil savunma hizmetlerine kadının tah
sisi ile, cephe yararına güçler elde edilmesi gibi çeşitli nedenlere yaslanmaktadır. Daha da ileri gidilerek bu 
gereksinmede «Vatandaşlık Haklarındaki Eşitlik» gibi hukuksal görüşlerin de yer aldığı da görülebilmekte
dir. 

Bu büyük sorumluluklara, yalmz seferde ve zaruret halinde kadının celbedilmesi, tekniğe fazla yer veren 
Silahlı Kuvvetlerin bünyesinde imkânsız görüldüğü içindir ki, barış zamanından itibaren hemen doğulu ve ba
tılı, gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerde orduların bünyesinde kadına yer verilmektedir. Artık 
içinde kadın eleman bulunmayan bir Silahlı Kuvvet bulunmamaktadır. O kadar ki, Afrika'da yeni kurulmuş 
ve Islamiyetin bağnaz anlayışının etkisinden kendini sıyıramamış devletler bile, kadım ordunun tabii unsuru 
saymaktadırlar. 

2. MİMİ Savunma Hizmetlerinde Kadının Geçmişi: 
a) Yabancı ülkelerde : 

Kadımn Silahlı Kuvvetler hizmetine katkısı konusu son savaşların getirdiği bir mevzu değildir. Tarih bo
yunca, özellikle ufak toplumların (tkabile, aşiret) savaşında döğüş daima beraberce yapılmıştır. 

Yakın çağlarda, büyük Profesyonel Ordulardaki kadının ilk hizmetleri ise (Hastabakıcılık) olarak kendisi
ni gösterir. (Kırım savaşında Florence Nightingale'inSelimiye kışlasındaki hizmeti başlangıçtır). 

II nci Cihan Savaşında geri hizmetlerde artan ihtiyaçlarla, şoförlükten pilotluğa, Sivil Savunmadan, Ra
dar Operatörlüğüne ve Uçaksavar Topçuluğuna kadar birçok hizmetlerde (kadın askeri) çeşitli isim ve rüt
belerde görmek kabil oldu. 

örneğin : II nci Cihan Savaşında Alman Hava Kuvvetlerinin şiddetli taarruzları başladığı azman, ingilte
re'de seferber edilen erkek mevcudu savunma ihtiyaçlarını karşılayamaz oldu. Kadın Askeri Birlikleri sürat
le geliştirilmeye başlandı. 1944 yılında Milli Savunma hizmetlerindeki kadın adedi 16 milyonu bulmuştu. 
Bunun 7.1 milyonu yardımcı hizmetlerde görev yaparken geri kalan 8-9 milyon kadın da, güçlüleri harp gö
revine katıldığı için bakıma muhtaç evlerin yaşamlarına yardımda çalışmakta idi. Endüstride 900 000, pasif 
korunmada 35 000 kadın hizmet almıştır. Ordu yardımcı hizmetlerinde 1941'de 103 000 olan kadın asker ra
kamı, harbin son yılında 467 OOO'i bulmuştu. Bu kadınların yaşları 14-59 arasında değişmektedir. 

ingiltere'de kadınlar her üç kuvvette subay olmaktadırlar. 
isviçre'de 1948'de çıkarılan bir kanunla Kadın Yardımcı Teşkilatı kurulmuştur. Barış'ta 6 000 mevcutlu 

bu birlikte kadınlar subay olmaktadırlar. 
Sovyet Rusya'da, kadınlar erkeklerle tam eşit olarak silahlı kuvvetlerde mecburi hizmete tabidirler. 
isveç, Norveç ve Finlandiya gibi iskandinav devletlerinde de Kadın Servisleri mevcuttur. 

Birleşik Amerika'da, 19I7'de ilk defa kurulan teşkilât II nci Cihan Harbinde geliştirilmiştir. Bu savaşta 
6 000'ni subay olarak. 100 000 kadın süahlı kuvvetlerde görev almış ve bunlardan 17 000'ni ise Cephe hiz
meti yapmışlardır, özel kadın subay ve kadın Astsubay Okullarında yetiştirilen bu elemanlara, geçen yıl ilk 
kez Harp Okullarında yer verilmiştir. 
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İsrail'de kadınlar erkekler gibi mecburi askerlik hizmetine tabidirler. Cephede her sınıf ve rütbede görev 
alırlar. 

b) Türk kadınının memleket savunmasındaki hizmetlerine gelince : 
Kadınlarımızın bu konuya ilgileri belki en eski ve fazladır. Orta Asyada ve oradan Batıya doğru'geliş sa

vaşlarında, Türk kadının erkekle beraber savaşması yaşamının tabii bir olayıdır. Hatta kadının 'kişisel nite
likleri sayılırken (savaşçılık gücü) ön planda yer alırdı. 

1011'de Haçlı Seferlerini durduran kumandanlar arasında Gazi Ayşe Hatun da vardır. 
Yakın tarihlerde 1873 - 78 Rus - Türk savaşında bir Aziziye Tabyasının kurtarılması harekâtı vardır. 

Nene Hatun'un komutasındaki baskın hareketi yalnız kadınların eseridir. 
Balkanlardaki komite harekâtında Türik savaşçı kadınları da görülür. 

Daha yakında ise : 1913'de İstanbul Üniversitesinde (Orduya Yardım Teşkilatı) adıyla binlerce aydın ha
nımımız bir araya gelir. Kadınımızın batılılaşma- hareketinde, evden topluca dış hayata çıkışın tarihinde de 
bu hareket büyük yer alır. 

İstiklal Savaşımız ise : Orta Asyadaki .Savaşçı Kadın ruhunun bu dönemde tamamen dirildiğini görürüz. 
Türk kadınının bu savaşta katkısı dünyaca kabul edilen «Topyekûn Savaş» doktrininin doğmasına neden olur. 
Cephe gerisindeki bütün cephane, mühimmat, ikmal maddeleri ve yaralıların taşınması, Türk kadının kağnı
sına ve sırtına yüklenir. Basit silah endüstrimizi onlar çalıştırırlar. Ulus meydanındaki kadın heykeli, işte bu 
kahraman Türk kadınını simgeler. 

Bunun dışında fiilen ateş hattında, cephede döğüşenler de pek çoktur. Öyle canlı ve unutulmuş örnekler 
var ki, bugünün moda haline gelen kadın komando, gerillacılık sanatı bizim İstiklal Savaşımızda doğmuş
tur denilebilir. Bizim Kadın Milislerimizden Harp Tarihimize geçen bazı örnekleri görelim : 

— Gördes'li Makbule : Yunanlılara ilk silah atanlardandır. Evlenir evlenmez kocasıyla kurduğu müfre
zede savaşırken şehit düşer. 

— Güney Cephemizde bir müfreze kumandanı (Tayyar Rahmiye) vardır. Fransızla savaşta şehit olur. 
— İzmit Cephesinde (Çeteci Hatice) vardır. Takımın Kumandanı Erzurumlu Fatma vardır. 

— 1919 da Yunanlılar Âydın'a girenken bir anne silahını kapar, ileri atılır. Bunu birçok erkek ve kadın 
takibeder. Ayşe, Emime ye Seher isimleri tarihe malolmuş kaıdın savaşçılarımızdır. 

— Yine Güneyde bir Adile Çavuş vardır. 
Hele TBM Meclisi tütanaklannda rastlanan bir Nezahat Kızımız var. 12 yaşındadır. 30 Ocak 1921 tarihli 

140 ncı toplantı tutanaklarıma göre öyküsü pek ilginçtir. Babası subaydır. 70 nci Alay Kumandanı Halk Bey
dir. Annesini 8 yaşında iken yitirir. Baba da kızını cepheden cepheye beraber taşır. Morali bozulanlara moral 
verir. Beraber döğüşelim der. Yüzden fazla Yunanlıyı kendisi öldürür. Babasının zayıf gürlerimde «korkma 
sen de ölsen, Millet bakar bana» diyecek karakterdedir, inönü saıvaşlanndaki kahramanlıklarıyla ordunun kal
bini kazanır. Millet Meclisinde bu hakiki Türk Jan D'arkına General rütbesi ve İstiklâl Madalyası verilmesi 
teklifi, kız olduğu için reaksiyonla karşılanır. Konu kaybolur. Bütün sanatçılarımızla, romancılarımıza tam 
işlenecek rnilli bir konudur.. 

Büyük Atatürk, Türk Kadınınım İstiklâl Savaşındaki büyük katkısını 21 Mart 1923 de Konya'da yaptığı 
bir konuşmada en vefalı bir biçimde över ve derki: 

«Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde kadın mesaisini zlifcretaıek 
imkânı yoktur. Erkelerimizin teşkil etltiği ordunun hayat membalarını kadımlarımıız işletmiştir. Memleketin 
esibâıb-ı mevcudiyetini (Varlığın nedenlerini) hazırlayan kadınlarımız olmuş ve kadınlarımız olmaktadır. Kimse 
inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin kabiliyet-i hayatiyesimi (hayat yeteneğini) tutan 
hep kadınlarımızdur. Çift süren, tarlayı eken, ormandan ödün, kereste getiren, mahsulatı (ürünleri) pazara gö
türerek paraya kalbdden (çeviren), aile ocaklarının dumanını tüttüren bütün bunlarla beraber, sırtıyla, kağnı-
siyla, kucağındaki yavrusu ile, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak - soğuk demeyip, cephenin mühıimmatını 
(savaş gereçlerini) taşıyan hep onlar, hep o ulvi (yüce), »o fedakâr, o ilâhi Anadolu kadi'nları olmıuşlturt Bina
enaleyh hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve tak
dis edelim.» 
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Türk kadını, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmete elindeki silahla ve gönüllü olarak, ve döğüşerek, kan 
dökerek, şehitler vererek girmiş, asıl ve asil görevi olan «Analık» görevi ile beraber bu hizmeti de en sert ko
şullar içerisinde başarı ile yapmıştır. O, bu hizmeti daha sonraki diğer ülkelerde olduğu gibi bir Kanunun m-
ruıniuğu altında ve biçimlenmiş bir teşkilatın içinde yapmamıştır. 

Gazi Mustafa Kemal, kadına ordularda ilk yer açan, kadro veren ilk Generaldir, ilk Başkomutanıdır. Bu 
konuda da yaratıcıdır, önderdir. İstiklâl Savaşında kendisiyle fikir arkadaşlığı yapan tanınmış yazanımız Ha
lide Edip Adıvar'a 18 . 8 . 1921 tarihli tegrafıyla «Onbaşı» rütbesini tevcih eden odur. Dolayısıyla kadınları
mızın silahlı kuvvetlerimizdeki hizmetleri bir Atatürk direktifidir, ilkesidir. 

— Bugün Kıbrıs'da Mücahid'in yanında dövüşen Kahraman Mücahide'ler bu kuşakların çocuklarıdır, 
torunlarıdır. 

İstiklâl Savaşından sonra bütün erkek konularına katışan kadınlarımız Silahlı Kuvvetlerinde yalnız (Hem
şire) lik hizmetleriyle yetinirler. 

Büyük Atatürk, devrimleri arasında, en önemlilerinden sayılan (Kadın Hakları) nı kurtarır ve onu her 
mesleğe teşvik ederken (subay yapmayı) unuttuğu zannadilmemelidir. 1935 Dünya Kadınlar Kongresi vesi
lesiyle Türkiye'ye gelen dünya kadın aleminin en ünlü simalarından delege ve basın mensuplarının «Türk Ka
dınına her hakkı, her mesleği vereceklmisiniz? Asker de olacaklar mıdır?» sorusuna «Ben Türk erkeklerinden 
bile savaşmalarını işitemiyorum. Amma mlilli şerefimiz isöz konusu olursa Türk kadını erkeğiyle beraber ve 
eşit şartlarla vatan için döğüşeoektir.» şeklinde cevaplandırması çok ilginçtir. 

O yılları yaşayanlar bilirler. Liselerimiizde, Üniversitede «Askerliğe Hazırlık» dersi okunur ve silâhlı eği
tim, ve atışlar yapılırdı. Bu eğitimde kuzlarımız, (bugün dış dünyada sık sık görülen askeri eğitimi) tam bir cid
diyetle erkeklerle eşit koşullarla yapmakta idiler. Bu eğitim, 1930 yılında Büyük Atatürk'ün izmir Kız Öğ
reitmen Okulunda öğrencilerle yaptığı hasbıhalin sonunda karar haline getirilmiş uygulanmaya başlanmıştır. 

Bir Sâbiha Gökçen adı Vardır. Tarihimizde çok yönü ile yer alacaktır. Atatürk'ün sevgili mânevi kızıdır. 
Evvela (Gökçen) adını verir.. Sonra onu Türkkuşunda pilot, paraşüt ve planör eğitimine sokar, yetiştirir. 

Daha sonra da Eskişehir Hava Uçuş Okulunda subaylarla beraber Askeri pilot eğitimini görür ve başarır. 
Şark Harekâtıma 52 nci Tayyare Bölüğü ile subaylar gibi katılır. Tam bir (Dişi Kartal) dır. 

Atatürk kendisine ve emsaline «subay» unvan ve rütbelerini verme hazırlığında iken ömrü vefa etmez. 

1955 de, Türkiiye'de Askeri Paraşiüitçü Birlikleri kurulmasına karar verilir. Atatürk'ün kurucusu ve GÖk-
çen'in de hocası olduğu Türkkuşu sivil havacılılk okulunu ilk asker paraşütçülerimlizin yetiştirilmesi görev 
olarak verilir. 

Kadın ve kız paraşüt hocalarımız, ilk paraşütçü subay, astsubay ve erlerimizi beraberce uçarak ve atla
yarak yetiştirirler. 1974 de Kıbrıs'a inen ve fetheden kahraman paraşütçüler evvela böylece kadın paraşütçü 
öğretmenler tarafından Türkkuşunda yötiştiriHMer. 

