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IV. — BAŞKANLİK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Uçak' 
un, Sıhhiye Meydanına dikilecek Güneş Kur
su hakkında gündem dışı demeci. 451:452 

2. — Irak Hükümetinin resmî davetine ica
bet etmek üzere Irak'a gidecek olan Başbakan 
Süleyman DemireFe Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan'm vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/951) 452 

3. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, 
müracaat ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komis
yonlarının çalışma süresinin 8 Aralık 1976 ta* 
rihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/952, 10/30) 

4. — Su ürünleri île meşgul olan kooperatif
ler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında kurulmuş bu-

452 

Sayfa 
luınan Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/954, 10/37) 453 

5. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ay-
rmtılanyle belirtmek üzere kurulmuş bulunan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyon-
larımn görev bölümüne dair tezkeresi. (3/953, 
10/36) 453 

6. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye se
çimi. 459:460 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 453 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 

Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
ile bu Sözleşmeye ek protokolün onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansımn 
Millet Meclisince kabul olunan metni ye Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/445; C. Se
natosu : 1/489) (S. Sayısı: 644) 453:454,456:459,467:468 

2. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dün
ya Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Pro
tokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasansımn Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayın-
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Sayfa 
dirlik, Ulaşürnıa ve İmar İskân ve Dışişîeri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. (M. 
Meclisi : 1/349; C. Senatosu : 1/474) (S. Sayısı : 
645) 454:456,455:466 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 450 
A) Yazılı Sorular ve Cevaplan 460 
1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Ta

lât Doğan'ın, Rize iline bağlı ilçe ve köylerine 
ilk, orta ve yatılı bölge okulları yapımı ile 

1975 - 1975 ders yılımla bütün î;p fakültelerinin 
durumuna dair sora önergesi ve M1BÎ Eğitim 
Bakam Ak Naili Eidenı'in yazm cevabı. 
(7/i 460:461 

2, ~ - Canıhuriyei Senatosu Bur^ı Üyesi 

Şebip Karamiiîlaoğkikiim, icra saymanlıklarına 

dsir soru önergesi ve A-Met Bakam İsmail 

Miîftüoğlu'îîun yazılı cevabî. (7/664) 461:464 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adile Ayda, Sıhhiye 
meydanına dikilecek Hitit Güneşi Abidesi kalıkmu::;.: 

Sivas Üyesi Kâzım Kangal, Sivas'ın Divriği ilçe
sinde vukubulan olaylar ve bu olaylarda yetkili ma
kamların tutumuna dair; 

Gündem d;şı birer demeçte bulundular. 
Kayseri Üyesi Ziya Müezzfcıoğla ve 10 arkadaşı

nın yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın soran
ları konusunda (10/62) Senato Araştırması isteyen 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve gereği
nin yapılacağ? bildirildi. 

Küçüklerin Korunması konusunda Makamların l 
Yetkisine ve uygulanacak Kanuna dair Söıdeyüieye f 
katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun ista- > 
nsının (S. Sayi3i : 643) tümü üzerindeki görüşme.'er [ 
tamamlanarak, maddeleri onaylandı ve ium'â açtk j 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarının \ 
kabul edildiği bildirildi. ! 

Türkiye Ciiiîîîsuriyeti ile Danhııaika Kraikğı ara-
sıııâv, Scyyaî Giiveitkk Sörîeşmesi ile bu Söyleşmeye 
Ek Protokolün onaylEmııasmın uygun bulunduğuna 
dair karam tasan-iiam (3, Silisi : 644) görüşülmesi, 
Sö^Ieşî?:e metninin sayın üyvlzrze incelenmesine fır
sat vermek amacı-yle 6 . 1 . Î977 tarihli 20 nci Bir
leşime eUıUırîk 

Dilekçe Kasına Ko:;iîisyûi,uı*a İh e seçimi idn ya-
p,Ian oylama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bu-ıı-ıınııckğı ^•>taiîckğim'hm; 

6 . 1 . 1977 Perşembe günü s.ıat 15:905te topla-
mlr^î'.k li/nere Bkkşime sem lu.Azte son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BFişkaııvek!:: ' - " J~..T,VJj _ 

11ü. 
DİVKI Üyesi 

Burdur 
Ekrem Kabar 

başkası 
.•:.•}'.•:•.'!• 

mea S. 
- ÇcJch 

U. 

SORULAR 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Ujesi ibra- \ gihulcr i-mştir. (7U7U 

Iıim Öztürk'im, Orta Uoğu Teknik Üniversitesi Rri> ! 2- — rır-.-,;-,.ır-;..A-: 
törüne dair yazılı sora önergemi, Saşbakankğa gön
derilmiştir. (7/669) 

\ kesir:.- dair yazık so^d önerge?:, Mnliyc Bakanlığına 

U-üUeır.ı 7Uıı.H.mı *Jyr-V Hrfmi 
Viîlbanî-oğîu'nuîi,, 1974 - 1976 y-IIan arasında Türki
ye içindeki köykre ^apJs::? cami vsıdıım ile imam 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi So?- > kadrolarına vnk yazılı soru önergesi. Devlet Bakan-
maz BelüFüa Barsa'daki Renault Otomobil Fabrî- e kğma gönderilmişin (7/571) 

— 450 — 
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İL — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Lâle Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle 

çarptırıldığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticele
ri ile affına dair kanun teklifi ile Millet Meclisince 

reddoîunan metin ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/538; 
C. Senatosu : 2/110) (S. Sayısı : 646) (Dağıtma ta
rihi : 5 . X . 1976) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Ergün Ertem 

KÂTİPLER : Hüsametin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abclülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 20 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır sayın üyeler. 
Gündem dışı söz isteyen sayın üyeler vardır. An

cak, gündemimizde görüşeceğimiz kanun tasarıları, 

Senato Araştırması isteyen önergeler ve ayrıca Dilek
çe Karma Komisyonuna üye Seçimi bulunduğundan, 
Genel Kurulun ekseriyetini muhafaza etmesi dileğiyle, 
sadece bir sayın üyeye gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bahriye Üçok'un, 
Sıhhiye Meydanına dikilecek Güneş Kursu hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanınca Seçilen Sayın 
Üye Bahriye Üçok'a, «Sshhiye Meydanına dikilecek 
Güneş Kursu» hakkında, kısa olmak şartiyle gündem 
dışı söz veriyorum, buyurunuz Sayın Bahriye Üçok. 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Geçen Birleşimde, bazı tarihsel gerçekler değiştiri
lerek tutanaklarda yer aldığından, huzurlannzı 3 * 5 
dakika için işgal etmek zorunda kaldım. 

Sayın konuşmacı, «Hititlerin Türk olmadıklarım, 
vaktiyle Atatürk'ün Etrüskkr ve Sümerler gibi, Hi
titlerin de Türk olabilecekleri nazariyesini ortaya 
attığım, bugün ise Hititlerin Türk olmadıklarının ke
sinlikle belli olduğunu, Ankara'nın bir meydanına Hi
tit Güneşinin dikilmek istenmesinin miliî haysiyeti

mizle bağdaşmayacağını, Hîtti Güneşine tapanların, 
bununla Atatürkçülük yaptıklarına inandıklarını, bu 
sanat eserinin o meydana dikilmemesi için gerekli ön
lemleri almamızın zorunlu olduğunu» söylediler. 

Önce şunu söylemeliyim ki, Anadolu'da kazılarda 
ve kabartmalarda rastlanan yanlış veya doğru olarak 
Hitit Güneşi adı verilen bu sembole, zamnımızda ta
pan bir kimse bulunduğunu ne gördüm ne de duy
dum. 