1955 yazında, Ankara'da bir lise mezunu kızımızın Kara Harp Okuluna ve Türkkuşunda pilot ve paraşütçü 
brövelerirü alan üç kızımızın da Hava Harp Okuluna müracaatı ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çağdaş ordu
lar düzeyinde bir «Devrim» hareketi başlar. Bu genç kızlar konuya ilgi gösteren ileri görüşlü bazı otoritele
rin yardımı ile ve Yasal önleyici hükıülmlerin olmamasından da yararlanarak Harp Okullarına girmeye muvaffak 
olurlar. Deniz Harp Okulumuz da ilk gönüllülerini alır. tik kez Kara Harbiyesine 3, Denize 2, Havaya 6 öğ
renci muharip subay yetiştirilmek üzere alınır. Aynı sene yardımcı sınıflara (öğreitmen, tabip, kütüphaneci vs.) 
subay yetiştirilmek üzere Üniversitelere 17 askeri kız öğrenci alınır. 

Harp Okullarımız, kızların bünyelerine göre herhangi bir hazırlığa sahip olmadıkları halde, bu önce Ata
türk kızları, erkek arkadaşlarından savaş ve uçuş eğitimi, silah ve bakımı ve nöbet hizmetleri dahil en ufak 
fark gözetilmeden aynı koşulları yaşayarak yetişirler. Ahlâk ve faziiletleriyle çevrelerinin saygılarını kazanır
lar. Örnek Harbiyeliler olurlar. 

Kadın subayın, dünya ordularında kadının fiziksel farklarından doğan özel bir statü mevcuttur. Ordumuz 
bu konuda da hazır olmadığından ilk kadın subaylarımız îçhizımetler Yönetmeliği ve Askerliğin diğer yaşama 
koşullarına kendilerini şikayetsiz uydururlar. Büyük zorluklara zevkle katlanırlar. Hizmetleriyle başarılı olur
lar. Silâhlı Kuvvetlerin muharip kadrolarında jet pilotluğu, muhabere subaylığı, güverte subaylığı gibi hizrnet-
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tenü bile basan He yüDilfcürl'er, Geri ve yardımcı hizmetlerde ikmal, oıdudonaüm, doktor, küfâpbkaııeci, mühen
dis: bra^Manında olaoJaarda aynı başarıyı gösterirler. Bu ıbig&eiri, ilk HaibiyöM ktzia^mmai Kaıraaödafllıik yap
mış kastilerin basılı esederirtde zevkle otamaiktayız. 

Kadın subaylarımızı ordu hemen benimser, Kumandan onları sever, Mıehmetçik saıyasr, Halk beğenir. 
Yurt dışı görevlerde di'klkaiti çekerler. Atatürk kadın devrimini en güzel biçimde temsil ©derler. 

Atatürk devrimlerinin, kadın - erkek eşitliği ve işbirliği ilfceler'Mn gefçekl'eşme&inıdfe bu ilk öncü asker 
kızlarımız cidden parlak somuçlar alırlar. O dönemde Ordumuzun basılı yayınlarında, hak'larmda erkek ar-
kadaşlarının ve kumandanlarının yazdıklarım oktuyunca yalnız onlar için gurur duymakla kakmıyoruz. Türk 
kadını hakkında Türk Ordusunun anlayışındaki Harfliği görerek, her konuda olduğu gülbi kaldın haklar 
konusıunda da galiba Türkiye'de en iyi anlayan çevrenin Silâhlı Kuvvetlerimiz olduğu inancına varıyoruz. 

Iİ961 de, nedenli belli ofmayan bir kararla bir Atatürk araüsu, emri ve emanetti olan bu şerefli Hizmet, şe
refli Türk kadınından konunun her dalındaki başarılı çalışmalarına rağmen geri alınır. Yetiştirme durdurulur, 
mevcutların idamesline (tazı koşullarla) devam olunur. Bugün Ordumuzda 25 Kara, 8 Eteniz, 25 Hava sufcayı 
kızımız kalmıştır. Rrüttfeöleri Yüzbaşı, Binbaşı ve Yarbaydır. Gerisi gelmediğinden fcöMi olmayan bir ağaca ben-
zemelktedirler. Buttun dünya orduları, yararına inandıkları bu si'nsfı hergün geliştirirken biz körletmiş oluyoruz. 
Bu cidden haizin bir sonuçtur. 

3. — Türlk Silahlı KuvVetJetfinldle Kadın Elemanların görevkndirjlmeSinSn zoruriluklan (Nedenleıü): 
a) Türkiye'min, Atatürk Devrimlerinin ve Türlk Kadınının Dünya kadınları arasındaki çağdaş yerinin 

tanıtılması açısından : 
Ülkemizin bugün başlıca problemi, Atatürk devrimleri ve çağdaş uygarlık düzeyi ile dünya üzerinde yeteri 

kadar tanıtılmamış olmasıdır. Politik alanda artık belirgin hale gelen «Büyük Yalnızlığıımnz»ın asıl nedenli bu 
gerçeğin içindedir. 

özelli'Me Türlk kladıinın, Atatürk devrimleri ile ulaştığı düzeyi daha yakın komşu memleketlere rüJe tanıt
mamış, duruımtdayız. Türk hududunu geçer geçm'ez kadmlanımEtn harem hayatı, peçeli çarşaflı kıyafetleri üze
rinde acaylip sorularla karşılaşmaktayız. Taminmamamızıin, d'olayısılıa da sevitaömemizin suçluları öncelikle 
bizleriz1. 

Halen Ordumuzda mevcut bir avuç kadın subayımız Atatürk'ün Türk kadın devrimini ve daha geniş an
lamda Türkiye'yi tanıtmada büyük roller oynamışlardır. Bunlara ait pek: çolk örnekler bimıelklteyiz. 

En son, 1975 Ternlmuzunda Mexiao Ciıfcy'de yapılan «Uluslararası Kadın Yılı Dünya Konferansı^na 133 
ülköden (5 000) ne yakın delege ve dinleyici kadın katılır. Gazetecilerin ve Türk heyetıinldelki çok değerli pro
fesör hanıımlaırimızın belirttiklerine göre, bu büyük kadın topluluğu arasında en fazla ilgiyi 1963 de uızaya ilk 
giden kadın ve dünya etrafında 48 defa tur yapan Sovyet Kozmonotu Valeriüina Tordslhlkova çekmıeBete idi. 
Bundan sonra, dikkatlerin Türk Delegasyonu arasında görevlendirilmiş bir Türk Kadım Jet FÖotu Binbaşımız 
üzerimde toplandığı görülür. Hâlâ, haremde yaşadığı uimülan bir kaldın toplumıundam bir Harp Pilotunun çık
ması hepsim şaşırtıır. 

iSadece bu gibi Türkiye'yi tamıtma veya Türkiye hakkındaki yanlış tanımları gadarmek; yolundaki hizmefileri 
dahi bu sınıfın tekrar ihdasına yeterli bir nedendir. 

,b) Eğiteel nedenlerle: 
«Kadm» yaratılış itibariyle inşamın ilk öğretmenidir. «Eğitim kaibiiliyeti» doğal olarak vardır. Bulunduğu 

çevreye Varlığıyla eğitici efükıi yapar. Bundan ötürüdürki «Karma Eğitim» ıtaıbii ve dünyaca kabul edilen eğitim 
.türüdür. 

Ayrıca askeri liselerimizden i'ttiibaren her askeri öğretim ve eğittim kurumumuzda kadın subaylar çok iyi 
birer eğitim elemanı olacaklardır. Okadanki pilotluk, paraşütçülük gibi en sert eğitim daHatrıoda bu husus 
denenmıiiş ve çok başarılı sonuçlar alındığı tespit edilmiştir. Kadınımızın bu doğal gücümden yaımrlasımaınız 
çok yerinde olacakltı'r. 

c) Silahlı Kuvveltfedmizin insan gücü (Mihdam politikası ile ilgili nedenler): 
JJk kez, 1955 yılında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri bürayesipe fcadrçr subay ye^tkitoeöt üBetre kız öğ-

renei almidığı açıManmıştı. 
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Bu girişim çok olumlu projenin başlangıç devresini teşkil etmaktedir. Böylece : 
Silahlı Kuvvetlerin yardımcı sınıf hizmetlerinin büyüflc bir bölümünü kadın subay personele yafUtsmak' ve 

yetiştirmek suretiyle tasarruf edMecek ericek subayların aşıtrı bedeni güçlük gösteren muharip &mıf bizmsİerine 
kaydırmak, ve bu amaçla iterde kadın subayların yetiştirilmesi için açılacak eğiöim kurumlarına, idareci ve 
eğitimcii kafdm subayları yet^tirmak üzere 1955 yılının koşulları içirtdıe mevcut Harp Okullarında ilk çekirdek 
elemanları yetiştirip elde etmek amaçları ele alınmıştı. 

Bu olumlu başlangıç semeresini vermiş Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin çeşitli sınıflarında 1955 - 1960 
arasmda 130 kadar bayan subay yetaştiMmiştir. 

Herhanjgibir mantıki ve geçerli nedene dayandırılmadan, hatta duygusal vaıtsayıllabilecek nedenlerle, 1961 
yılında bu projeden vazgeçilmiştir. O sırada, mevcut kaldın subayları dahi silahlı küfvvet&eırden ayırma düşün
cesi! kuvvet kazandığı görülür. Haltta bu düşünceye bazı yarışmalarda gerekçe olarak kadın subaylara! anne ol
maları devrderindeki durumları ileri sürülmüştür. Oysa 1961 yuh itibariyle, henüz teğmen rüöbesinlde okn bu 
personelin çoğu henüz evli dahi değildi 

Bu personelin çalışmaforınrn verimtsiz olduğu da iddia edifornemişföir. Çünikü en yükseği Yarbay rütbesinde 
olan bu personelden, çalışmama randıman düşüklüğü, disiplinsizlik veya ahlâkı zedeleyen nıödenferle sicil ala
mayan, terfi edemıiyen veya silahlı kuvvetlerden ilişiği kesilene rastlanamaımıştıtr. Ancak son çfenlan 20 yıl
da emeilcli olabilme hakanı veren yasa çerçevelinde kenidi isteği ide ayrılanlar, ve tedavisi mümkün olmıyan 
(ifcaaser gibi) hastaiılkftan ayrslaniar olmuşüur. 

Şu andia Siîahlı Kuvvetlerin çeşitli kadrolarnnüa görev yapan altmış kadar kadın subayların iş geçmişlerikıi in-
celer&dk ve evli olan büyük çoğunluğunun da iki çocuğu okluğunu kabul edersek 20 yıllık çalışma bayatların
da toplam 6 ay tutan bir süre hiznuööten «Doğum» nedeniyle uzak kaldıklarını görürüz. 

Aynı sayılda erkek subayı aynı hizmet sürösü içinde incelersek bu rakamın beffld daha üstüne çıkabildiği 

- Bunttn iki nedeni vardır. 
BMneisi; Doğa'nın, organik ve fizyolojik yönlerden kadını erıketoten güçlü yarsöfcmsş olmasıdır,. Örneğin 

(Kalp ve kan hastalıkları kadınlarda 45 yaşımdan sonra görülebilir. Uzay uçuşları gibi en zor hizmıefclere kadın 
bünyesinin daha tahammüiiü olduğu tespit edlmtiştir.) 

İkincisi; gdendrisel olarak erfcek mesleğine sahip olan ^kadınlar, elde ettiği bu hakka eşit ve layık olduğunu 
kanıtlama çabasııyla daimi iddialı ve randımanlı çalışmaktadır. 

Diğer yandan kadınım Amalik d&ikat ve sabrı ile içgüdüsel eğitimci yapısundan «Sanlı kuvvetler içerisinde 
büyök yararlar sağlandığı göztenmekâödir. 

Örmeğin Kadın Subay Öğretmenlerin derslerinde Askeri öğrencilerin başarı nispetti fazla otaa&ta, kadın 
subay doktorların özelliklie hasta erlerin tedavisinde son iderece başarılı sonuçlar aldığı görüfaekftedir. 

Şu anda kıomartdo MrüğÜmî n bağlı olduğu bir askeri hastanemizin ortopedi böl'ümönü bir Yarbay Ka
dın Döfcfcor idare etmektedir. Ömdkieri genişletirsek kaıdın sufeaıyiann buhıriduğu görevterde büyük bir ba
şatı sağladıkları, hatsta birden fazla kjaiduoları doldurdukları görülmektedir. 

SilahU Kuvvetlerde kadın subay ve daha da öte bir düşünceyle astsubay kullanımını (özellikle muha
rip sınıflar dışında) düşünmek zamanı gelmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin insangüeü yapısı iyi incelenir değerlendirilirse pek çok hizmetin kadın subaya ve 
astsubaylara kaydırılması mümkün olabilir. 

Bana. acaba gerek var mıdır? 
İşte bu nokta; ülkemizin okuyan iş gören erkek gücünü inceleyerek çözümlenmesi gereken bir konudur. 

Şayet bu incelemeyi katı kalıplar içinde yaparsak erkeklerin iş sahası bulamadığı bir dönemde kadınların 
Silahlı kuvvetler bünyesinde görevlendirilmesi konusu gerçeklere uymayan bir görüştür. 

Amaç; Devletin yatırım harcamalarını en yararlı biçimde kullanmak olduğuna göre Anayasamızın ver-
diği eşitlik ilkesi çerçevesinde cinsiyet düşünühneksizan hizmeti en verimli yapabilene götürmek, anailke 
olması lazımgelir. 

Kalkman ülkemiz ve gelişen ekonomimiz çerçevesinde bu düşünce uygun bir çözüm yolu olacaktır. Kal-
d*ki sürçtü sanayüeşmdcte olan ülkemizde «"keklere büyük çalışma alanları Açılacaktır, Milli eğitim poli-
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tikamızın da teknik öğretime ağırlık vermesi bu düşünceden hareketle oluşmuştur. Bunun yamsıra Silahlı Kuv
vetlerimizin doktor, dişçi, mühendislik dallarındaki kadrolarında büyük boşluklar olduğu ve eleman sağlana
madığı bilinmektedİTi Bu kadrolara kadın subay alınması hizmetin aksaksız olarak yürümesini sağlayacak
tır. 