Ayrıca Atatürk, Hititlerin Türk olmadıklarım pe
kâlâ biliyordu. Nitekim Sümerîerin ve Etrüsklerin de 
(Türk demeyeceğim) Ural = Altayık olduklarına dair 
biîe elde henüz hiç bir kesin delil yoktur. Atatürk, 
Hititlerin Türk olduklarım söylemekle bugün Ana
dolu'da yaşayan Türk Milletinin öyle 11 nci yüzyılda 
buldukları uygarlıkları yok eden istilâcılar olarak 
buralara gelmediklerini, burada yaşamış ulusların 
uygarlıklarım benimseyerek devam ettirdiklerini ve 

— 451 — 
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onları özümsediklerini anlatmak istemiştir. Nitekim, 
Ankara Arkeoloji Müzesine giderseniz Hititlerden 
kalma çorap biçimi vazolarda bugün Anadolu köy
lerinde örülen yün çorapların aynı renk, ayın de
senlerini görürsünüz. Erkek çocukların, benim çocuk
luğumda oynadıkları aşık oyununun, kabartma heykel
lerde temsil edildiği de gayet açık olarak görülmek
tedir. 

Bugünkü Türkçemıizde Hititçe sözcüklerin var 
olduğunu da hititologlar ifade ediyorlar. Örneğin, 
«Küp» kelimesi Hititcedir. Bunun çok yakın bir süre 
önce dünyanın en büyük hiîitologu Güterburg tara
fından söylendiğine şahit oldum. 

Bir ülkede yaşamış bir ulusun bir sembolünü son
radan gelen bir ulusun benimsemesi, o iki ulusun aynı 
kökten geldikleri anlamım taşımaz; Bizanslılar, Sel
çuklular, Avusturyalılar, Ruslar da «kartalı» sembc! 
olarak benimsemişlerdir; ama bu, bu ulusların aynı 
olduğunu ifade etmez. 

Bugün Almanya'nın Triyer kentinin sembolü de 
orada Romalılardan kalma yapı kalıntılarıdır. Tri
yer Belediyesi bunu kentin sembolü kabul etmekle 
ne Almanların Romalı, ne de Romalıların A ol
duklarını iddia etmiş olacaklarım akıllarından bile ge
çirmezler. 

Ankara Kalesi silueti uzun süre Başkentin sembolü 
olarak kullanılmıştır; ancak bu kaleyi de Türkler 
yapmamıştır. Yarın - ne bileyim - Selçuk kasaba
sı belediyesi Ariernis heykelini kentin sembolü olarak 
kabul ederse Selçukluların Artemis'e taptıklarını nu 
iddia edeceğiz? 

Türklerin göğe ve yere taptıkların;; ama hiç bir 
zaman güneşe tapmadıklarını söyledi, sayın konuş
macı. Acaba Türkler aya ve yıldıza mı tapm?ş!a£-dıki 
eski İranlıların, putperest iranlıların ay - yıldızım 
bayraklarına aldılar?. 

Güneş kursu, bugün yalnız Turizm Bakanlığı tara
fından değil, benim öğrenciliğini, Sayın Adile Ay-
da'nın da öğretim üyeliğini yaptığı Dil ve Tarih Coğ
rafya Fakültesi tarafından da amblem olarak ka
bul edilmiş ve rozetine işlenmiştir; ama bu Fakültede 
bu Güneş Kursuna tapan öğrenci veya öğretim üyesi 
bulunduğnu sanmıyorum. Ayrıca, aynı Güneş kursu, 
Ankara Üniversitesi Senatosunca da Üniversite bay
rağının ve üniversite resmî yayınlarının amblemi ola
rak kabul edilmiştir. Böyle siyasal ve bilimsel kuru
luşlarca Ankara kenti için amblem olarak kabul edil
miş bir sembolün, bir sanat eseri olarak, bir meydana 
dikilmesi ancak sempati ile karşılanmalıdır. Hele Be-

5 . 1 . 1977 O : 1 

Iediye söylendiği gibi, para sarf etmeden bunu sağ
lıyorsa o zaman o belediye ancak kutlanır. 

Teşekkür ve saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
2. — Irak Hükümetinin resmî davetine' icabet et

mek üzere Irak'a gidecek olan Başbakan Süleyman 
Demirel'e, Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan'm vehilik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/951) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. Başkanlığın su
nuşları vardır, sırasıyîe arz ediyoruz: 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutu
yorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Irak Hükümetinin resmî davetine icabet etmek 

üzere Irak'a gidecek olan Başbakan Süleyman De
mirci'm dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Er-
baka"ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Konıtürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce G^nel Kurulun bilgilerine arz 
olunur. 

3. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalışma süre
sinin 8 Aralık 1976 tarihinden itibaren iki ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/952, 10/30) 

BAŞKAN — Kömür üretimiyle ilgili Araştırma 
Komisyona Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 yık kömür üretimi, dağıtımı, müracaat ve da-

ğıtîm tarihleri konusunda kumlan Araştırma Komis
yonumuzun çalışma süresini İçtüzüğümüzün 136 ncı 
maddesi gereğince ve 8 Aralık 1976 tarihinden geçer
li olmak üzere 2 ay daha uzatılması hususunu saygı
larımla arz ederim, 

Araştırma Komisyonu 
Başkanvekili 

Hikmet Savaş 

BAŞKAN — 1975 yılı kömür üretimi ve dağıtımı 
ile ilgili olarak araştırma yapan Komisyon, görev 
süresinin § Aralık 1976 tarihinden geçeri] olmak üze
re 2 ay daha uzatılmasını istemektedir. 

Bu hususu yüksek tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 
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4. — Su ürünleri ile meşgul olan kooperatifler ve 
su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda 
bulunanlar hakkında kurul muş bulunan Araştırına 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının görev bö
lümüne dair tezkeresi. (3/954, 10/37) 

BAŞKAN — Sa ürünleriyle meşgul elan koope
ratifler ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı du
rumunda bulunanlar hakkında kurulan Araşürma 
Komisyonu Başkanlığmm bir tezkeresi vardir, onu arz 
ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdoğan Bak-

kalbaşı'nın, Su Ürünleriyle meşgul olan kooperatifler 
ve su ürünleri üretimi bölgelerinde kiracı durumunda 
bulunanlar hakkında kanılan Araştırma Komisyonu
muz 4 . 1 . 1977 günü toplanarak aşağıda isimleri 
yazılı sayın üyeîeri Başkanlık Divanma seçmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Erdoğan Bakkalbaşı 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

Başkan : Erdoğan Bakkalbaşı (Konya) 
Sözcü : Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) 
Kâtip : Fevzi Özer (Muğla) 

BAŞKAN — Yüce Genel Kurulun bilgilerine su
nulur. 

5. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntıla-
riyie belirtmek üzere kurulmuş bulunan Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, komisyonlarının görev bö
lümüne dair tezkeresi. (3/953, 10/36) 

BAŞKAN — Geri kalmış bölgelerin sorunlarım 
ayrsntılanyle belirtmek üzere kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Geri kalmış bölgelerin sorunlarını aynntılarıyîe 

belirlemek amaciyle kurulan Araştırma Komisyonu 
4 Ocak 1977 tarihinde toplanmış aşağıda yazıldığı 
şekilde Başkanlık Divanını teşkil etmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Araştırma Komisyonu Başkam 

Sırrı Atalay 
Başkan : Sırrı Atalay 
Başkanvekili: Mehmet Bilgin 
Sözcü : Naci Cidal 
Kâîip : Hilmi Nalbantoğlu 
BAŞKAN — Yüce Heyetin bilgilerine sunulur 

efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı 
arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile hu Sözleşme
ye ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/445; C. 
Senatosu : 1/489) (S. Sayısı : 644 ve 644'e 1 nci ek) 
(1,2) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini isteyen Komisyon tarafından veril
miş bir önerge vardır, onu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak işler» kıs

mının birinci sırasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Danimarka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi ile bu sözleşmeye ek protokoîün onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
sağlayacağı sosyal yararlar açısından biran önce gö
rüşülmesinde zaruret vardır. 

(1) 
lidir. 

(2) 
eklidir. 

644 S. Sayılı- basmayazı tutanağın sonuna ek-

644'e 1 nci ek basmayazı tutanağın sonuna 

Bu nedenle mezkûr tasarının gündemdeki diğer 
bütün işlerden önce ve ivedilikle görüşülmesi hususu
nu arz ve teklif ederim. 

Saygiiannı'a. 
Komisyon Başkanı 

Kâmran İnan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve sayın Hükümet 
temsilciği buradalar mı efendim? 

Sayın Hükümet ve Komisyon lütfen yerlerini al-
snılar. 