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle sivil personel kullamlan kadroların
da kadın subay ve astsubay kullanılması hizmette sürat ve disiplin sağlayacağı gibi verimi de artıracağı aşi
kârdır. 

Böylece Atatürk devrimlerinin bir devamı sayılan kadının Silahlı Kuvvetlerdeki hizmet müessesesinin de 
devamı sağlanacaktır. 

Kadın personelin muharip kadroda ve ateş hattında dahi görev aldığı orduları saymak mümkündür. Ya
kın yıllarda İsrail, Vietnam gibi savaş alanlarında pek çok örnekler görülmüştür. İstiklal Savaşında bizde ve 
sonra II. nci Cihan Savaşında ve daha sonraki iç savaşlarda gerilla güçlerinde kadının erkekle eşit koşul
larla döğüştüğünü hep bilmekteyiz. 

Böyle olmasına rağmen olağan şartlar içerisinde genel eğitim kadının Silahlı Kuvvetlerin yardımcı ser
vislerinde görev almasıdır. Bu servislerin özellikle barış ordularında yeterli, kaliteli erkek elemanlarla Hazar 
kadrolarım doldurmaları güçlüğü bütün dünya ordularında belli olan bir problemdir. 

Zaman zaman gazete ilânlarımızdan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aym sıkıntıyı çektiğini ve sivil elemanları 
aradığını görmekteyiz. Barış kadrolarımızın yardımcı sınıflardaki bu ihtiyacın '% 50 civarında daima eksiklik 
içinde olduğu bilinmektedir. Sosyo - ekonomik koşullan gelişen her ülke gibi Türkiye'de de resmi sektörün 
özellikle teknik yükseköğrenim görmüş personel sıkıntısı çekmesi normaldir. Ancak bunun klasik anlayışlar
la muvazzaf erkek subay ve astsubaylarla karşılanmasının mümkün olamayacağının veya çok pahalıya malola-
cağını da kabul etmek lazımdır. Bu gerçektir. ^ = '~*~ i ' 

Sivil sözleşmeli personelle de bu açık kapatılamaz. Bu yolda çok kez denenmiştir. Bu gibilerin ücretleri 
normalin üstünde olur. Tam yetiştiği sırada serbest sektörün yüksek ücretinin cazibesine kapılır. Ayrıca üni
formalı hizmetle, üniformasız hizmetin ordu disiplin koşullarına uyumundaki farkları da dikkate almak la
zımdır. 

Esasen ordudaki sivil personel 657 sayılı yasaya tabidirler (işçi statüsünde olanlar hariç). Bu kanun ge
nel idare, teknik ve yardımcı hizmetlere alınacak personelin şartlarım sınırlamıştır. Bu şartları bulamayınca 
bu kadrolar zaruri olarak boş kalmaktadır. 

Silahlı Kuvvetler Personel kanunları görevden ayrılabilmek için 15 yıllık hizmeti öngörür. Dolayısıyla ye
tiştirilecek kadın subay ve astsubayların disiplinli davranış ve çalışmalarına ilave olarak ve rantabl bir ve
rim de sağlanmış olurlar. 

e) Hukuksal Nedenler : 
İstiklal Savaşında cephede ve cephe gerisinde Türk erkeği ile yanyana, omuz omuza savaşan Türk kadı

nına eşit hak ve eşit görev ilkesinin benimsendiği Cumhuriyet döneminde, bir ara Türk Silahlı Kuvvetlerinde 
subay olarak istihdam edilmek üzere harp okullarına öğrenci olarak kabul edilerek orduda görev verilmiş 
ve fakat kısa bir süre sonra Türk kadınına tanınan bu hak, kanun ve yönetmeliklere konan maddelerle geri 
alınmış, müktesep hak sahiplerinin göreve devamlarına müsaade olunmuştur. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 11 neti maddesi muvazzaf subay kaynağım, 
a) Harp Okulları : 
b) Fakülte ve yüksekokullar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 1955'ten 1965 yılma kadar yetiştirilen 

kadın subayların yetiştirilmelerinin devamı harp okullarının kuruluş, işleyiş ve bu okullara giriş şartları ye
tiştirme usulleri 4.8.1971 tarih ve 1462 sayılı Kanun hükümlerine tabi olup 1462 sayılı Harp Okulu Kanu
nunun 3/1 maddesi ile Harp Okulları Yönetmeliğinin9/a-l maddeleri ile kesinlikle durdurulmuş bulunmak
ta artık bu madelere göre harp okullarına kız öğrenci alınmasına olanak bulunmamaktadır. 

Bu hususlar, 334 sayılı TC Anayasasının 12 nci maddesinde zikredilen eşitlik ilkesine de aykınhk teşkli 
eder, 

Bununla beraber 926 sayılı Kanunda, muvazzaf subay kaynağı olarak gösterilen «Fakülte ve yüksekokul
lara kız öğrenci alması hususunda mani bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu konunun 20 nci maddesi ge-
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reğinçe hazırlanan ve resmi gazetenin 11 Mayıs 1968 tarih ve 12896 sayılı nüshasında yayınlanan fakülte 
ve yüksekokullardan yetişen subaylara ait yönetmeliğin7/a maddesinde askeri öğrenci olabilmek için; «erkek 
ve Türk vatandaşı olmak» şartı getirilmiştir. 

Yönetmeliklerin kanun hükümlerine aykırı hüküm ihtiva edemeyeceği izahtan varestedir. 
Bu itibarla kız öğrencilerin 926 sayıh Kanunun 13 ve müteakip maddeleri gereğince fakülte ve yüksek

okullara girebilmeleri bugün de yasal olarak mümkündür. Yönetmeliğin 7/a maddesinde yapılacak bir tadi
lat hem kanuna aykırı yönetmelik hükmünün düzeltilmesinıi temin edecek ve hem de yönetmelikte kız Öğren
cilerin fakülte ve yüksekokullarda yetiştirilmesine mani hükmü > kaldırmış olacaktır. 

Bugün Silahlı Kuvvetlerimizde de sıkıntısı daima duyulan bilhassa tabip ve eczacı, diş tabibi, kimyager, 
mühendis, maliye, öğretmen, sağlık sınıfı subayların kız öğrencilerden fakülte ve yüksekokullara Genelkur
may Başkanlığının lüzum göstereceği miktar kadar alınarak subay yetiştirilmesi halinde hem Türk kadını
na tekrar ordumuzda görev alma hakkım kolaylıkla doğuracak ve hem de bazı hizmetlerin kolaylıkla yü
rütülmesini temin edecektir. Örneğin «Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve aile efradına hizmet arz eden as
keri hastanelerdekiî bazı ihtisas kollarında görev yapan tabipler ve diş tabipleri, eczacılar ve askeri hemşirelik 
okullarındaki idareci ve öğretmenler, karargâhlardaki idareci ve öğretmenler, karargâhlardaki maliyeciler, ku
rumlarca görevlendirilecek mühendisler ve sağlık işleri ile vazifelendirilen kadın subaylardan teşekkül ettiri
lecek kadrolar hizmetin kolaylıkla ve daha faydalı yürütülmesini temin edecektir. 

B — Sonuçlar ve öneriler : 
XX. Yüzyılda kadın ve erkek haklarının eşitliği üzerinde büyük mücadelelerin yapıldığı çağda yaşıyo

ruz. Toplumların, ülkefenin uygarlık seviyesinin ölçülmesinde, kadın haklarına o memlekette verilen değere 
anlayışa çok yer 'verilmektedir. Bu eşitlikteki farklılığın kaMınfması oranında milletler değer yargılarına ulaş
maktadır. 

Büyük Atatürk, haremden, kapalı peçe ve kafesten getirdiği Türk kadınına yasal haklar bakımmd'an bu
günün dünyasına örnek olacak haklar sağlamakla dünyaya örnek 'bir toplum olma şansını bizlere bağışlamış 
bulunmaktadır. 

1975 yılı, Uluslararası kadınlar yılıdır. Kadın Hakları artık Birleşmliiş Milletler aracılığı dle günün en iş-
lerli ilginç konusu olmuştur. 

1975 Temmuz ayında Meksika'da 133 Millet delegelerinin katıldığı «1975 Uluslararası Kadın Yılı Düniya 
Konferansı» yapılmıştır. Bu konferansta kararlaştırılan hususlardan birisi de, Kadın Haklarına ait ülkelerce 
alınacak karar ve uygulamaların Birleşmiş Milletlerce izlenilmesi, dünyaya duyurulması ve bir süre sonra ya
pılacak Genel Kongrelerde değerlendirilmesi konusudur. 

Dünya Milletleri, Kadın konusundaki çalışmalarını böylece sergiemektedirlier. Bu nedenle, her tarafta 
hareketli çalışmalar vardır. Bu muhafazakâr milletler bile SÜIlafalı Kuvvetlerin kapılarını bu vesile ile de kadına 
açmaya gereksinme duymaktadırlar. 

Örneğin I. ve II. nci Cihan Savaşlarında savaşa da katilmiş kadınlar oHmasına rağmen, Harp okullarına 
kadın sokmayan Birleşik Amerika bu kapıları açmak ihtiyacını duymuştur. Bunu kadın haklarında bir bü
yük devrim hareketi olarak göstermektedirler. Biz ise Atatürk'le başlayan bir anlayışla 1955 de bu devrimi 
yapan ıbir mliiletiz. Hata edilmiş 1961 de bu devrimi yapan bir milletiz. Hata edilmiş 15k>l de geri adını 
atılmıştır. Bunun tashihi artık Silâhlı Kuvvelerimiz ve TBM Meclisi için 'kaçınılmaz ıbir görevdir. 

Türk kadın âlemi, düniya kadın âleminin 'bir parç ısıdır. O da Atatürk'le verilenleri dünyaya tanıtmaya ça
lışıyor. 1975 Aralık ayında 29 gönüllü Kadın Demeğimizin tertiplediği «Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi» 
Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarına başlamış ve kadın hakları konusunda ilginç ve önemli kararlar alın
mıştır. 

Kongrenin Hukuk Komisyon/unun aldığı ve Hükümete sunulan raporunun 15 ı̂cd maddesi şöyledir. 
«Anayasa'da mani bir hüküm olmamasına ve eşitlik ilkesine aykırı bulunmasına rağmen 1462 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi ile (Harp Okullarına Lise Fen kolu mezunu erkekler alınır) hükmü ile kadınlarımızdan geri 
alınan subaylık haklarının yeni bir statü çerçevesinde tekrar sağlanması!», îşte 'bu Milletin yansının zedele
nen onurunun düzeltilmesi ve Ordumuzun cidden manen ve maddeten çok ihtiyacı olan bu sınıfın daha ge
niş açıdan tekrar kurulması nedenleri bunlardır. Bu amaçla 'aşağıdaki hususların ele alınmasına, bunlardan 
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yasal ölanlaının Yüce Mecfeimfcde, diğerieriııkı Mgülıi Hükülmiet mercletriıridıe süraltle ele atamasını çok yürek
ten ve bütün Türk Kadmİaın adına arz ve talep edıiyorutn, 

SİVAS MİLLETVEKİLİ AZİMET KÖYLÜOĞLU'NUN TEKLİFİ 

4.8. 1971 Tarih ve 1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi 

(MADDE 1. — 4 . 8 . 1971 tarih ve 1462 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
d'eğîşfürtllmtişflir: 

«Harp okullarının asıl öğrenci kaynağı askeri liselerdir. Ancak, zaruri hallerde sivil lise Ve eşidii okuöa-
rm fen kolunu bitirenlerden sınav ile öğrenci alınır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürhiğüne girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MUM Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 23 . 11 . 1978 
Esas No. : 1/173, 2/200 

Karar No. : 14 
Yüksek Başkanlığa 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 tarih ve 1462 sa
yılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Qerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra 
maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Harp okulları 4 . 8 . 1971 tarihine gelene kadar tüzük ve talimatlarla idare olunmuş bu tarihte çıkarılan 
1462 sayılı Kanun ile yasalaştırılmış. lisans seviyesinde üç yıllık bir yükseköğrenim kurumudur. Bilimin ve as
keri eğitimin zaruri kıldığı hallerde, mer'i Kanunun 4 ncü maddesinin amir hükmüne istinaden bu süre Ge
nelkurmay Başkanlığınca 1974 •> 1975 öğrenim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıştır. 

Tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle bilim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 1462 sayılı Yasanın, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri değiştirilmek istenmektedir. 

Harp okullarının görevi başlığı altındaki değiştirilmesi istenen 2 nci madde ile Silahlı Kuvvetler, taktik, 
teknik ve idari disipline, bilim ve beden yeterliklerine, askeri ve genel kültüre sahip, muvazzaf subay yetiştire
rek lisans seviyesinde bir öğrenime yöneltilmiştir. 

Harp okullarına giriş şartları başlığı altındaki değiştirilmesi istenen 3 ncü madde ile harp okulunun asıl 
öğrenci kaynağı askeri liseler olduğu yinelenmekte «sivil lise ve eşidi» ibaresi bazı tereddütlere ve haksız is
teklere sebebiyet verdiği görüldüğünden, ihtiyaç halinde yalnızca «klâsik liseler> den öğrenci alınacağı hük
mü getirilmektedir. ' 

3 ncü maddenin birinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun tekli
finde ise sivil lise ve eşidi okulların fen kolunu bitirenlerden sınav ile kız - erkek ayırımı yapmaksızın öğren-
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di alınması istenmektedir. Halen Türk Si'lahh Kuvvetlerinde 60 kadar muharip ve yardımcı sınıf kadın subay 
olup mevcutları yıldan yıla azalmaktadır. 