Sayın Komisyon yerini aldı. 
Sos:»! işler Dairesi Reisi Metin Sırman rie aynı 

Şabe Müdürlüğünden Doğan Sancer Dışişleri Bakanı 
adina yetkili kılınmışlardır, yerlerini alsınlar efendim. 

Kanım tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini isteyen önergenin lehinde ve aleyhinde konuş
mak isteyen sayın üye var mı efendim? Yok. 

644 Sıra sayılı kanun tasarısının gündemdeki bü
tün işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Aynı kanım tasarısının ivedilikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-

453 



C. Senatosu B : 20 6 . 1 . 1977 0 : 1 

meyenler... Kabul edilmiştir; öncelik ve ivedilikle gö-
riişüFecektir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sa
yın Başkan, bir dakika müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS

YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sa
yın Başkan özür dilerim. Hükümetçe yetkili kılınan 
Sayın Sirman'ın bulunmadığı anlaşılıyor. Sayın Ba
kan bizzat bulunmak üzere yola çıkmış bulunuyor
lar. Hükümet bu bakımdan şekli ile usulü dairesin
de temsil edilmemektedir. 

Takdirlerinize arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Kâmran 

İnan'ın vermiş oldukları bilgi muvacehesinde Hükü
met temsilcisi veya Sayın Bakan gelinceye kadar ya
sanın görüşülmesi imkânsız olmaktadır. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS -
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
Maalesef öyle Sayın Başkan, tensip buyurursanız, 
bundan sonraki gene ivedilik önergesi sunduğumuz 
tasarıyı görüşelim. Orada Hükümet temsil edilmek
tedir. O zamana kadar Sayın Bakan gelmiş olurlar, 
buna avdet mümkün olabilir. Takdir Yüksek Baş
kanlığındır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Yalnız usul bakımından takdir buyurursunuz ki, 

öncelik ve ivedilik oylaması münhasıran 644 sıra sa
yılı yasa için yapılmıştır. 

2. — 1131 Sayılı Kanunla onaylanan Dünya Pos
ta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları (M. Meclisi : 1/349; C. Senatosu : 1/474) 
(S. Sayısı : 645 ve 645'e 1 nci ek) (1,2) 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 
İkincisi için de önerge verdik. 

BAŞKAN — İkincisi için de önerge vardır. Ge
nel Kurulun gündemindeki maddelerini icra edebil

mesi gayesi olduğundan bu hususu Yüksek Genel 
Kurulun müsaadesiyle uygulayacağım, izin verirse
niz. 

BAŞKAN — İkinci yasa hakkında verilen öner
geyi okutuyorum efendim. 

O yasayı görüştükten sonra, biraz evvel oylama
sını yapmış olduğumuz yasa hakkındaki görüşmele
re başlayacağız. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Gündemin «İki defa görüşülecek işler» bölümün

de yer alan, 1131 sayılı Kanunla Onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protoko
lünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun tasarısının önemine binaen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

SaygıSanmla. 
Kâmran İnan 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Efendim, 645 sıra sayılı yasanın gö
rüşülmesi esnasında Bakanlık temsilcisinin yetkili 
belgesini lütfen Divana vermesini rica ediyorum. Yü
ce Genel Kurulun bilgilerine arz edeceğim efendim. 

645 Sıra Sayılı yasanın görüşülmesinde Araş
tırma ve Siyaset Planlama Genel Müdürü Sayın Ne
jat Aydın'ı, Sayın Bakan yetkili kılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

645 S. Sayılı Kanun tasarısının gündemdeki bütün 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Aynı Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısiyle ilgili komisyon raporunun oku
nup okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler.. Okunmaması
nı kabul edenler.. Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereye geçiyo
rum. Söz almak isteyen saym üye var mı efendim?. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nihat Erim. 
Komisyon ve Hükümet yerinde olduğu halde 

müzakerelere devam ediyoruz. 
NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, sayın senatörler: 
Geçen Birleşimde görüşmesine başladığımız iki 

anlaşmanın onaylanması üzerinde söz aldığımda, bu 
anlaşmalardan (ki, şimdi az önce tehir ettik, Hükü-

(1) 645 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

(2) 645'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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met temsilcisinin gelmesine iııtizaren, Sayın Bakan 
şimdi teşrif ettiler) o metinde tasdik edilecek anlaş-
manın kendisi yoktu, izahnamesi vardır. Başkanlık ha
tayı düzeltmiş, bu defa anlaşmanın kendisi ilâve 
edilmiş olarak geldi. Çok güzel; ama şimdi onayı
mıza sunulmuş olan Dünya Posta Anlaşmasına ait 
protokolün metni şu tek kâğıdın bir yerinde yok, 
bulamadım. Eğer tabedildi de.. 

BAŞKAN — Sayın Erim, ek olarak veriyoruz, 
buyurun efendim. 

NİHAT ERİM (Devamla) — Kendisi yok; bu 
da yanlış efendim. 

Danimarka ile oîan anlaşmayı bana veriyorlar. 
Posta Anlaşmasınuı şimdi onaylayacağımız protoko
lünün metnini rica ediyorum. Ben Dışişleri Komisyo
nu üyesi değildim, Dışişleri Komisyonunda bulunma
dım. Ancak burada inceleyebilirim ve ondan sonra 
oyumu vereceksem veririm. Şuraya geliyor, bu kâ
ğıttan başka elimizde bir şey yok, bizden onaylama 
isteniyor. Bu olmaz. Bu hata Başkanlıkta ise lütfen 
tashih etsin, bir daha tekerrür etmesin, Komisyonda 
ise tashih etsin, bir daha tekerrür etmesin, Hükümet
te ise böyle lâubaliliğe meydan vermesin. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

Evet, şimdi verdiklerinde ikinci ek protokol met
ni var. Şu anda bu itirazlardan sonra benim elime bu 
metin gelmiştir.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Dağıtıldı be
yefendi. (C. H. P„ sıralarından «Ne zaman dağıtıldı?» 
sesleri) 

NİHAT ERİM (Devamla) — Ne zaman dağıtıl
dı?. Bak, kimsenin haberi yok. Şimdi istedikten son
ra dağıtıldı. 

BAŞKAN — Sayın Erim, müsaade buyurursanız, 
iki birleşim evvel yapmış olduğunuz çok yerinde ikaz 
üzerine ilgililer gerekli dokümanları hazırlamışlardır. 
Ancak, ilk teşebbüs içinde oîan bu çalışma belki ak
saklık içinde olmuş olabilir. Bundan böyle 16 sene
dir yapılmayan bir hususu ikazınız üzerine Başkan
lık Divanı bütün evrakları tekemmül ettirerek sayın 
üyelere sunmaya başlamıştır. Bundan böyle ikazınız 
yerine getirilecektir. 

Buyurun efendim. 
NİHAT ERİM (Devamla) — Çok teşekkür ede

rim Sayın Başkan, saygılar sunarım. 
Söz sırası Sayın Ömer UcuzaPda, 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
645 sıra sayılı yasanın eki 3 . 1 . 1977 tarihimle 

dağıtılmıştır, bilgilerinize ayrıca arz ederim. 

6 . 1 . 1977 0 : 1 

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

Müzakereye aldığınız konu eksik olarak huzuru
muza getirilmediği için huzurunuza geldim. 

645 sıra sayısı taşıyan metnin 4 ncü sayfasında 
protokolün değişikliğine ait metin mevcut. Şimdi biz, 
hazırlanmış bir protokolü tasdik için değil, vaktiyle 
tasdik edilen bir protokoldan meydana gelen deği
şikliğin tasdikine dair müzakereyi yapıyoruz. 1131 
sayılı Kanunla Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
tarafınızdan tasdik edilmiştir vaktiyle. Şimdi ge
len, bu Posta Birliği tasarısına 2 nci ek protokoldür. 
O protokol da elimizdeki 645 sıra sayıyı taşıyan met
nin 4 ncü sayfasında mevcuttur. 

Bu bakımdan, müzakere yapılması imkân dahi
lindedir, bir eksiklik yoktur. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 
Tümü hakkında söz isteyen sayın üye var mı 

efendim?.. Yok. 
Sayın Hükümet ve Komisyon, bu konuda söz is

temiyorlar. 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Maddelere ge
çilmesi hususu kabul edilmiştir. 