Anayasada mani bir hüküm olmamasına ve eşitlik ilkesine aykırılık bulunmamasına rağmen bu subayların 
Silahlı Kuvvetlerde bulunmalarının bazı önemli sakıncaları görüldüğünden teklif Komisyonumuzca reddo-
lunmuştur. v 

Harp okullarındaki eğitim ve öğrenim süresi başlığı altındalki değiştirilmesi istenen 4 ncü madde ile Ge
nelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine, 1974 - 1975 öğrenim yılından bu yana olduğu gibi, 4 yıla 
çıkarılarak yasalaştırılmak istenmekte, savaş ve olağanüstü hallerde öğrenime ara verilmesi veya öğrenimin 
süresinin kısaltılması Genelkurmay Başkanlığından alınarak, «Genelkurmay Başkanımn lüzum göstermesi, 
Milli Savunma Bakanının önerisi, Başbakanın kabulü ve Cumhurbaşkanının onayı»: şekline, üçlü kararname
lerde olduğu gibi, sokulması istenmektedir. 

Okuldan çıkarılma başlığı altındaki değiştirilmesi istenen 5 nci madde ile «ahlak notu nisbeti»( ibaresin-
deki «nispet»' çıkarılarak metne açıklık getiriliyor, okuldan çıkarılmayı gerektiren bir olayda karar yetkisi Di
siplin Kurulundan alınarak Okul Komutanının Başkanlığındaki «Yüksek Disiplin Kurulu» na verilmekte, «gi
riş şartlarına ilişkin nitelikleri' öğrenim sırasında değiştirenler»/ - sıhhi nedenlerle, sahte diplomanın sonra
dan anlaşılması gibi - cümlesi eklenerek mevcut boşluk doldurulmaktadır. 

Subaylığa nasıp başlığı altındaki değiştirilmesi istenen 6 ncı madde ile 926 sayılı Kanun ile paralellik sağ
lanmakta idari, sıhhi ve yargısal nedenlerle 30 Ağustos tarihinden sonra da teğmen nasbetme olanağı sağlan
maktadır. 

Harp okulu öğretmenleri başlığı altındaki değiştirilmesi istenen 7 nci madde ile harp okullarının lisans 
seviyesinde bir okul olmasının gereğine uygun olarak, askeri meslek dersleri için asker kişiler, teknik, fen ve 
sosyal bilim dersleri için akademik kariyer sahibi asker kişiler ve bu dersler için ayrıca akademik kariyer 
sahibi üniversite öğretim üye ve yardımcıları şeklinde 3 grup altındaki kişilerce öğrenim yapılacağı hükmü 
getirilmektedir. 

Öğretim ücreti başlığı altındaki değiştirilmesi istenen 9 ncu madde ile sınıf okulları ibaresi kaldırılarak 
kapsam genişletiliyor, üniversite öğretim üye ve yardımcılarına verilecek ücretin her yılki bütçe kanunlarında 
saptanacağı hükme bağlanmaktadır. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle mer'i kanuna ek geçici madde eklenerek 1974 - 1975 ders yılından 
önce harp okullarından mezun olanların müktesep haklan korunmak istenmektedir. 

Yu'karıda kısaca arz ettiğimiz nedenlerle Tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri, yürütme ve yürürlükle ilgili 
3 ncü ve 4 ncü maddeleri Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

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

Komisyon Başkam Başkanvekili Sözcü 
Ankara Edirne Sivas 

Kemal Kay açan Süleyman Sabri Öznal Orhan Akbulut 

Bursa Bursa İstanbul 
Mehmet Emekli Saffet Ural Numan Uzun 

Trabzon Manisa Bolu 
Adil Ali Cinel Faik Türün Avni Akyol 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici 

Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 

MADDE 1. — 1462 Sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Görev : 

Madde 2. — Harp okullarının görevi, Silahlı Kuv
vetlerin, taktik, teknik ve idari faaliyetlerini yeterlik
le uygulayacak, askeri disipline, bitim ve beden yeter
liklerine, askeri ve genel kültüre sahip, lisans düze
yinde ve müteakip safhalarda ihtisas öğretim ve eği
timini takip edebilecek nitelikte muvazzaf subay ye
tiştirmektir. 

Giriş Şartları : 

Madde 3. — Harp okullarının öğrenci kaynağı 
Askeri liselerdir. Ancak ihtiyaç halinde sivil liselerin 
fen kolunu bitirenlerden sınav ile erkek öğrenci alı
nır. Yabancı uyruklu öğrencilerin harp okullarına 
kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının muvafa
kati ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak 
ikili anlaşmalarla olur. 

Öğretim ve Eğitim Süresi : 

Madde 4. — Harp okullarında öğrettim ve eğitim 
süresi dört yıldır. 

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

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

Okuldan Çıkarılma : 

Madde 5. — Harp okularmda öğrenimde bulu
nan öğrenciler aşağıdaki hallerde okuldan çıkarılır
lar. 

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

Millet Meclisi 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1462 Sayılı Harp Okulları Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Ek Ge

çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanu
nunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 ncu maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Görev : 

Madde 2. — 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Giriş Şartları : 

Madde 3. — 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim ve Eğitim Süreleri : 

Madde 4. — 4 ncü madde aynen kabul edilmîştir. 

Okuldan Çıkarılma: 

Madde 5. — 5 nci madde aynen kabul edilmîştir. 
i 
I 
I r 

(S. Sayısı : 255) 
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(Hüktlmetin Teklifi) 

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

c) öğrenimlerini, bu kanuna göre çıkarılacak yö
netmelikte belirtilecek azami süre içinde tamamlaya
mayanlar, 

d) Mahkeme karan ile öğrencilik hukukunu kay
bedenler, 

e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı 
olarak, sağbk durumları bakımından harp okulu öğ
renimine devam olanağı kalmayanlar, 

f) Giriş ile ilgiH nitelikleri taşımadıkları öğrenim 
şurasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde ni
teliklerini değiştirenler. 

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

Subaylığa Nasıp : 

Madde 6. — Harp okullarını bitirenler Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre 
teğmenliğe nasbediMrler. 

Harp Okulu öğretmenleri : 

Madde 7. — Aşağıdaki personel harp okulların
da öğretmen olarak görevlendirilir. 

a) Askeri meslek derslerini okutmak üzere gö
revlendirilen subaylar, 

b) Teknik, fen ve sosyal bilim derslerini okut
mak Üzere görevlendirilen Üniversiteler ve akademi
ler öğretim üye ve yardımcılarının akademik kariye
rine sahip asker kişiler, 

c) İhtiyaç haMnde teknik, fen ve sosyal dersleri 
okutmak üzere görevlendirilen kadrolu, sözleşmeli 
veya ek görevli üniversite veya akademi öğretim üye 
veya yardımcılan. 

Öğretim Üyelerinin Ücretleri : 

Madde 9. — Bu Kanunun 7 nci maddesi uyarın
ca harp okullarında ve müteakip safhalardaki öğre
tim - eğitim kurumlarında görev alacak üniversite 
veya akademi öğretim üyeleri ve yardımcılarına oku
tacaktan beher ders saati için bütçe kanunlarında 
saptanacak ders ücreti ödenir. 

(Milli Savunma Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Subaylığa Nasıp : 

Madde 6. — 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Harp Okulu öğretmenleri : 

Madde 7. — 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Öğretim Üyelerinin Ücretleri : 

Madde 9. — 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 255) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Saptanacak bu miktar üniversite ve akademilerde 
öğretim üye ve yardımcılarına ödenen ek görev ders 
ücretinden aşağı olamaz. 

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

MADDE 2. — 1462 Sayıh Harp Okulları Kanu
nunu aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇtCt MADDE — 1974 .- 1975 öğretim ve 
eğitim yılından önce harp okulu öğrencisi sıfatım ka
zanmış olanlar hakkında, harp okulu üe ilişkileri ke-
silinceye kadar eski hükümlerin uygulanmasına de
vam olunur. 

Yürürlük: 

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

Yürütme: 

MADDE 4. 
rihür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Milli Savunma Bakını 
H. E. Işık 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

tmar ve tskân Bakanı 
A. Karaarslan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 
Devlet Bakanı 

E. A kova 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
içişleri Bakanı 

/. özaydınlı 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Elçi 
Ulaştırma Bakanı 

G. Öngüt 
İşletmeler Bakanı 

Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
Köy işleri ve Koop. Bakam 

A. Topuz 
Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür 

H. İşgüzar Doç. Dr, A. 

(Milli Savunma 

MADDE 2. 

Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

— J462 saydı Harp Okulları Kanu-
muta aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — Ek geçici madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
tir. 

MADDE 4, 
th\ 

— 3 ncü madde aynen kabul ediiniiş-

— 4 ncü madde aynen kabul edilmiş-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 
Dr. L, Doğan 
Devlet Bakanı 

A. Şener 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 
Ticaret Balkanı 
T. Köprülüler 

Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

En. ve Tabii Kay. Bakam 
Doç. Dr. D. Baykal 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Bakanı 
I\ Kışlalı 

16 . 7 , 1978 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Turizm ve Tan. Bakanı 
A. Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Y. Çakmur 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. özdemir 
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Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Ândlafmasının Onay 
lanmasnun Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarreı ve 

Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/174) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik t>aİresi 
Başkanlığı 17.8.1978 

Sayı : 101-318/07359 

MİLLET MECLİSİ BAŞKALIĞINA 

Dışişleri Bakanhğmca hazırlanajt ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara 7 . 8 . 1978 t a r i f l e kararlaştırı
lan, «Nükleer Silahların Yayılmasuua önlenmesi Ajadlaşmatsamn Onıayfeummsmm Uygun Bakmdhığu fİakktittla 
Kamın Tasarı»» île gerekçetsâ j ^ c o i a ı ^ suııubm^tur. 

Gereğinün yapılmasını saygıyla ara ederini 
Bülent Ecevit 

G E R E K Ç E 

1. Metni Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1961 yılında kurulan Onsekiz Ülke Silafeırfanma Komitesi 
görüşmelerinde oluşturulan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andia^am (îsfSYÖA),Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunda, 12 Haziran 1968'de, Türkiye'nin de olumlu oy kullandsğî 2373 (XXH) sayılı Karar 
ile, kabul edilmiştir. 

2. Türkiye, NSYÖA'nı, 28 Ocak 1969 tarihinde, Londra, .Moskova ve Washington'da imzalamış ve ya
yınladığı bildiride, bütün insanlığın geleceğini tehdit eden nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çalışmala
rını desteklediğini belirtmiş, Andlaşmayı imzalamakla Türk Hükümetinin, uluslararası ilişkilerde güven ve iş
birliğinin yerleşmesi çabalarına katkıda bulunmayı amaçladığını vurgulayarak* Andlaşmaya Taraf olma niye
tini de belli etmiştir. 

3. (Bununla beraber, Andlaşmanın onaylanmasının sonuçları konusunda i^îli kuruluşlarımız arasında be-
Üren görüş ayrılıkları nedeniyle NSYOA'nın onaylanması çalışmaları, 1976- yılı sonuna defin aşama kaydet
memiştir. 

4. 1973 Arap - İsrail savaşının belirginleştirdiği geleneksel enerji^^bunalpun^.ej^siy4e,geJ^§me yolun
daki ülkelerde nükleer güç üretimi programlarına öncelik vermeye başlayınca, NSYÖA'nı onaylamamış nük
leer silah sahibi olmayan ülkelerde girişilecek nükleer enerji üretimi çalışmaferimn barışçı amaçlardan sap
mamasını sağlamak üzere, nükleer cihaz, madde ve teknoloji ihracatçısı ülkeler, ideolojik ve ekonomik sistem
lerindeki ayrılıklarına bakmaksızın, bir araya gelerek, nükleer ihracatı, etkili ve sıkı bir denetime bağlı kıla
cak ve gerektiğinde kendilerine belirli kısıtlayıcı önlemler alma olanağını verebilecek, uluslararası geçerliliği 
olan bir ilkeler bütünü.saptamışlardır. Bu ilkeleri yeni uygulamaya koydukları belirli ulusal ihraç yasa ve ku
rallarına da aksettiren ihracatçı ülkeler, böylelikle, NSYÖA'nı onaylamamışitrtaiatçı ülkelere, ihraç ettikleri 
nükleer cihaz, madde ve teknolojisininbarışçı amaçlı uygulamalardan sapînamasıni sarkmak üzere, çok taraflı 
önlemler ve etkili örgütsel güvenlik denetimi uygulayarak, anılan Andjaşma hükümlerine uymayı, dolaylı bi
çimde kabul ettirmişlerdir. Sonuçta, nükleer programlan olan bir devlet için NSYÖA'm onaylamak, artık 
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nükleer silah yapmayacağı hususundaki iyi niyet beyanının açıklanmasından öteye bir anlam taşımaz olmuş
tur. 

5. NSYÖA bugüne değin 103 ülke tarafından onaylanmıştır. Andlaşma, Fransa dışındaki bütün NATO ve 
AET üyeleri, Küba ve Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki bütün merkeziyetçi ekonomi sistemleriyle yönetilen ül
keler tarafından da onaylanmıştır. Türkiye'nin, imza tarihinden (Ocak 1969) uzun bir süre geçmiş olmasına 
karşın, Andlaşmayi onaylamamış bulunması, uluslararası ilişkilerde zaman zaman barışçı niyetlerimiz hakkında 
kuşkulu düşünceler doğmasına neden olabilmiştir. 

6. NSYÖA'nın yürürlüğe girmesi ve enerji bunalımının somut biçimde ortaya çıkmasından sonra bu ye
ni koşullar, 1977 yılı içinde, ilkin Bakanlığımızın ilgili birimleri arasında yeniden değerlendirilmiş, sonra da 
Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının konuyla ilgili Genel Müdürlükleri yetkililerinin katıldığı .Bakanlığımız koordinatörlüğünde dü
zenlenen - toplantılarda müzakere edilmiş, NSYÖA'nın onaylanmasının gerekliliği yönünde oluşturulan kuru
luşlar arası görüş, anılan kuruluşlarımızın Bakanlığımıza göndermiş olduğu olumlu resmi yazılarla son aşamaya 
erişerek kesinleşmiştir. 

7. Türkiye, enerji gereksinmesini karşılamak ve artan nüfusu ile sanayileşmesini sağlamak amacıyla gelecek
te daha da yoğunlaşacak enerji ihtiyacını gidermek için, bilinen geleneksel enerji kaynaklarının yetersiz kalaca
ğının bilinciyle, bugün için en elverişli seçenek sayılan nükleer enerji üretimi programını başlatmıştır, tik nük-
neer güç reaktörümüz 1985 yılında ticari işletmeye açılacak şekilde planlanmıştır. Ne var ki, nükleer güç üre
timi, tesis, yakıt ve teknoloji "yönünden olduğu gibi, finansman olanakları için de ülkemizi dış kaynaklara baş
vurma zorunda bırakmaktadır. İhracatçı ülke hükümetleri ve finansman kurumları ise, öncelikle, ithalatçı ül
kenin NSYÖA'nı onaylamış bulunması koşulunu öne sürmektedir. 

Bu itibarla, Türkiye'ye nükleer cihaz, madde ve teknolojinin girebilmesi, ülkemizin bu enerji türünden eko
nomik amaçlarla yararlanabilmesi NSYÖA'nın onaylanmasına bağlı kalmaktadır. 

'Milli Savunana Kondisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Milli Savunma Koniisyonu 24 . 11 . 1978 

Esas No. 11174 ' 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

Nükleer Silahların Yayılmasının önlenmesi Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Ka
nun tasarısı ilgili Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda tet
kik ve müzakere olundu. 

Andlaşma metninin gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; İnsanlığın, geleceğini tehdit eden Nükleer 
Silâhların Yayılmasımn önlenmesi Andlaşması, Türkiye'nin de olumlu oyuyla 12.. 6 . 1968 tarihinde Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiş ve ayrıca 28 . 1 . 1969 tarihinde Londra, Moskova ve Va-
şington'da Hükümetimizce imzalanmıştır. 

Andlaşma Fransa, Küba, Çin ve Hindistan hariç bugüne kadar 103 ülke tarafından imzalanmıştır. 

Andlaşmayı onaylamak demek Hükümetimizin nükleer silah yapmayacağı hususundaki iyi niyet beyanının 
açıklanmasından ibarettir. 

Türkiye, enerji gereksinmesini karşılamak ve. artan nüfusu ile sanayileşmesini sağlamak amacıyla nükleer 
enerji üretimi için nükleer güç reaktörümüzün ihalesini 1978 Nisan ayında yapmış olup 1985 yılında ticari 
istetmeye açılacaktır. Nükleer güç üretimi, tesis, yakıt ve teknoloji »yönünden olduğu gibi, finansman olanakları 
içinde ülkemizi dış kaynaklara başvurma zorunda bırakmaktadır. İhracatçı ülke hükümetleri ve finansman ku
rumlan ise, ithalatçı ülkelerce andlaşmanın onaylanması koşulunu ileri sürmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 267) 
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' Bu bakımdan da Andlaşmanın gecikilmeden biran önce onaylanmasında ülkemizin büyük kazançları 
olacağı aşikârdır, 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgileri uygun ve yerinde mütalaa eden Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra 
maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Tasarının î,2 ve 3 ncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Kemal Kayacan 

Bolu 
Avni Akyol 

İstanbul 
Fehmi Cumcûıoğlu 

(İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Başkanvekili 
Edirne 

Süleyman Sabri Öznal 

Bursa 
Ali Elverdi 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Trabzon 
Adil Ali Cinel 

Sözcü 
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Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/174 
Karar No. i 21 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

28 , 12 , 1978 

Yüksek Başkanfega 

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı, ilgili Dışişleri Bakanı ile Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları temsilctüerinin de katıl
malarıyla Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Andlaşma, sosyalist blok - tarafsızlar ayırımı yapılmaksızın, şimdiye kadar 103 üJke tarafından imza
lanmış olup Fransa, Çin, Küba ve Hindistan katılma yacaklarını beyan etmişlerdir. 

Andlaşmanın onaylanmasını istemek; Nükleer silah yapımının 3 süper devlete inhisar edileceğini kabul 
etmek, nükleer silah yapmayacağız, yayılmasına da karşıyız diyerek iyi niyet beyanımızın açıklanmasından 
ibarettir. 

1980 yılında Andlaşmanın revizyonu yapılacaktır. Andlaşmayı onayladığımız takdirde, beiirîi ülkelerin 
yanında Türkiye'de bu konuda söz sahibi olabilecektir. 

Kalkınmanın temel taşlarından başhcası bilindiği gibi enerjidir. 
Termik ve hidrolik santralarımızın yanında Nükleer enerji reaktörlerini de kurmaya mecburuz. Silif

ke'de kurulması düşünülen 600 megovatlık Atom santralı için A. B. D., İtalya ve İsveç proje verrnişlerdirf 

Hatta İsveç; Finlandiya ile birlikte gerekli finansmanın % 85'ini karşılayacaklarını da bildirmişlerdir, 

Türkiye'ye nükleer cihaz, madde ve teknolojinin girebilmesi için ihracatçı ülkeler ve finansman kurum
ları bu andlaşmanın onayını istemekte ve gerekeni on dan sonra yapacaklarım ifade etmektedirler. 
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Dünyada 300 tane atom santralı mevcut olup yaşam için ciddi tehlike arz eden artıklar deniz dibine 
veya toprak artına atılıöaktâdlr. 

Nükleer enerjiden elektrik iiretdminin yanında tarım ve sağlık alanlarında da faydalanılmaktadır. 
• j.* ' * 's k ~ • ; " , - " 

Gerek tasarının gerekçelinde arz ve Izab olunan hususlar ve gerekse Sayın Bakanın verdikleri mütem
mim malumatı uygun mütalaa eden Komisyonumuz tasarının tümünü prensip olarak kabul ettikten sonra 
maddelerin tetkMnej^n^ıtiç, 

Hükümetimiz taraimdan 28.1,4§69 tarihinde Londra, Moskova ve Vaşington'da imzalanan Andlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğunu gösteren tasarınm 1 ncd maddesii Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ncd ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Konunun önemi ve ivediliği gözönünde tutularak tasarımn Genel Kuruldan öncelikle görüşülmesi husu
sunda listemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Muğla 

Zeyyad ffîMidaîinci 

iBajşkaınlvaklIi 
Urfa 

Salih Özcan 

;Sözcü 
lAwk$ra 

Nççati Ğüîjekln 

.Kâtip 
'Eamlir 

Şinasi Ûsma 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Ankara 
Oj>uz Ay gün 

Aydın 
Selamı Gürgüç 

/Baikkesfe 
Sadullah Usumi H. Celâlettin Ezman 

.Bursa 
Cemal Külahlı 

(Çanlkıürı 
Nurettin Ok 

ıfîdimo 
Gayittin Yenal 

/Elazığ 
Celâl Er tuğ 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca Celâl Yardımcı 

ıtzmlir 
Kaya "Bengisu 

(Kayseri 
Mehmtf Zeki Okur 

•Uşak,. 
IsmaM Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Andlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti tarafından 28 
Ocak 1969 tarihinde Londra, Mos
kova ve Vaşington'da imzalanan 
Nükleer Silahların Yayılmasının 
önlenmesi And] aşmasının olaylan-
ması uygun bulunmuştur. 

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

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

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
Milli Savunma Bakanı 

H. E. İşık 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakam 
G. Örigüt 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür 
Doç. Dr. A 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

.METİN 

Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Andlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 

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

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

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

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Nükleer Silahların Yayılmasının 
Önlenmesi Andlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 

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

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

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

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

O. Ey üb oğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos.Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

A. Karaaslan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 
Bakam 
, T. Kışlalı 

7 . 8 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Turhan Feyzi oğlu 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakam 
A. R. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakam 
Ş. Elçi 

Güm. ve Tek. Bakam 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
H. İşgüzar 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 
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NÜKLEER SİLAHLARIN YAYILMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ANDLAŞMA 

îşbu Andlaşmayı akteden ve bundan böyle «Andlaşmaya Taraf» olarak anılacak Devletler, 
Nükleer bir savaşın bütün insanlığı uğratabileceği yıkıntıyı ve böyle bir savaş tehlikesini önlemek için her 

türlü çabayı harcamayı ve halkların güvenliğini korumayı amaçlayan önlemlerin alınması gerektiğini göz-
önünde tutarak, 

Nükleer silahların yayılmasının nükleer savaş tehlikesini ciddi biçimde arttıracağına inanarak, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun nükleer silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi konusunda bir 

anlaşma akdi için çağrıda bulunan kararlarına uygun olarak, 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik denetiminin barışçıl nükleer çalışmalara uygulanışını ko

laylaştırmak için işbirliği yapmayı yükümlenerek, 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenlik denetimi dizgesi çerçevesinde belirli stratejik noktalarda 

aygıtlar ve diğer teknik yöntemler kullanılarak kaynak ve fizyona uğrayabilen özel madde akımına güvenlik 
denetiminin etkili bir biçimde uygulanması ilkesini daha da geliştirmek için girişilen araştırma, geliştirme ve 
diğer çabaları desteklediklerini belirterek, 

Nükleer silahlara sahip Devletler tarafından patlayıcı nükleer araçların geliştirilmesinden elde edilebilecek 
teknolojik yan ürünler de dahil olmak üzere, nükleer teknolojinin barışçıl uygulanmasından sağlanacak ya
rarların, nükleer silahlara sahip bulunsun veya bulunmasın, Andlaşmaya Taraf olan bütün devletlerin barış
çıl amaçlarına açık tutulması ilkesini doğrulayarak, 

Bu ilkenin gerçekleştirilmesi yönünden, Andlaşmaya Taraf, bütün Devletlerin atom enerjisinin barışçıl 
amaçlarla uygulanmasının daha da geliştirilmesi için, bilimsel bilgi alışverişine, mümkün olan en geniş bi
çimde katılmak ve tek başlarına veya diğer devletlerle işbirliği yaparak bu gelişmeye katkıda bulunmak hak
kına sahip olduklarına inanarak, 

Nükleer silahlanma yarışının mümkün olan en kısa zamanda durdurulmasının sağlanması ve nükleer si
lahsızlanma yönünde etkili önlemler almayı üstlenmek konusundaki niyetlerini açıklayarak, 

Bu amaca ulaşılması için bütün devletleri işbirliğine çağırarak, 

Atmosferde, uzayda ve su altında nükleer silah denemelerini yasaklayan 1963 Andlaşmasına Taraf Dev
letlerin, sözkonusu Andlaşma'nın önsözünde bütün deneysel nükleer silah patlamalarının süresiz durdurulma
sını sağlamaya çalışmak ve bu amaçla görüşmelere devam etmek konusunda dile getirdikleri kararlılığı hatır
latarak, . , 

Sıkı ve etkili uluslararası denetim altında, genel ve tam bir silahsızlanma Andlaşmasına bağlı olarak, 
nükleer silahların yapımının durdurulmasını, mevcut bütün nükleer silah stoklarının ortadan kaldırılmasını 
ve ulusal askeri depoların nükleer silahlardan arındırılmasını ve bunların atıcı araçlarının ortadan kaldırılma
sını sağlamak amacıyla, uluslararası gerginliğin yumuşamasını ve Devletler arasındaki güvenin güçlendirilmesi
nin geliştirilmesini isteyerek, 

Devletlerin, uluslararası ilişkilerinde Birleşmiş Milletler Yasası gereğince, herhangi bir Devletin toprak 
bütünlüğüne veya siyasal bağımsızlığına karşı veya Birleşmiş Milletler Amaçlarıyla bağdaşmayacak başka bir 
şekilde kuvvet kulanmaktan veya kuvvet kullanma tehdidinden kaçınmaları ve uluslararası barış ve güvenli
ğin, dünyanın insan ve ekonomik kaynaklarının en az kısmının silahlanmaya ayrılarak sağlanması gerektiğini 
hatırlatarak, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde - I 

Andlaşmaya taraf nükleer silah sahibi her Devlet, nükleer silahları veya diğer patlayıcı nükleer araçları 
ya da bu gibi silahların veya patlayıcı araçların kontolünü, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kime olur
sa olsun, devretmemeyi, ve nükleer silafe sahibi olmayan herhangi bir Devlete, nükleer silahları veya diğer 
nükleer patlayıcı araçları yapması veya başka şekilde elde etmesi yahut bu tür silahların veya patlayıcı araç
ların kontrolünü elde etmesi için herhangi bir şekilde yardım, özendirme veya isteklendirmede bulunmamayı 
üstlenir. 
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Madde : II 
Andlaşmaya Taraf nükleer silaha sahip olmayan her Devlet, nükleer silahlan veya diğer nükleer pat

layıcı araçları yahut bu silahların veya patlayıcı araçların kontrolünü, kimden olursa olsun, doğrudan doğ
ruya veya dolaylı şekilde devralmamayı; nükleer silahları veya diğer patlayıcı nükleer araçları yapmamayı 
veya başka şekilde elde etmemeyi ve bu silahların veya patlayıcı araçların yapımı için herhangi bir yardım 
aramamayı veya almamayı üstlenir. 

Madde - III 

1. Andlaşmaya Taraf nükleer silaha sahip olmayan Devlet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Sta
tüsüne ve Ajansın güvenlik denetimi dizgesine uygun olarak, nükleer enerjinin barışçıl amaçla kullanılması
nın, nükleer silahlara veya diğer patlayıcı nükleer araçlara saptırılmasını önlemek amacıyla, sadece bu And-
laşma ile üzerine aldığı yükümlülükleri uygulayıp uygulamadığının kanıtlanması amacıyla, Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı ile görüşmeler yoluyla akdedilecek bir anlaşmada belirtilecek güvenlik denetimini kabul et
meyi üstlenir. Bu maddenin gerektirdiği güvenlik denetimi yöntemleri, kaynak ve fizyona uğrayabilen özel 
madde bakımından hem bu maddelerin herhangi bir ana nükleer tesiste üretimi, işlenmesi veya kullanılması 
sırasında, hem de böyle bir tesisin dışında bulunduğu sırada uygulanacaktır. Bu maddenin gerektirdiği gü
venlik denetimi, anılan Devletin egemenliği altındaki topraklan üzerinde veya kendi kontrolü altındaki her
hangi bir yerde yürütülen bütün barışçıl nükleer çalışmalarda kullanılan kaynak ve fizyona uğrayabiîen özel 
maddelerin tümüne uygulanacaktır. 