1131 say ıh Kanunla Onaylanan Dünya Posta 
Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

Madde 1. — 1131 sayılı Kanunla onaylanmış bu
lunan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının değiş
tirilmesine ve bu Yasaya yeni hükümler getirilmesi
ne dair ikinci ek protokolün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. 

1 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen-
tim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. Tasarı 
açık oya sunulacaktır. 

Küreler görevliler tarafından dolaştırılsın efen
dim. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Söz
leşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bulun 
duğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. Mecli
si : 1/445; C. Senatosu : 1/489) (S. Sayısı : 644) 
(D, (2) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşrif etmişlerdir. Bi
raz evvel görüşülmesini ertelemiş olduğumuz, hakkın
da Öncelik ve ivedilik karan almış olduğumuz 644 
sıra sayılı yasa tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

644 sıra sayılı yasa tasarısının tümü üzerinde söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?.. 

Sayın Ziya Müezzinoğlu, buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlarım; 

Bu tasarı hakkında söz almamın nedeni, Sayın Ba
kanın da bu toplantımızda bulunmasından faydala
narak Hükümetten bir temennide bulunmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bugün Genel Kurulun onayına sunulan bu Söz
leşmeyle öteki ülkelerde olduğu gibi, Danimarka'da 
çalışan ve sayılarının 10 bine ulaştığı tahmin edilen 
işçilerimizin sosyal güvenliği ile ilgili bazı sorunlara 
çözüm getirilmektedir. Aslında Sözleşme 1977 yılın
da hazırlanmıştır; fakat Danimarka'nın Ortak Pazara 
üye olarak katılmasından sonra değişiklikler yapmak 
gerektiği için ilk sözleşmenin yerine önümüzde bu
lunan sözleşme imzalanarak onaya getirilmiş bulun
maktadır. 

Sözleşmenin hükümleri, tümüyle bu konuyu dü
zenleyen tip sözleşmelerin çerçevesi içinde kalmak-

(1) 644 sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 644/1 sıra sayılı basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 

| tadır ve ilgililerin bildirdiklerine göre onları aşan bir 
yönü de vardır denilebilir. Danimarka'n vatandaşla
ra dahi ülke dışında bulundukları sırada ödenmesi 
kabul edilmeyen bazı hakların orada çalışan Türk 
vatandaşı işçilere ödenmesi kabul edilmiştir. Bunu 
ilgili ülkenin çalışma alanında gösterdiği inceliğin ve 

I aynı zamanda hassasiyetin bir belgesi olarak karşı
lamak gerekir her halde. 

Değerli arkadaşlarım; 
I Tekrar sözün başına gelerek şunu özellikle Yü

ce Heyetinize arz etmek isliyorum. Sözleşmeler, tak
dir huyundur ki, ancak uygulandığı ölçüde değer ka
zanır. Yurt dışımla çahşan işçilerimizin çalıştıkları 
ülkelerin örf ve âdetlerine, dillerine, yaşamalarına 
yabancı olmaları, heîe mahallî otoriteler ve işveren
le ilişkilerinin yürütülmesinde güçlükler bulunması; 
onîann sorunlarının çözümlenmesi için ortaya çıkan 
güçlükleri yenmekte daima olmasa bile sık sut bir en
gel olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle bu Sözleşmenin de, öteki sözleşmeler 
gibi başarı ile uygulanabilmesi ve çalışan yurttaşla
rımızın haklarının geçerliğinin sağlanabilmesi, tak
dir buyurulacakür ki her şeyden önce işçilerimizin 
bu Sözleşmenin kendilerine getirdiği haklar konusun
da aydınlatılmasına bağlıdır. Bunu Hükümetten, özel
likle Dîşlşîeri Bakanlığımızdan ve onun yanında dı
şarıda teşkilâtı bulunan Çalışma Bakanlığımızdan bek
liyoruz; çünkü, yurttaşlarımız da bunu bekliyorlar. 
Ancak bu yerine getirildiği takdirde; yani yurt dı
şındaki çalışan işçilerimiz radyo olanaklarından ya
rarlanmak, broşürler hazırlanmak ve çalıştıkları ül-

j kede yetkililerince zaman zaman toplantılar düzen
lenerek bu konular kendilerine izah edilmek suretiy
le haklarının ne olduğuna öğrenildikten sonradır ki, 
(Taktir Duyurulacaktır) bu Sözleşme işlerlik kaza
nacaktır. Yoksa (Bir örnek ile açıklayayım) Mehmet 
ve eşi Ayşe'den Sözleşmede öngörüldüğü gibi eğer 
Mehmet 12 ay devamlı olarak Danimarka'da çalış
mışsa, onun ölümü halinde Ayşe'nin bazı koşullar al-
tmda bir dul aylığına hak kazandığını bilmesini ve 
bunu talep etmesini beklemek herhalde biraz hayal 
İşi olur. 

Önemli saydığını bu konuyu Hükümetin dikkat 
nazarına arz etmek için söz alnnştını, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzin
oğlu. 

Söz Dışişleri Bakam Saym İhsan Sab'ri Çağlayan-
| gil'in. Sayın Çağlayan giî, buyurunuz. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Bursa) — Saym Başkan; 

Değerli arkadaşınız Ziya Müezzinoğlu'ya konuya 
gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim. İşaret bu
yurdukları noktada Bakanlığımızın yaptığı teşebbüs
leri ve elde ettiği neticeleri huzurunuzda arz etmek 
istiyorum. 

Bu anlaşma imzalandıktan sonra, Meclislere tak
dim edildiği anda Danimarka'daki Büyükelçiliğimize 
verdiğimiz talimatla anlaşmanın yapıldığı ve muhte
vasının ne olduğu mahallinde Türkçe yayın yapan 
radyolarla bütün ilgili vatandaşlara duyurulmuş
tur. 

Ayrıca, bu anlaşmayla ne gibi haklar elde edildi
ği, bu lıaklann kullanılması için hangi yollara baş 
vurulması gerektiği de özel şekilde hazırlanan bro
şürlerle ilgililere ayrıca duyuruldu. Bu gibi aydın
latıcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlere de devam etmek
teyiz. 

Arz ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Ben 
bir şey öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde, buyurun Sayın Esat-
oğlu. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Efen
dim, 644 Sıra Sayılı kanun tasarısı Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu ta
rafından hazırlanmış; ama burada rapor yok. Buna 
benzer andlaşmaların tasdiki ile ilgili raporlar, Dış
işleri Komisyonundan sonra, Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna da gelmekte ve orada da müzakere 
yapılmaktadır. Bu tasarı Anayasa ve Adalet Komis
yonuna havale edilmemiştir ve oradan geçmemiş
tir. Şayet Anayasa ve Adalet Komisyonunu bu tasa
rı ilgilendirmiyorsa, buna benzer birçok tasarılar 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna gidiyor. O halde 
onlar da gönderilmesin ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonu boş yere işgal edilmesin. Eğer burada bir 
zühul varsa, bu zühul düzeltilsin ve bu konuda da 
komisyonlar arasında bir birlik sağlansın. 

Neden Anayasa ve Adalet Komisyonuna gönde
rilmediğini öğrenmek istiyorum Saym Dışişleri Ko
misyonu Başkanından? 

BAŞKAN — Yasada Anayasal bir durum yoksa 
Anayasa Komisyonuna gönderilmediği, MîHet Mec
lisinde de yapılan görüşmelerde sadece Dışişleri Ko
misyonuna gönderilmiş olduğu evraktan anlaşılmak
tadır Sayın Esatoğlu. 

Komisyon Başkanı olarak bir şey buyuracaksanız 
buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Te-
şekkür ederim Saym Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın Esatoğlu'nun bu konudaki 
görüşüne iştirak etmek güçtür. Görüşülmekte bulu* 
nan bu tasarının Anayasa ve Adalet Koimsyonu ile 
itiraf edeyim ki, ilgisini görmek çok zordur. An
cak, geçen oturumda kabul ettiğimiz Küçüklerin Ko-
rımnıasnıa Dair Andlaşmamn tasdikine ilişkin ka
nun tasarısı kendilerinin ifade ettiği üzere Adalet 
Komisyonundan geçmemiştir, geçmesi lâzımdı. Bun
lar tabiî Başkanlık Divanının yapacağı işler, işlemler
dir, havaledir. Bir komisyon, bir diğer komisyona 
havale ile görevli değildir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Tümü üzerinde söz isteyen üye var mı efendim?... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ben 

de bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna, buyu
run efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, Anayasamızın 65 nci maddesi yapılan and
laşmaların Meclis tarafından onaylanmasını emreder. 
İki devlet arasında yapılan bir andlaşma, Melis ta
rafından onaylancaktı'r. Şimdiye kadar rastlamadığı
mız bir hususa rastlıyoruz. Diyor ki, «Türkiye Cum
huriyeti ile Danimarka Kralhğı Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye Ek Protokolün 
onaylamnasmın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı.» Şimdi, andiaşma onaylanıyor, tamam. Proto
kol, metinde yok. 

BAŞKAN — Ek olarak var efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Var Sayın Tuna, ek olarak dağıtıldı 
efendim. Sayın Nihat Erim'in geçen Birleşimde çok 
yerinde olarak yapmış olduğu ikaz üzerine, seneler
dir ihmal edilen bir husus Başkanlık Divanınca bun
dan böyle tam olarak yerine getirilmeye başlanılmış
tır ve böyle devam edecektir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, ben acaba yanılıyor muyum? Metin bu; 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı ara
sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin açıklaması...» 
Metin bu. Bundan gayri ayrıca.» 
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BAŞKAN — Szra Sayısı 644'e 1 HCİ Ek'in 14 neü 
sayfasında protokol metni vardır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bu, 
bizim elimizdeki basmayazıda yok. Yalnız, protoko
lün tasdikine neden lüzum görülmüştür? Yani, and-
laşmaîar tasdik edilir, protokol onun tatbikatı ile il
gili oluyor. O protokollerin tasdiki gibi bir yol Mec
lislerden geçerse, bunun arkası, alınma?. Bunu iî&üe 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam, Sayın Ah
met Nusret Tuna'mıı sualine bir cevap verecek misi
niz? 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİSYO
NU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın. Baş
kan, bu protokol işleyişi bakımından faydalıdır ve proto
koller tasdik edilmez, diye bîr kural yoktur. Aslın
da, meselâ bizini Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
olan ilişkilerimizin hepsi protokolle tanzim edilmiş
tir. Katma protokol, tamamlayıcı protokol bunlar 
tasdik edilmiştir. Protokoller de bazı yerlerde uygu
lama anlaşması mahiyetindedir ve aslında bağlıdır. 
Binaenaleyh, tasdikinde bir engel yoktur, aksine fay
da vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?,.. 

Yok. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Mü
saade eder misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONU BAŞKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sa
yın Başkan, bir noktayı açskhğa kavuşturmak, bakı
mından söz aldım. 

Metin; hakikaten gecikmeli olarak dağıtddı ve 
Sayın Eriırre teşekkür ederiz; dağıtılmış bulunan me
tinde baskı hataları ve noksanlıklar vardır. Her ne 
kadar Anayasamıza göre. Umûmî Heyet Andîaşma 
metinleri üzerinde herhangi hk değsşik'îkie yetkili 
değilse de, yine de buradan ek olarak çıkan bu met
nin aslî metin telâkki edilmemesi gerekir. Zira, içe
risinde baskı hataları ve noksanlıklar verdir. Ana 
Andîaşma metninin esas olarak alınması gerekir. Bil
hassa, 4 ncü sayfada bazı noksan kelimeler ve yan
lış basılmış kelimeler vardır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, elimizdeki nüshalar tas-
hihlidîr. Resmî Gazetede buyurduğunuz hususlar dik
kate alınarak tashih edilmiş şekliyle çıkacaktır. 

NİHAT ERÎM (Cumhui'baîkanjoca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, müsnade eder p.Jsiniz? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Erim, 

NİHAT ESİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa-
ym Başkan, oraya kadar gelmeden yerimden arz ede
yim, 

İfade buyurduğunuz bu onayla bu vesika, bizim 
Millî Hukukumuza dahil oluyor. Onun için, maddî 
bata varsa, mutlak Resmî Gazetede tashih olunarak 
çıkması lâzımdrr. 

BAŞKAN —• İşaret ettiğiniz husus yerine getiri
lecektir efendini, 

Tümü üzerinde söz isteyen ssysn üye var mı?... 
'Yok, 

Maddelere geçilmesi • hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler,,.. Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile B-msmarka Krallığı Arasın
da Sosyal Güvenlik Süzleçmesi ile Bu Sözleşmeye Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimar
ka Krallığı arasında 22 Ocak 1976 tarihinde Kopen
h a g ' d a imzalanan Türkiye Cuhmuriycti ile Danimar
ka K..*aîhği arasında Sosya' Güvenlik Sözleşmesi ile 
bu Süzieşi'-.:eye ek prosok.üvL» onnykiîî'rt-asî uygun bu-
îuîimugtur. 

BAŞKAN — İ nci m s ide üzennde söz isteyen 
sayın üye vs»' nıı?,.. Yok. 

î nci maddeyi tasvibinize Eisrmyörc;.:ı, Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler,.,. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rihten itibaren 19 . 4 . 1973 tarih ve 1.704 saydı Ka
san yürürlükten kakkrıhmşiir. 

BAŞKAN — Tvîiidcle !s.~kkînda söz iiteyeu sayın 
üye var mu,,, Yok. 

Maddeyi eyımııza sunuyorum. Kabul edenler... 
Ksbui etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

3 uca maddeyi okutuyorum. 
kî;<tf;:A A — •• Ma Kazum yaymn tarihinde vüriir-

EAÇ.KAN — Tv 
ü^e ViL n:.;',... Yak. 

î.ııdrı sc7 Mayen sayın 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuhıyoıum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakamlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 

üye?... Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte söz iste

yen sayın üye?... Yok. 
Tasarının tümünü yüksek tasvibinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

6. — Dilekçe Kanım Komisyonuna üye seçimi. 
BAŞKAN — Gündemimizin, «Dilekçe Karma 

Komisyonuna üye seçimi» bölümüne gelmiş bulunu
yoruz. 

Dilekçe Karma Komisyonuna: 
Adalet Partisinden Sayın Macit Zeren, Sayın Ali 

Alkan, Sayın Selâhattin Acar; 
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Âdil Altay, 

Sayın Ali Cüceoğlu; 
Millî Birlik Grupundan Sayın Muzaffer Yurda-

kuîer; 
Ve grup kuramayan üyeleri temsilen Sayın Os

man Albayrak aday gösterilmişlerdir. 
Tabedilmiş oy pusulaları sayın üyelere dağıtıla

caktır. 
Adı okunan üye oy toplama kutusuna oyunu at

mak üzere kürsüye davet edilecektir. 
Daha önce ise üç kişilik tasnif heyetini belirlemek 

için ad çekiyorum: 
Sayın Hamdi Özer?... Burada. 
Sayın Cihat Alpan?... Burada. 
Sayın Yiğit Köker?... Yoklar. 
Sayın Cahit Dalokay?... Burada. 
Oylama işlemine kimden başlanacağına dair ad 

çekiyorum efendim: Oylamaya Kahramanmaraş Üyesi 
Sayın Adnan Karaküçük'ten başîanacaktsr, 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
(Kahramanmaraş Üyesi Adnan Karaküçük'ten 

başlanarak oylar toplandı.) 

6 . 1 . 1977 O : 1 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

Küreler görevliler tarafından gezdirilecektir. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 645 S. Sayılı kanun 
tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sa-
yuı üye var mı efendim?... Yok. 

j Oylama işlemi bitmiştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Şimdi, biraz önce görüşmüş olduğu
muz 644 S. Saydı Yasa ta^arisınm oylama işlemine 
geçeceğiz efendim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dün
ya Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci ek proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
ntin tasarısının açık oy sonucunu arz ediyorum: 

Oylamaya 123 üye katılmış ve 123 kabul oyuyla 
tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiştir, ha
yırlı olsun efendim. 