2. Andlaşmaya Taraf her Devlet (a) kaynak veya fizyona uğrayabilen özel madde veya (b) fizyona uğra
yabilen özel maddenin işlenmesi, kullanılması veya üretimi için özel olarak tasarlanmış veya hazırlanmış cihaz, 
veya maddeyi, kaynak veya fizyona uğrayabilen özel madde, işbu maddenin gerektirdiği güvenlik denetimine bağ
lı kılınmadıkça, nükleer silaha sahip olmayan herhangi bir Devlete, kullanma amacı barışçıl da olsa, sağlama-
mayı üstlenir. 

3. İşbu Maddenin gerektirdiği güvenlik denetimi, Andlaşmanın IV. Maddesine uygun biçimde ve işbu 
Madde Hükümleri ve önsözde belirtilen güvenlik denetimi ilkesi uyarınca, nükleer maddenin barışçıl amaç
larla işlenmesi, kullanılması veya üretimine ait nükleer madde ve cihazın uluslararası alışverişi dahil. Tarafla
rın iktisadi ve teknolojik gelişmesini veya barışçıl nükleer çalışmalar alanında uluslararası işbirliğini engelle
meyecek şekilde uygulanacaktır. 

4. Andlaşmaya Taraf nükleer silah sahibi olmayan devletler, tek başlarına veya diğer Devletlerle bir
likte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Statüsüne uygun olarak, bu Maddenin gereklerini yerine getir
mek üzere, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile anlaşmalar akdedeceklerdir. Sözkonusu anlaşmaların gö
rüşülmesi, bu Andlaşma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 180 gün içinde başlayacaktır. Onay veya katıl
ma belgelerini 180 günlük süreden sonra vermiş olan Devletler için sözkonusu anlaşmaların görüşülmeye baş
lanması, belgelerin sunulma tarihinden sonraya bırakılmayacaktır. Bu anlaşmalar, en geç, görüşülmelerinin baş
lama tarihini izleyen 18 ay içinde yürürlüğe girecektir. 

Madde - IV 

1. 'Bu Andlaşmanın hiç bir hükmü, ayrıcalık gözetmeksizin ve I ve II nci maddelere uygun olarak, And
laşmaya Taraf olan bütün Devletlerin, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla araştırılmasının, üretiminin ve 
kullanılmasının geliştirilmesi ile ilgili vazgeçilmez haklarını olumsuz biçimde etkiler şekilde yorumlanmaya-
caktır. 

2; İBu Andlaşmaya Taraf bütün Devletler, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasının, sağlayacak 
cihaz, madde, bilimsel ve teknolojik bilgilerin mümkün olan en geniş ölçüde alışverişini kolaylaştırmayı üst
lenirler ve bu alışverişe katılma hakkına sahiptirler. Bunu gerçekleştirebilecek Andlaşmaya Taraf Devletler, 
dünyanın kalkınmakta olan bölgelerinin ihtiyaçlarını -gereğince gözöriünde tutarak, özellikle işbu Andlaşmaya 
Taraf nükleer silahlara sahip olmayan Devletlerin topraklarında, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla uygulan
masının daha da geliştirilmesine, tek başlarına veya diğer Devletlerle veya uluslararası örgütlerle birlikte, kat
kıda bulunmak üzere işbirliği de yapacaklardır. 
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Madde - V 

İşbu Andlaşmaya Taraf her Devlet, Andlaşma gereğince, uygun uluslararası gözlemleme ve uygun ulus
lararası yöntemlerle, barışçıl nükleer patlamaların yararlarını, bu Andlaşmaya Taraf nükleer silahlara sahip 
olmayan Devletlere, ayrıcalık gözetmeksizin açık bulundurmayı ve bu gibi Devletlerden, kullanılan patlayıcı 
araçlar karşılığı alınacak bedeli mümkün olan düşük düzeyde tutmayı ve araştırma ve geliştirme giderlerini 
hesaba katmamak için gerekli önlemleri almayı üstlenir. 

Andlaşmaya Taraf nükleer silah sahibi olmayan Devletler bu gibi yararları, özel bir uluslararası anlatma 
veya anlaşmalar uyarınca ve nükleer silahlara sahip olmayan Devletlerin yeterli şekilde temsil edildikleri uy
gun bir uluslararası örgüt aracılığı ile sağlayabileceklerdir. Bu konudaki görüşmeler, Andlaşma yürürlüğe gir
dikten sonra, mümkün olan en kısa zamanda başlayayacaktır. Andlaşmaya Taraf nükleer silahlara sahip 
olmayan Devletler, isterlerse, ikili anlaşmalara dayanarak da bu faydalardan yararlanabilirler. 

Madde - VI 

Andlaşmaya Taraf Devletlerin her biri, nükleer silah yarışının yakın bir tarihte durdurulması ve nükleer 
silahsızlanmaya ilişkin etkili önlemler ile sıkı ve etkili bir uluslararası denetim altında genel ve tam silahsız
lanmaya ilişkin bir anlaşma akdi için görüşmeleri iyi niyetle yürütmeyi üstlenir. 

Madde - VII 

'Bu Andlaşmanın hiçbir hükmü, herhangi bir devletler grupunun kendi topraklarının nükleer silahlardan 
tamamıyla arındırılmasını sağlamak amacıyla bölgesel andlaşmalar yapma hakkım etkilemez. 

Madde - VIII 

1. Andlaşmaya Taraf herhangi bir Devlet Andlaşmada değişiklikler yapılmasını önerebilir. Önerilen her
hangi bir değişiklik metni Saklayıcı Hükümetlere sunulacak, bu Hükümetler de anılan metni Andlaşmanın bü
tün Taraflarına yazıyla bildireceklerdir. Bunun üzerine, Andlaşmaya Taraf Devletlerden üçte biri veya daha 
fazlası istediği takdirde, Saklayıcı Hükümetler böyle bir değişikliği görüşmek üzere, Andlaşmaya Taraf bü
tün Devletlerin çağırılacağı bir Konferans toplayacaklardır. 

2. !Bu Andlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik, Andlaşmaya Taraf olan bütün Devletlerin oy çoğun
luğu ile kabul edilmeli, bu çoğunlukta, Andlaşmaya Taraf nükleer silah sahibi bütün Devletlerin oylarıyla, de
ğişiklik metninin Taraflara bildirildiği tarihte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Guvernörler Meclisi üye-
<si olan bütün diğer Taraf Devletlerin oyları da bulunmalıdır. Değişiklik, değişiklikle ilgili onay belgesini ve-
iren her Taraf Devlet için, Andlaşmaya Taraf nükleer «ilahlara sahip bütün Devletler ve değişiklik önerisinin 
bildirildiği tarihte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Guvernörler Meclisi üyesi olan diğer bütün Taraf Dev
letler dahil olmak üzere, bütün Tarafların çoğunluğunun onay belgelerini vermeleri üzerine yürürlüğe girecek
tir. Bu tarihten sonra diğer herhangi bir Taraf Devlet bakımından değişiklik, o Devletin değişiklikle ilgili 
onay belgesini verdiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 

3; (Bu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, önsözdeki amaçların ve Andlaşma hükümleri
nin uygulama durumunu saptamak amacıyla Andlaşmanın işleyişini gözden geçirmek üzere İsviçre'nin Cenevre 
şehrinde Andlaşmaya Taraf Devletlerin katılacağı bir Konferans toplanacaktır. Bundan sonra, beş yıllık aralar
la Andlaşmaya Taraf Devletlerin çoğunluğu, yine Andlaşmanın işleyişinin gözden geçirilmesi amacıyla, Sakla
yıcı Hükümetlere bir öneride bulunarak yeni konferanslar toplanmasını sağlayabilirler» 

(Madde - IX 

1. !Bu Andlaşma, imza için bütün Devletlere açık lolacaktır. İşbu Maddenin üçüncü fıkrasına göre, yürür
lüğe girmesinden önce imzalamayan herhangi bir Devlet Andlaşmaya herhangi bir zamanda katılabilir, 
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2. Bu Andlaşma, Andlaşmayı imzalamış Devletlerin onayından geçecektir. Onay ve katılma belgeleri, iş

bu Andlaşmada Saklayıcı Hükümetler olarak belirlenen Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Ku
zey İrlanda Birleşik Krallığı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümetlerine verilecektir. 

3* Bu Andlaşma, Hükümetleri Saklayıcı olarak belirlenmiş Devletlerin ve Andlaşmayı imzalamış bulunan 
diğer 40 Devletin onaylamasından ve onay belgelerini vermelerinden sonra yürürlüğe girecektir. İşbu Andlaş
ma bakımından, nükleer silah sahibi Devlet, 1 Ocak '1967 tarihinden önce nükleer bir silah ya. da diğer pat
layıcı araç yapıp patlatmış olan Devlettir. 

At -Onay ve katılma beJgelerini Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden sotira veren Devletler bakımından And
laşma, onay veya ka&ima bdfeeJerirrin verilme tarihimde yürürlüğe girecektir. 

; 5.. ÜSaMayıeı Hükümetler, Andiaşmayı imzalamış ve Andlaşmaya katılmış bulunan bütün Devletlere, her-
İbir imza tarihini, herbir onay veya katıbna belgesinin verilme tarihlerini, Andlaşmanın yürürlüğe- giriş tari
hini ve bir konferans toplanması için yapılan istemlerin veya diğer büdirimlerin alınış tarihlerini vakit geçir
meden bildireceklerdir. 

6, İşbu Andlaşma, Saklayıcı Hükümetlerce Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci Maddesi uyarınca tescil 
JedUecektir, 

'Madde - X 

1. Taraflardan herbiri, ulusal egemenliğini uygulayarak, Andlaşmanın konusuna giren olağanüstü olayla
rın ülkesinin yüksek çıkarlarını tehlikeye düşürdüğüne karar verirse, Andlaşmadan çekilme hakkına sahip ola-
ıcakür,.Bu durumda, çekilme,kararı hakkında, üç ay önceden Andlaşmanın bütün Taraflarına ve Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyine, bildirimde bulunacaktır, Bu bildirim, Taraf Devletin yüksek çıkarlarını tehlikeye 
sokmuş saydığı olağanüstü olaylar hakkında bir açıklamayı içerecektir. 

2. Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden yirmibeş yıl sonra, Andlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalıp 
kalmayacağını veya belirli bir ek süre veya süreler için uzatılıp uzatılmayacağını kararlaştırmak üzere bir kon
ferans toplanacaktır. Bu karar Andlâşm 

'Maidde - XI 

İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca ve Çin'ce metinleri eşit derecede geçerli dan işbu Andlaşma Sakla
yıcı Hükümetlerin arşivlerinde saklanacaktır. İşbu Andlaşmanın usulüne uygun olarak onaylanmış nüshaları, 
Saklayıcı Hükümetler tarafından Andlaşmayı imzalamış ve Andlaşmaya katılmış Devletlerin Hükümetlerine ile
tilecektir. 

Bu hususîan bitdirerek, aşağıda imzalan bulunan yetkili temsilciler, Andlaşmayı imzalamışlardın 
'Bmdofcuzyüzaltmışsekiz yılının Temmuz ayınm birinci günü Londra, Moskova ve Washihgton'da üç nüsha 

^olarak düzenlenmiştir. 
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Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 268 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 

ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/157) 

TC 
Başbakanlık 14 . 6 , 1978 

Kanunlar\ ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-99/06645 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri [Bakanlığınca hazırlanan re Türkiye Büyük Millet MecUsâne arzı Bakanlar Kurulunca 9.6.1978 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Tophdugu Arasmda Mali Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 'Kanun Tatarın» ve gerekçesi île eki protokol iüşûk olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1. Bu tasarı ile Yüce Meclislerin onayına sunulan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında 
Mali Protokol», Türkiye - AET Ortaklığı çerçevesinde 1964 yrlından bu yana sürdürülmekte olan mali iş
birliğini, yeni bir dönem için uzatmak amacına yönelmiştir. 

2. Bilindiği gibi, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasındaki ilişkiler 12 Eylül 1963'de 
imzalanıp 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve bu çerçevede 20 Ka
sım 1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma» (Ankara Anlaşması) ile ona eklenen ve 23 Kasım 1970'de im
zalanıp 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak 22 Aralık 1972 tarih ve 
7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Katma Protokol ile yürütülmektedir. 

3. AET ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisi, ülkemizin, kademeli bir ekonomik bütünleşme yoluyla Top
luluğa tam üye olarak katılmasını öngörmektedir. Ortaklık Anlaşması üç safhayı kapsamaktadır. 

a) Topluluğun yardımları ile Türkiye ekonomisinin güçlendirileceği, 1964 - 1969 yılları arasımda idrak olu
nan, hazırlık dönemi; 

b) Topluluk ve Türkiye arasında gümrük birliğinin başlatıldığı ve her iki tarafın ekonomi politikalarının 
birbirine uydurulacağı, halen içinde bulunulan geçiş dönemi; 

c) Topluluk ve Türkiye'nin gümrük birliğinin ve ekonomik politikalarının daha ileri ölçüde koordinasyo
nunun sağlanacağı, son dönem; 

4. Ortaklık Anlaşması, ^hazırlık ve Geçiş dönemleri için konulan hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak ama
cıyla, Topluluk ile Türkiye arasında kapsamlı bir mali işbirliğini öngörmüştür. Sözkonusu işbirliği çerçevesin
de Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, iki Mali Protokol uygulanmasından sonra, 12 . 5 . 1977 tari
hinde Üçüncü Mali Protokol'ü imzalamışlardır. 