644 S. Sayılı Karnın tasalısı üzerinde açık oyunu 
kullanmayan sayın üye var mı efendim?.... Yok. Oy
ların ayr-.mına geçiyoruz, 

(Oylarm aynım yapıldı.) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu 
sözleşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna da=r Kanun tasarısının açık oy sonucu gel
miştir, arz ediyorum : 

Oylamaya 105 sayın üye katılmış ve 105 kabul 
oyuyla tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edilmiş
tir, hayırlı olsun efendim. 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi için oyu
nu kullanmayan sayın üye var mı efendim?... Yok. Oy 
toplama işlemi bitmiştir. Oyların tasnifine geçiyo
ruz efendini. 

(Oylarm ayrın» yapıldı.) 
BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu Tasnif 

Heyetinin oylama sonucunu arz ediyorum; 
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Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 68 

üyenin katıldığı tespit edilmiştir. 
Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Malatya 

Cihat Alpan Hamdı Özer 
Elâzığ 

Cahit Dalokay 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Tasnif Heyetinin oku
nan tutanağından da anlaşılacağı üzere, Genel Kurul
da çoğunluğumuz kalmamıştır. Müzakerelere devam 
etme olanağı olmadığından, 11 . 1 . 1977 Salı günü 
saat lS.OG'ie toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

IV. SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do
ğan'm, Rize İline bağlı ilçe ve köylerine ilk, orta ve 
yatılı bölge okulları yapımı ile 1975 - 1976 ders yı
lında bütün tıp fakültelerinin durumuna dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in yazılı 
cevabı. (7/535) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Saym Mîîlî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 22 . 3 . 1976 

Rize Senatörü 
Dr. Talât Doğan 

Soru : 
1. Rize ili Çayeli ilçesi Madenköy'de ilkokul 

vardır. Binası öğrenci sayısına yeterli olmadığı gibi, 
harap ve perişandır. Ortaokul vardîr. Üç odalı kira
lık bir evdedir, gerekli binası yoktur. 8 yıllık temel eği
tim kabul edildiğine göre, Madenköy'e çocuklarımızın 
eğitim ve öğrenimlerine yeterli ilk ve ortaokul binaları 
ne zaman varacakt ı r? 

2. Rize İli Çamhlıemşin İlçesi geri kalmış bir 
yöre olup mahrumiyet bölgesidir. Halkı çok fakirdir. 
Bu ilçe çocuklarının yeterince iyi yetiştirilebilmeleri 
için bir yatılı bölge okulu yapılmasında kesin zaruret 
vardır. Yatılı bölge okulu ne zaman yapılacaktır? 

3. Rize İli merkez Karaağaç Köyü ortaokul bi
nası Millî Eğitimin isteği üzere halkın yardımı ile 
temin edilmiştir. Bu ortaokul ne zaman eğitim ve öğ
renime açılacaktır? 

4. 1975 - 1976 ders yılında bütün tıp fakülteleri
ne ayn ayn olmak üzere alınan öğrenci sayısı ne ka
dardır? 

5. 1975 yılında bütün tıp fakültelerinde ayn ayrı 
olmak üzere mezun olan Tıp doktoru sayısı ne ka
dardır? 

6. 1975 - 1976 ders yılında bütün tıp fakültelerin
de ayn ayn olmak üzere; Profesör, doçent öğretim 
görevlisi, doktor asistan, asistan, okutman, uzman, 
yardımcı profesör, diğerleri ve yabancılar dahil mik
tarları ne kadardır? 

7. 1975 - 1976 ders yılında bütün tıp fakültele
rinin ayn ayrı olmak üzere hasta yatak sayısı ne ka
dardır? 

8. 1975 yılında bütün tıp fakülteleri hastanelerin
de ayn ayn olmak üzere bir yıllık (12 ay) poliklinik 
(hasta muayenesi) sayısı ne kadardır? 

9* 1975 yılında bütün tıp fakülteleri hastanelerin
de ayn ayn olmak üzere yatınlarak tedavisi sağlanan 
bir yıllık (12 ay) hasta sayısı ne kadardır? 

10. 1975 yılında bütün tıp fakülteleri hastanelerin
de ayrı ayrı olmak üzere yatırılarak tedavisi sağlanan 
hastalardan bir yıllık (12 ay); 

a) Şifa ile taburcu edilen hasta sayısı ne kadar
dır? 

b) Salah ile taburcu edilen hasta sayısı ne kadar
dır? 

c) Ölen hasta sayısı ne kadardır? 
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T. C, 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 1 .1977 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 0318 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 3 . 5 . 1976 tarih ve 208 sayılı yazımız 7/535 

- 8538 - 3650. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Dr. Talât Do-
ğan'ın yazılı soru önergesindeki 7, 8, 9 ve 10 ncu soru
larla ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ali Naili Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 

Tıp Fakültesinin Adı 

İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanlığı 

1975 Yılında te
davisi sağlanan 

hastalardan 
1975 Yılın- 1975 Yılında (a. b) Şifa 

1975-1976 daki hasta yatırılarak ve salah ile c) Ölen 
Yılındaki muayene tedavi edilen taburcu edilen hasta 

yatak sayısı sayısı hasta sayısı hasta sayısı sayısı 

2 000 162 4İÎ 20 412 19 247 1 165 

İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1 701 1 066 734 20 298 19 093 1 205 

Hacettepe Üniversitesi 
Hastaneleri 

Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanhğı 

Diyarbakır Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

1 730 424 821 

2 241 233 056 

1 065 226 328 

30 701 

25 767 

7 691 

29 825 1 869 

24 595 1 177 

7 154 734 

Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 1 525 131 841 21 409 20 275 1 134 

Bursa Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 

121 

600 

28 253 

65 045 

1 075 

6 211 

1 650 

5 814 

104 

397 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakam 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip \ 
Karamullaoğlu nun, icra saymanlıklarına dair soru 
önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlıtnun ya
zılı cevabı. (7,1664) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delalet Duyurulma
sını saygı ile arz ederim. 

C» Senatosu Borsa Üyesi 
Şebip Karamullaoğlu 

1. Ötedenberi bazı büyük il ve ilçelerimizde ma
lî yönden Maliye Bakanlığına idarî yönden Adalet 
Bakanlığına bağlı İcra Saymanlıkları İcra ve İflâs 
Dairelerinin para işlerini yürütmekte idiler. 

2. Ve yine bu dairelerin tahsil ettikleri paralar 
T. C. Ziraat Bankalarında açılan hesaplara yatırıl
mıştı. 

3. Bu kere Adalet Bakanlığı Maliye Bakanağı
na sormadan bu saymanlıkları kaldırmış para işleri
nin İcra ve İflâs memurlarınca yürütülmesini pa
raların da T. Vakıflar Bankasına yatırılmasını iste
miştir. 

4. Maliye Bakanlığı bu karara karşı çıkmıştır. 
Kaldı ki gerçekte işleri başlarından aşkın bulunan İc
ra İflâs Dairelerini işin içinden çıkamaz hale sok
muştur, iş sahipleri ise para almak için günlerce bek
lemek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu duruma göre : 
1. Saymanlıkların kaldırılmasına niçin zaruret 

duyulmuştur? 
2. Kaldırma kararı verilirken Maliye Bakanlı

ğının uyum ve görüşü alınmış midir? 
3. Merkez Bankası Şubesinin bulunmadığı yer

lerde Hazinenin veznedarlığını yapan ve hunim ds-
şıiîda Devlet ve Hükümetin hesap ve diğer birçok 
külfetlerini çeken T. C. Ziraat Bankasından İcra ve İf
lâs paralarının alınıp T. Vakıflar Bankasında top
lanması neye bağlanmaktadır? 

4. İşleri geciktiren t u karar ve uygulanmada ıs
rar olunacak mıdır? 

T, C. 
Adalet Bakanlığı 5 . 1 . 1977 

3-56 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Genci Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğünün 
22 . 12 . 1976 gün ve 10934*5271-7/664 saydı yazısı : 

İlgi yazılan ekinde gelen Cumhuriyet Se
natosu Bursa Üyesi Sayın Şebip Ka?amuilaoğîu'nun 
20 . 12 . 1976 tarihli yazılı önergesi incelendi. 

İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesinin 3 ncü mad
desinde aynen; 

«İcra ve İflâs Dairelerinin mesul amirleri İcra 
ve İflâs memurlarıdır. 

Adliye Vekâletince lüzum gösterilen icra daire
lerinde Maliye Vekâletine mensup muhasipler bu
lunur, İcra dairelerinin muhasibi iflâs dairelerinin 
muhasipliği vazifesini de ifa eder. 

Muhasip icra memurunun idaresine tabi olup, 
bütün teşkilâtı ve diğer muameleleri günü gününe 
memura bildirmekle mükelleftir» hükmü mevcuttur. 

İcra saymanlık teşkilâtı, icra memurunun idare
sine tabi, ancak Bakanlığın lüzum göstereceği yer
lerde kurulan bir teşkilâttır. Maliye Bakanlığı ile il
gisi saymanın atanması ve muhasebe sistemi yönün-
dendir. Bu işlem haricinde teşkilât, yer, kadro, aylık 
ve diğer yünlerden tamamen Adalet Bakanlığına bağ
lı bir kuruluştur. Bu kuruluşta sayman haricinde hiç 
bir personeli Maiij'e Bakanlığı atayamaz. 

İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesinin yukarıda 
değinilen 3 ncü maddesi hükmüne göre, Bakanlığı
mızca gösterilen lüzum üzerine icra ve iflâs daireleri
nin tahsilat ve ödeme işlerine yardımcı olmak üzere 
yurdumuzun yedi büyük merkezinde icralar sorumlu 
saymanlıkları kurulmuştur. İcra ve iflâs dairelerince 
tahsil oludan ve esasında bu dairelere müracaat eden 
alacaklı şahıslara ait olan paralar, sorumlu sayman
lık bulunmayan yerlerde, icra ve iflâs memurlarınca 
doğrudan doğruya tahsil edilmekte ve alacaklısına 
ödenmekte olduğu halde, sorumlu saymanlık teşkilâtı 
bulanan yerlerde bu işlemler adı geçen saymanlıklar 
eliyle yapılmaktadır. 

İcra ve İflâs Kanununun 9 ncü maddesi icra ve 
ifiâa dairelerince tahsil oîunan paraların ne şekilde 
muhafaza edileceğini hüküm altına almış bulunmak
tadır. Bu madde hükmüne göre, icra ve iflâs memur
ları aldildarı para ve değerli şeyleri ertesi iş günü ak
şamına kadar sermayesinin yarısmdan fazlası Devlete 
ait olan milli bankalarımızdan birine, bu bankaların 
şubesi olmayan yerlerde mal sandıklarına yatırılma
sı ve ır.?A sandiğı dahi bulunmayan yerlerde kasada 
saklanması öngörülmüştür. Söz konusu maddede, bu 
paraların sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
harikalardan birisine yatırılması belirtilmiş ise de, 
bankaların isimleri açıklanmamış olduğundan İcra 
ve İflâs Kanununun uygulanmasına dair yönetmeli
ğin 94 ncü maddesine bu konuda açıklık getirilmiştir. 
Sözü geçen yönetmeliğin 94 ncü maddesine göre, icra 
ve iflâs memurluklarınca tahsil olunan paraların 

- 4<İ2 
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T. C. Ziraat Bankası, Tü ikiye Emlâk Kredi, Sümer-
bank, Etibank, Türkiye Psik Bankası, Türkiye Va
kıflar Bankası, Denizciîik Bankası, İller Bankası ve 
Devlet Yatırım Bankasın?, yatırılması öngörülmüştür. 
Bakanlığımız icra ve iflâs dairelerince tahsil olunan 
paraların hangi bankalara yatırılacağını İcra ve İflâs 
Kanununun 9 nen ve yukaırîda sözü edilen yönetmeli
ğin 94 ncü maddelerine göre tayin ve tespit ederek 
icra ve iflâs memurluklarına talimat vermektedir. 

Bu yönleri ile yapılan İşlemler kanun ve yönetme
lik hükümlerine tamamen yyjmn bulunmakladır. 

Yukarıda genel açıklamalardan sonra Cumhuriyet 
Senatosu Bursa Üyesi sayın Şebip Karamuüaoğlu'nun 
Karalarını cevaplandıralım : 

1. İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesinin 3 ncü 
maddesine göre km'immış olan sorumlu saymankklar 
aşağıda belirtilen sebeplerle krddîrihmşîsr. 

a) İcra sorumlu saymanlıklarında Devler muha
sebesi sistemi ujgulamnnktadjr. Bu sistem hem çok 
eski hem de karmaşıktır. İcra ve İflâs Kanununda ya
pılan son değişiklikken sonra yürürlüğe konulan 1965 
tarihli İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, reddiyat ve 
tahsilatla çok daha bas s t, süratli murakabeyi kolay
laştırıcı bir usul gctirmi'j'ir-. Sn ır.ul, sorumlu say
manlık bulunmayan yerlerdeki icra dr::re!erb::le brîçarı 
ile uygulanmaktadır, 

b) İcra p . ı c w u - sort'mlu sayman, çift muraka
be sistemi de bn E?.J, m-mldtdarîn vnrhk gerekçesi ol
maktan uşaktır. Belr*e';:r i ;:'erkde sahUıcilik yoluyla 
yapılan zimmetler bu çift mur^k^beı-in etkisiz oklu
ğunu göstermektedir. En son Adana'da meyd^şia çı
karılan. zimmet olayı bunun î̂ çdv delilidir. 

c) İcra dairelerini re icra işlemlerini mevzuat 
bükümleri gereğince denetlemekle yükümlü bulanan 
Adalet müfettişleri, sorumlu saymanhk bulunan yer
lerde bu yüküm'ükikkrkd gerektiği gibi yerine getire
memektedirler. B'r taraftan sorumlu saymanın ken
dini Maliye B^krmhğma b.^ğh sayması, diğer taraf
tan da icra ve iflâs narn'arşn'iî «tek Hazine hesabı» 
diye adlandırılan kesnpta bulunman ve bu statünün 
gerektirdiği muhasebenin my<3'aîanmass bunun. başlıca 
nedenleridir. Maliye Bakanlığınca atanan ve özlük 
bakımından kendilerim bu Bakanlığa bağlı sayan say
manla'-, Adalet .Müfettişlerine hesap vermek yüküm
lülüğünden k.?çmmak?adu-k:r, Ady.let müfettişleri, de
netim için incelenmesi gereken bekje ve defterleri an
cak sayman, yardımedan ve diğer yardımcı personel 
aracılığı ile eîde edebilmekte, gerekli açıklamaları assl 
sorumlusundan degll, ikinci derecedeki memurlardan 
alabilmektedir. 
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d) Sorumlu saymanlıklar, tahsilat ve reddiyatta 
Devlet muhasebesi usulünü uygulamaktadırlar. Bu usu
lün çok eski ve karmaşık olması yanında Adalet mü
fettişlerinin mutad denetim ilkelerine uymaması, de
netimin etkisini azaltmaktadır. İcra denetiminin ana-
îlkeîerindcn biri, tahsilat ile reddiyatın işlem dosyası 
ve kasa defteri üzerinden izlenmesini gerektirir. 

Uygulanan farklı muhasebe usulü ve işlemlerin 
tek elden yapılmayarak ayrı ayrı yerlerde ve değişik 
kişilerce yürütülmeleri karşılaştırma imkânı verme
mekte ve doîayıssylc denetimi etkisiz kılmaktadır. 

e) Sorumlu saymanlık bulunan yerlerdeki icra 
ve iflâs paraları, son zamanlarda Maliye Bakanlığın
ca yürürlüğe konulan «tek Hazine hesabı» na dahil 
edilmişlerdir. Bu sistemler şahıslara ait olan icra ema
net paraları, Devletin diğer gelirleri içine katılmakta; 
reddiyrriiar da; Devlet harcaması statüsünde mütalaa 
edilerek bu yolda işlem görmektedir. Bu durumda 
para mevcudunun fiilî denetimi mümkün olmamak
tadır. 