5. Topluluk üyesi ülkeler adına hareket eden ve onların bütçe fonlarını kullanan Avrupa Yatırım Banka
sınca (AYB), 1964 - 1969 yılları arasında Türkiye'ye Ortaklık Anlaşmasına ekli Birinci Mali Protokol'e gö
re, uygun koşullar ile 175 milyon hesap birimi (h.b) kredi sağlamıştır. (Birinci Mali Protokol'ün yürürlükte 
olduğu süre zarfında 1 h.b. = 1 $; 1 $ == 9 TL.'ya tekabül etmiştir). 

Kredinin süresi 5 yıl olarak tespit edilmiş, altyapı projelerine % 3, sanayi projelerine % 4,5 faiz haddi 
uygulanması öngörülmüştür. 

Vade her iki alanda da ödemesiz devre 7 yıl olmak üzere 30 yıl olarak kabul edilmiştir. 
Verilen kredinin tümü 1970 yılı sonunda mukaveleye bağlanmış, fiili ödeme ise Boğaz Köprüsü ile ilgili son 

ödemenin 1976 yılı ortalarında gerçekleşmesi ile tamamen tüketilmiştir. 
Alınan ödünçlerle 11 kamu, 33 özel sektöre ait olmak üzere cem'an 44 projenin finansmanına katkıda bulunlu-

muştüf/ . 
Kamu projelerine 145 090 000 h.b., özel sektör projelerine ise 29 910 000 h.b. tutarında kredi verilmiştir. 
44 projenin 7'si altyapı, 37'si ise sanayi projesidir. 

Altyapı projelerine ayrılan miktar 105 900 000 hb'ye ulaşmaktadır. Bu meblağ tüm kredinin % 65'ine te
kabül etmektedir. Bu meblağın 59 900 000 hb'si ensrji projelerine, 34 000 000 hb ulaştırma projelerine, 
15 000 000 hb'si sulama projelerine tahsis edilmiştir. 

Sânayi projelerine ayrılan miktar ise kamu ve özel sektör dahil 69 100 000 hb. tutarındadır. Bu miktar 
da tüm kredinin % 35'ine tekabül etmektedir. 

23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren İkinci Mali Protokol ise ye
ni bir durum ortaya çıkarmıştır. Türkiye sözkonusu Protokolle yalnız üye ülkeler bütçelerinden verilen 
ödünçlerden değil, AYB'nin kendi özkaynaklarından verilen ödünçlerden de yararlanmak imkânını bul
muştur. 

ikinci Mali Protokolle verilen kredi, 195 milyon hb'si üye Devletler 25 milyon hb Banka özkaynak
larından olmak üzere 220 milyon hb'ye baliğ olmaktadır. 

Sözkonusu kredinin süresi beş yıl olmakla beraber Protokole konulan 23 Mayıs 1976 tarihi bu dönemi 
sınırlayarak, yürürlük muamelelerinden doğan zaman kaybını bir bakıma telafi etmiştir. Vade 30 yıl, öde
mesiz süre 8 yıl olarak kabul edilmiş, altyapı projelerinde % 2,5, sanayi projelerinde ise % 4,5 faiz uygu
laması öngörülmüştür. Banka kredisinin şartları ise piyasa şartlarına tabi tutulmuştur. 

30 Haziran 1977 tarihi itibariyle sözkonusu kredinin üye Devletler bütçelerinden verilen 195 milyon 
hb'lik kısmında 188 700 milyon hb. ile Banka özkaynaklarından verilen 25 milyon hb'lik kredinin tü
mü mukaveleye bağlanmıştır. 

Kamu projelerine ayrılan miktar 1976 yılı sonu itibariyle bakiye hariç 165 900 milyon hb'dir. 8 proje 
bu krediden istifade etmektedir. (Petkim, TCDD - Elektrik, TCDD - Dizel, THY, Gediz II, Seka - AK
DENİZ, Afşin - Elbistan, Berdan Sulama). Bu meblağın 77 milyon hb'si enerjiye, 36 450 milyonu ulaştır
maya, 21 milyonu sulamaya, 31 400 milyon hb'si de sanayie ayrılmıştır. 

Özel sektör projelerine ayrılan miktar 20 milyon hb'si özel şartlı ödünçlerden, 25 milyon hb'si Banka 
özkaynaklarından olmak üzere 45 milyon hb'ye ulaşmıştır. 

II nci Mali Protokol çerçevesinde mukaveleye bağlanan kredilerin i 34 500 000 hb'si altyapı 76 400 000 
hb'si ise sanayi projelerine ait bulunmaktadır, (ikinci Mâli Protokolün yürürlükte olduğu süre zarfında 
ABD parasının değer kaybetmesi 1 nb = 1,2 $ olarak kullanılmasını gerektirmiştir). 

7. AET'ye üç yeni üyenin katılması (İngiltere, Danimarka, İrlanda) sonunda 1973 yılında AET ile imza
lanan Tamamlayıcı Protokol ile yeni üye ülkeler 47 milyon hb. tutarında ilave bir kredi vermeyi taahhüt 
etmişlerse de, bu protokolün henüz onaylanmamış olması nedeniyle sözkonusu meblağ kullanılabilir hale 
gelememiştir. 

8. I ve II nci Mali protokollerin " ekonomimize müsbet katkıları dikkâte alınarak ve II nci Mali Pro
tokol'ün, «Bu Protokolün sona ermesinden bir yıl önce, Âkit Taraflar, mali yardım alanında yeni bir 
dönem için öngörülebilecek hükümleri incelerler» diyen 10 ncu maddesi hükmünün ışığında, Türkiye ile 
AET arasında sürdürülmekte olan Mali İşbirliğinin yeni bir dönem için devam ettirilmesine, taraflar, 20 
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Aralık 1976 tarihinde Brüksel'de akdedilen Ortaklık Konseyi toplantısında karar vermişlerdir. Toplulukla 
yapılan müzakerelerin sonunda Üçüncü Mali Protokol 12 . 5 .1977 tarihinde Türkiye adına, Dışişleri Baka
nı îhsan Sabri Çağlayangil ve Topluluk adına AET Konseyi Dönem Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı 
David Owen arasında imzalanmıştır. 

III ncü Mali Protokol gerek kredi miktarı, gerekse kredi şartları bakımından önceki protokollere naza
ran daha müsbet unsurlar ilave etmektedir. 

Bu Protokol'e göre, Topluluğun Türkiye'ye, 220 milyon hesap birimi üye Devletler bütçelerinden 90 milyon 
hesap birimi de Avrupa Yatırım Bankası özkaynaklarından olmak üzere toplara 310 milyon hesap birimi tuta
rında kredi vermesi öngörülmektedir. 

Üye Devletler bütçelerinden sağlanan kredinin vadesi 40 yıl, ödemesiz devresi 10 yıl, faizi % 2,5 olarak 
tespit edilmiştir. Sözkonusu kredi, kârlılığı yayılı ve uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılacak
tır. 

Avrupa Yatırım Bankası'nın özkaynaklarından sağlanan kredilerden normal kârlılıktaki kamu ve özel 
sektör projeleri yararlanacak ve bu kredilere piyasa şartları uygulanacaktır. 

Onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanmasına başlanacak olan Protokol, 31 Ekim 198l'e 
kadar yürürlükte kalacaktır. 

III ncü Mali Protokol'ün, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çerçevesinde ekonomimize 
küçümsenmeyecek bir katkıda bulunacağı açıktır. Gerçekten III ncü Mali Protokol'ün yürürlükte kalacağı 
süre zarfında ekonomimiz başta dış ticaret dengesinin bilinen karakteri ve son yıllar zarfında işçi dövizleri 
ve turizm gelirlerindeki gerilemeler nedenleriyle önemli dış kaynak ihtiyacı içinde olacak ve dış finansman 
sorunu, ekonomimizin başta gelen meselelerinden birisi olmaya devam edecektir. 

I ve IInci Mali Protokol uygulamalarında üzerinde önemle durulan husus AYB kanalı ile aldığımız 
kredilerin Kalkınma Planlarımızda öngörülen yapısal değişmeyi hızlandıracak sahalarda kullanılması ol
muştur. III ncü Mali Protokol alınacak kredileri bu prensibe mutlak bir şekilde riayet edilmek şartıyla 
kullanılmasını mümkün kılan hükümler öngörmektedir. 

Mali Protokol'ün 2 nci maddesine göre; 
a) Türk ekonomisinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunan ve özellikle Türkiyenin daha iyi bir 

ekonomik altyapı, daha yüksek randımanlı bir tarım ve yönetimlerinin niteliği ne olursa olsun - kamu veya 
özel - sanayi veya hizmet sektörlerinde modern ve rasyonel şekilde işletilen teşebbüsler ile donatılmasını 
amaç edinen; 

b) Ortaklık Anlaşması amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olan; 
c) Yürürlükteki Türk Kalkınma Planı çerçevesinde yer alan; 
Yatırım projeleri, finansman için seçilebileceklerdir. Türkiyenin ödemeler 'dengesi durumunun iyileşmesine 

katkıda bulunmaya elverişli projelere özel bir önem verileceği Protokolde ayrıca beJirtilmSiştir. 

Plan Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/157 27 . 6 . 1978 
Karar No. : 45 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza sevk edilen «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında Mali Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda görüşüldü. 

III ncü mali protokol gerek kredi miktarı, gerekse kredi şartları bakımından önceki protokollere nazaran 
daha müspet unsurlar ilave etmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 268) 



_ 4 — 

Bu protokole göre, Topluluğun Türkiye'ye, 220 milyon hesap birimi üye Devletler bütçelerinden 90 mil
yon hesap birimi de Avrupa yatırım Bankası özkaynaklarından olmak üzere toplam 310 milyon hesap birimi 
tutarında kredi vermesi öngörülmektedir. 

Üye Devletler bütçelerinden sağlanan kredinin vadesi 40 yıl, ödemesiz devresi 10 yıl, faizi % 2,5 olarak 
tespit edilmiştir. Söz konusu kredi, kârlılığı yayılı ve uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılacak
tır. 

Avrupa Yatırım Bankasının özkaynaklarından sağlanan kredilerden normal kârlılrktaki kamu ve özel sek
tör projeleri yararlanacak ve bu kredilere piyasa şartları uygulanacaktır. 

Onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanmasına başlanacak olan protokol, 31 Ekim 1981'e 
kadar yürürlükte kalacaktır. 

Bu gerekçelerin ışığı altında hazırlanan yasa tasarısı Komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddeleri
nin müzakeresine geçilmiştir, 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Bu tasarının amaçladığı konunun önemine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Başkan V. 
Bu Rapor Sözcüsü 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

İstanbul 
Sevil Korum 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepınar 

Ankara 
Sebati Ataman 

Artvin 
Mehmet Balta 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

İstanbul 
Metin Tüzün 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Samsun 
/. Etem Kılıçoğlu 

Siirt 
M. Nebil Oktay 

İmzada bulunamadı 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 
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Dışişleri Komisîyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/157 28.. 12 . 1978 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Malı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı, ilgili Dışişleri ve Maliye bakanları ve bakanlıklar temsilciliklerinin de iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu üzere; AET ile Türkiye arasında 1963 yılında Ankara'da 
imzalanan Ortaklık Anlaşması ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirecek, topluluk yardımı ile Türk eko
nomisi güçlendirilecek, 1964 - 1969 hazırlık dönemi, 1964'den bu yana gümrük birliğinin başlatıldığı geçiş dö
nemi ve ekonomi politikalarının ileri ölçüde koordinasyonunun sağlanacağı son dönem olmak üzere üç safha
yı kapsamaktadır. 

Ortaklık Anlaşmasına ekli 1 nci Mali Protokole göre 1965 - 1969 yılları arasında Türkiye AET'den uygun 
koşullarla 175 milyon hesap birimi (1. h.b = 1 $; 1 $ = 9 TL.), 2 nci Mali Protokole göre de 1973 - 1976 yılla
rı arasında 220 milyon hesap birimi sağlanmıştır. 

3 ncü Mali Protokol 12 . 5 . 1977 tarihinde taraflarca imzalanmış olup, Topluluk Tüıkiye'ye üye devlet
lerce 220 milyon h.b. ve 90 milyon h.b. de Avrupa Yatırım Bankası özkaynaklanndan olmak üzere toplam 
310 milyon h.b. kredi vermeyi öngörmektedir. 

220 milyon h.b. kredisinin vadesi 40 yıl, ödemesiz devresi 10 yıl, faizi % 2,5 olarak tespit edilmiş olup 
kârlılığı yayıh ve uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılacaktır. 

90 milyon h.b. kredisi normal piyasa şartları uygulanacak, kamu ve özel sektör altyapı, sanayi projeleri 
yararlanacaklardır. . 

Türk ekonomisinin verimliliğinin artmasına büyük katkıları bulunacak ve onay işlemlerinin tamamlanma
sından sonra uygulanmasına başlanacak olan protokol 31 Ekim 1981'e kadar yürürlükte kalacaktır. 

4 ncü Beş Yıllık Plan, 63 milyar dolarlık bir yatırımı öngörmekte olup, bunun 15 milyar dolarlık kısmı 
dış kaynaklarca sağlanacağı düşünülmektedir. 

Döviz darboğazından biran önce çıkabilmemizde büyük yararlar sağlayacak olan tasarının tümü Komisyo
numuzca prensip olarak kabul edildikten sonra, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşma» ile kurulan Türki
ye - AET Ortaklığı çerçevesinde Türk ekonomisinin verimliliğini artırmak ve anlaşmanın, amaçlarının gerçek
leştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Türk kalkınma planları çerçevesinde yer alan yatırım projelerinin 
finansmanı için 12 Mayıs 1977 tarihinde imzalanan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali 
Protokol» ün onaylanmasını hükme bağlayan tasarının 1 nci maddesi Komisyonumuzca uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir, ' 
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Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Konunun önemi ve ivediliği gözönünde tutularak tasarının Genel Kuruldan öncelikle görüşülmesi husu

sunda istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Muğla 

Zeyyat Mandaîinci 

Başkanvekili 
Urfa 

Salih Özcan 

Sözcü 
Ankara 

Necati Gültekin 

Kâtip 
İzmir 

Şinasi Osma 

Adana 
Af. Yılmaz Mete 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Aydın 
Selamı Gürgüç 

Balıkesir 
Sadullah Usumi 

Bingöl 
H. Celâlettin Ezman 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Çankırı 
Nurettin Ok 

Edirne 
Cavittin Yenal 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Erzurum 
Gıyaseüin Karaca 

İstanbul 
Celâl Yardımcı 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Kayseri 
Mehmet Zeki Okur 

Uşak 
İsmail Aydın 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —.12 Eylül 1963 
tarihinde Ankara'da imzalanmış, 
4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Ka
nunla onaylanması uygun bulun
muş, 22 Ekim 1964 tarih ve 6/3820 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
onaylanmış ve 20 Kasım 1964 ta
rih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konulmuş 
olan «Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu Arasında Bir Or
taklık Yaratan Anlaşma» ile kuru
lan Türkiye AET Ortaklığı çerçeve
sinde Türk ekonomisinin verimli
liğini artırmak ve anlaşmanın amaç
larının gerçekleştirilmesine yar
dımcı olmak amacıyla Türk kal
kınma planları çerçevesinde yer 
alan yatırım projelerinin finans
manı için 12 Mayıs 1977 tarihinde 
imzalanan «Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasında Mali 
Protokol» ün onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

PLAN KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasartsı 

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

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün 
Onaylanmasmıtn Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.: 
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Hükümetin Teklifi 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 
Devlet Bakam 
Dr. L. Doğan 
Devlet Bakanı 

M. Kılıç 
Milli Savunma Bakanı 

H. E. İşık 
Maliye Bakanı 

Z. Müezzinoğlu 
Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Ulaştırma Bakanı 
Güneş öngüt 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
O. Alp 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. Coşkun 

Orman Bakanı 
V. İlhan 

Kültür 
Doç. Dr. A 

Plan Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin 

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

MADDE 3. — Taşarının. 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin 

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

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

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

İçişleri Bakam 
/. özaydınlı 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Sağ. ve Sos.Yar. Bakam 
Dr. M. Tan 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M. Yüceler 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K. Bulutoğlu 
İmar ve îskân Bakanı 

A. Karaaslan 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 
Bakanı 
, T. Kışlalı 

9 . 6 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Turhan Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
E. A kova 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 
Adalet Bakanı 

M. Can 
Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Güm. ve Tek. Bakanı 
T. Mataracı 

Çalışma Bakanı V. 
A. Topuz 

Enerji ve Ta Kay. Bakanı 
Doç. Dr. D. Baykal 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz 

Sosyal Güvenlik Bakanı" 
H. işgüzar 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. özdemir 
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TÜRKIYE - AVRUPA EKONOMIK TOPLULUĞU ARASINDA 

MALı PROTOKOL 

Bir yandan, 
Türkiye Cumhurbaşkanı, 
Öte yandan, 
Majeste Belçikalılar Kralı, 
Majeste Danimarka Kraliçesi, 
Federal Almanya Cumhurbaşkanı, 
Fransa Cumhurbaşkam, 
irlanda Başkanı, 
italya Cumhurbaşkanı, 
Altes Royal Lüksemburg Büyük Dükü, 
Majeste Hollanda Kraliçesi, 
Majeste Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve 
Kuzey irlanda Kraliçesi 
Ve Avrupa Toplulukları Konseyi 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmanın hedeflerine ulaştırılma

sını kolaylaştırmak için Türk ekonomisinin hızlandırıJmış bir şekilde kalkınmasına yararh olmak ARZU
SUYLA, 

Türkiye Cumhurbaşkanı, 
Majeste Belçikalılar Kralı, 
Majeste Danimarka Kraliçesi, 
Federal Almanya Cumhurbaşkanı, 
Fransa Cumhurbaşkanı, 
irlanda Başkanı, 
italya Cumhurbaşkanı, 
Altes Royal Lüksemburg Büyük Dükü, 
Majeste Hollanda Kraliçesi, 
Majeste Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve 
Kuzey irlanda Kraliçesi 
Ve Avrupa Toplulukları Konseyi 

Tam yetki ile ATAMIŞLARDIR. ADLARI GEÇENLER yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilmesinden 
ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklarının anlaşılmasından sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde 
UYUŞMUŞLARDIR. 

Madde : 1 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık çerçevesinde, Topluluk kalkınmasını hız
landırmak üzere Türkiye'nin aldığı tedbirlerle gösterdiği çabaya, bu Protokolde belirtilen şartlar içinde ta
mamlayıcı olarak katılır. 

Madde : 2 

1. 1 nci maddede belirtilen hedefler uyarınca 31 Ekim 1981 tarihinde son bulan bir dönem içinde, 310 
milyon hb. tutarında global bir meblağ aşağıdaki düzeyde taahhüt edilebilir : 

a) Avrupa Yatırım Bankasının - bundan böyle «Bankaj» diye anılacaktır - kendi özkaynaklarından 
ödünç şeklinde tahsis edeceği 90 milyon a.h.b. 

b) Topluluğun vereceği yetki üzerine Bankanın özel şartü ödünç şeklinde tahsis edeceği 220 milyon 
a.h.b. 
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2. Türk Devleti veya Türk Devletinin- oluru ile mahalli idareler veya merfcezr veya bir müessesesi Tür
kiye'de bulunan kamu veya özel teşebbüsler tarafından'Bankaya1 sunulan: 

a) Türk ekonomisinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunan ve özelikle Türkiye'nin daha iyi bir eko
nomik altyapı, daha yüksek randımanlı bir tarım ve yönetimlerinin niteliği ne olursa olsun - kamu. veya 
özel - sanayi veya hizmet sektörlerinde modern ve rasyonel şekilde işletilen teşebbüsleriyle donatılmasını 
amaç edinen; 

b) Ortaklık Anlaşması amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olan; 
c) Yürürlükteki Türk Kalkınma Planı çerçevesinde yer alan; 
Yatırım projeleri finansmanı için seçilebilir. 
3. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde yatırım projelerinin tercihine gelince; 
a) Ancak münferit projeler ile; 
b) Kural olarak ekonominin bütün sektörlerine giren Türk topraklarında, gerçekleştirilebilecek yatırım 

projeleri, finansmandan yararlanabilir; 
c) Türkiye'nin ödemeler dengesi durumunun iyileşmesine katkıda:, bulunmaya elverişli projelere özel- bir 

önem verilir. 
4. Projelerin kabulü için gerekli tetkik ve ödünçlerin verilmesi Banka? statüsünde, öngörülene şekillere, 

şartlara ve usullere göre yapılır. 

Madde : 3 

1. Her yıl tahsis edilecek meblağlar bu Protokolün tüm uygulama süresince; mümkün: olduğu, kadar 
düzgün şekilde yayılacaktır. Bununla beraber, ilk uygulama süresi içinde tahsisler; makat saariar içihdet di
ğerlerine nispetle, daha yüksek bir tutara erişebilir. 

2. 2 nci maddenin 1 nci paragrafında belirtilen süre sonunda muhtemel: bakiye: tükedünBeya tesite kul
landır. Bu takdirde kullanma ve Protokolde öngörülen şekillere uygun olarak yapjhr. 

Madde : 4 

1. Ödünçler Türk Devleti ya da yetkili Türk kuruluşlarınca tahsis edilebilir ve bu fonlar Banka ile 
mutabık kalınarak yararlananlara, bu organlarca tahsis edildikleri, projelerin ekonomik ve malL özelliklerine 
göre tespit edilecek şartlarla yeniden ödünç verilir. 

2. Bankanın kendi özkaynaklarından verilen ödünçlerin süresi ile ilgili şartlar, projelerin ekonomik ve 
mali özellikleri ile uygun şekilde tespit olunur; uygulanan faiz haddi, her ödünç mukavelesinin imzası sıra-
sisda* Bankar t&raftftdKn uygulaasni faâr ha&ödir. 

3. özel şartlı krediler Türk Devletine yılda % 2,5 faiz haddi ve 10 yıl ödemesiz devre olmak, üzere 40 
yıl vade ile verilir. 

Türk Devleti, ödünçlerden yararlanan teşebbüsler tarafından geri ödenen ve Banka ödünçlerinin amortis
manı için derhal kullanılmayacak meblağı 2 nci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen şekilde yatırım pro
jelerinin finansmanına» tafisis* edecektirr Türfe: Devleti: Bankaya söz konusu: mebl»ğiarmt kullanılışı' hakkında 
Her ytii bilgi verecektin Bu husus, evvelki Mali Protokoller çerçevesinde, işteım gören* fâaliyeâere det uygu
lanır. 

4. Bankanın kendi özkaynaklarından verilen ödünçler normal kârlılıktaki projelerin finansmanına öncelik
le tahsis edilir; özel şartlı krediler kârlılığı uzum veya;1 yaygın projelerin finansmanına öncelikle tahsis edilir. 

Madde : 5 

Ödünçler, kabul, edilen yatırım projelerinin gerçekleşmesi için gerekli ithalat giderleri olduğu kadar, ince
leme, müşavir - mühendislik ve teknik yardım harcanalar da. dahil olmalc üzere,, gerekli giderlerin karşı
lanmasında da kullanılabilir. 
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Projelerür gerçekleşmesi için1 Banfet taraftndfaF yaptlaff* Üstten T4irfây«öâtE akm*ü&mâB& fasansman 
şeklini alabilir. ' ' , ' >' 

Madde : 7 

Öz sermayeleri tamamen veya kısmen Topluluk ülkelerinden gelen teşebbüsler, bu Protokolde öngörülen 
finansman imk4nlârmdâ», sermayeferi' milli- kaymtl^ardân1 gdea-t^abltüsidıib d|it şailîn- i^dfcyaasH^mc 

Madde.: 8 , . , 

Bu EratokoL çerçevesinde: gerçekleştirilen finansman konusu nrojelerin. icrası, idaresi ve bakımı Türkiye'nin 
veya 2 nci maddenin 2. nci paragrafında. belirtilen diğer yararlananların sorumluluğundadır. 

Banka yaptığı mali katkının kararlaştırılan tahsislere uygun olarak ve en iyi ekonomik şartrârda kullanı
lacağı hususundan emindir. . 

Madde : 9 '",/ 

1. Ödünçlerle finanse edilen projelerin ihale, teklif isteme, pazarttit vir maltavelelerine katılma, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Topluluk üyesr Devletlerin bütün gerçek ve tüzeHSişMfratre^ şartlarla açıktır. 

2. Türkiye, bu Protokol" uyarınca finanse edilen projelerin gerçefâeşrriesi* içm yapılan pazarlık ve muka
veleleri diğer milletlerarası teşkilatlara uygulananlar kadar elverişli Öir vergt ve' gümrük rejiminden faydalan-
dıracaktır. 

Madde : 10 

Türkiye,- bit Brotofcoi. uyaranca; tahsis, edilen ödünçlerden Bjşifeay^ kalao; fai%, VA ,d%ır her* tüdüVmeblağın, 
milli veya mahalli her çeşit vergi ve mali prelevmandan muaf tutulması için gereken tedbirleri alacaktır.»,, 

Madde : ÎT - : v , : ^ [S.::: L;.;.:0 

Bir ödüncün, Türk Devletinden başka bir kuruluşa verilmesi halinde bu ödüncün verilmesi Banka tara
fından Türk Devletinin garantisine bağlanabilir, 

Madde : 12 

Bu Protokol uyarınca verilen ödünçlerin tüm süresi boyunca Türkiye, bu ödünçlerden yararlanan borçlu
lara veya kefillerine, faiz ve komisyonlar ile ödünçlerin geri ödenmesi için gerekli dövizleri tahsis etmekle 
yükümlüdür. 

Madde : 13 

Mali İşbirliğinin neticeleri, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık kuran Anlaş
manın 6 nci maddesi ile kurulan Ortaklık Konseyinde müzakere mevzuu yapılabilir, 

Madde : 14 

Bu Protokolün sona ermesinden bir yıl önce, Akit Taraflar, mali yardım alanında yeni bir dönem için 
öngörülebilecek hükümleri inceleyeceklerdir. 

Madde : 15 

Bu Protokol, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşmaya eklen
miştir. 
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Madde : 16 

: 1, :Bu Protokol, Akit Taraflann kendi usullerine göre onay, kabul veya tasdike tabi olur ve Akit Taraflarca 
bu husustaki gerekli muamelelerin tamamında tebliğ edilir. 

2, Bu Protokol 1 nci fıkrada öngörülen tebliğ edildiği tarihini izleyen ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde : 17 

Bu- Protokol, her metin eşit sekilide geçerli olmak üzere Türk, Alman, İngiliz, Danimarka, Fransız, îtal-
van, Hollanda dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştı^ 

Mali Protokolün 2 nci Maddesi île İlgili Avrupa Ekonomik Topluluğu Yorumu 

1. Mali Protokolün 2 nci maddesinde belirtilen ödünp miktarını ifade etmek için kullanılan Avrupa hesap 
birimi, Topluluk üyesi Devletlerin paralarının aşağıdaki meblağlarının toplamı ile tanımlanır. 

Alman Marki 
îngiliz Lirası 
Fransız Frankı 
italyan Lireti 
Hollanda Florini 
Belçika Frankı 
Lüksemburg Frankı 
Danimarka Kuronu 
İrlanda Lirası 

0,828 
0,0885 

1,15 
109 

0,286 
3,66 
0,14 

0,217 
0,00759 

2. Herhangi bir parayla, Avrupa hesap biriminin değeri, 1 nci paragrafta belirtilen meblağların bu pa
rayla karşılıklarının toplamına eşittir. Bu değer, kambiyo piyasalarında günlük kurlar esas alınarak belirle
nip 

Çeşitli milli paralarda husule gelen günlük kur değişiklikleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde 
yayınlanır* 
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