Sonuç olarak, saymanlık bulunan yerlerdeki icra 
ve iflâs dairelerinin Adalet müfettişlerince para yö
nünden detîetimi imkânsız hale gelmiş bulunmakta
dır. Oysa, bu denetim mevzuat bükümleri ile zorunlu 
kîİ3r.vîîiFtir. 

f) Tahsilat i;e reduiyarn tabi olduğu formalite
ler ve Icjra sorundu saymankklarmın çok sayıda icra 
memurluğuna aym anda hizmet etme zorunda buînn-
malarij bu işlemlerde gecikme ve aksamalara sebebi
yet vermektedir. Bir kalem tahsilatın ilgili icra rne-
ıvmduğj.ma intikâli ve hak sahibine ödenebilir hale 
gelmesi normal olarak altı günlük bir zaman geçme
sine bağlıdır. Ka husus Bakanağımıza intikâl eden 
yoğun şikayetieide y^nsmıaktadır. örneğin : İstan
bul! s-'jrmnis: saymanbğmea tahsil, olunan 75 liralık 
bir nafaka alacağnnn Ankara sorumlu saymanlığın
ca nüisiehikme bir aylık ve haren de 45 günlük ge
cikme île ödendiği müşahade olunmuştur. Gecikme
ye esas olan nedenler sistemin niteliğinden doğduğu 
için herhangi bir tedbirle gidebilmeleri mümkün ola-
mam.i.ştn'» Saymımhkîarda uyjyuianau «tek Hazine he
sabı sistemi» gereği olarak bazı zamanlar saymanlık 
hesabı limiti aşılmış olduğundan, yani suf hesapta 
para bulunmadığından hak sahibine ödeme yapılma
sı mümkün cîmamaktadır. Bu durum, vatandaşın ya-
knımalarîîia sebebiyet vermekte ve hiç bir dalıli ol
madığı halde adalet cihazının vatandaş gözündeki iti
barını etkili bir şekilde sarsmaktadır. 
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g) İcra sorumlu saymanlıklar!, iş hacmi büyük 
olan merkezlerde kurulmuşlardır. Bu yüzden sayman
lıklar, büyük meblâğlara varan icra ve iflâs paraları
na ek koymuş durumdadırlar. Büyük meblâğlar üze
rinde tasarruf edebilme oianağnıın varhğj, yolsuzluk 
eğilimini taşıyanları tahrik edici bir piskclojik unsur 
olarak kendini göstermektedir, Ayrıca, meblâğların 
büyüklüğü yolsuzluğun îiacminide büyütmektedir. Son 
olarak Acîana'da yapılan ve milyonları bulan zimmet 
olayı bunun taze ve küçük bir örneğidir. Çift mura
kabe (icra memuru - sayman) usulüne rağmen sorum
lu saymanlıkta bu çapta bir yolsuzluk olayının mey
dana çıkarılması, tamamen tesadüfi olmuş ve ancak 
şikâyet üzerine mümkün olabilmiştir. Yolsuzluğun 
büyük bir bölümü Sayıştay onayından da geçmiş bu
lunan ödeme emirleri üzerinde yapılmıştır. Bu durum 
sistemin 'bozukluğunun âiger bir kanıtıdır. 

lı) Yukarıda belirtilen nedenlerle sorumla say
manlıkların 1 . 10 . 1976 tarihinden itibaren kaldırıl
maları zorunlu ve gerekli görülmüştür, 

2. İcralar sorumlu saymanlıkları İcra ve İflâs 
Kanunu nizamnamesinin 3 ncü maddesinde icra ve 
iflâs dairelerinde Bakanlığımızca gösterilecek «lü
zum» üzerine kurulması öngörülmüştür. Bu madde 
hükmüne göre bir yerde sorumlu saymanlık kurul
masına «lüzum,,) bulunup bulunmadığının tespit ve 
takdiri Bakanlığımıza ait olduğu gibi, kurulmuş olan 
bir saymanlığa «lüzum» kalıp kalmadığının takdiri 
de Bakanlığımıza. ait bulunmaktadır. 

Maliye Bakanla»? tamamen hak sahiplerine ait bu
lunan paralar üzerinde Devlet gelirleri gibi tasarruf 
edebilmek için sorumlu saymanlıkların kaldırılması
na yanaşmamıştır. Zaten sorumlu saymanlıkların kal
dırılması hususunda Bakanbğımız takdir hakkını kul
lanırken Maliye Bakanlığının onayım almak zorun
luluğunda değildir. 

• » • 

Sorumlu saymanlıkların kaldırılması ile ilgili Ba-
kankğınnz tasarrufuna Sayıştay Başkanlığınca da bir 
itiraz vaki olmamış ve saymanlık kurulan yerlerdeki 
kayıtların kapatıldığı andan Başkanlığın 19 Kasım 
1976 tarih ve 44046/2029 sayılı yazısı ile bildirilmiş
tir. 

3. İcra ve iflâs dairelerince tahsil olunan parala
rın T, C. Merkez Bankasına veya onun muhabiri 
olan T. C. Ziraat Bankasına yatırılmasını zorunlu kı
lan mevzuatımızda herhangi bir hüküm bulunmamak
tadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere İcra ve İflâs Kanunu
nun 9 îicu maddesine ve yönetmeliğin 94 ncü mad
desine göre. bu paraların yatırılması için sermayesi
nin yarısından fazlasının Devlete ait bir banka olma
sı yeterlidir. Söz konusu paraların sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete alt olan müteaddit bankalar
dan hangisine yatinlacagmın takdiri Bakanlığımıza 
aittir. 

4. İcra sorumlu saymanlıklarının kaldırılması 
hakkındaki kararımız işlerin çabuklaştırılması aına-
cıyle alınmıştır. 

Yukarıda da açıklandığı gibi, sorumlu saymanlık
ların Devlet muhasebesi usulüne tâbi olmaları ve Ba
kanlığımızdan verilen emir ve talimata çoğu zaman 
uymamaları yüzünden tahsilat ve ödeme işlerinde 
önemli gecikmeler olmuştur. 

Söz konusu saymanlıkların kaldırılması sonucu, 
icra ve iflâs memurlukları tahsilat ve ödeme işlerini 
kullandıkları basit muhasebe usulü ile daha pratik 
yoldan yapmak imkânım bulmuşlardır. Bu nedenle 
kararanız işlerin gecikmesine sebebiyet vermemiş, 
bunun aksine işlerin çabuklaştırılmasını sağlamıştır. 

Karardan dönmek söz konusu dahi edilemez. 
Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

İsmail Muftüoğlu 
Adalet Bakanı 

MMto» • * • 
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(Kabul edömdştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ata'klı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai 0*Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet, tînaldı 

ATYTYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

A(TRT 
xi.vjrj.vJL 

Kasım Küfrevi 
ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN: 
Halil Goral 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 123 

Kaibul edenler : 123 
Reddedenler : — 

ftekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 59 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sîtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran tnan 

BOLU 
Alâ^ddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Ali Cüceağlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
i - i CV\JM \JAKA.C\IX. 

HATAY 
Mustafa Deliveli 
Kemâl Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adak 
M. Tejkiın Arıburun 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğam 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Besim Ü&tünel 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaoamanoğ'lu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 
Sait Mehtnetağlu 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlnı 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 
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ORDU 
Seiâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökaîp Mülayim 

Refet Rendeci 
SİİRT 

Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzıim İnebeyli 

SİYAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrl Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduigani Demirkol 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Meihmet Ali Pestile! 

CUMHURBAŞKANIN^ 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
öühat Alp an 
Muhsin Batur 
Hüsamettin Çelebi 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek : 

Bahriye Üçok 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullâh Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüııes. 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayrı Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zer-en 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
(i.) 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.) 

İSTANBUL 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Pakilı Özlen 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İstmail İlhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Bayikal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİVAS 
Nurettin Er tür k (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Selâhaddin Babüroğlu 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Özer Denbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acutıer 
İicfet Aksoyoğlu 
Mucip A ta "ki > 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küeük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Solâhattin özgür 
Cevdet Sunny 
Haydar Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderiioglu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 
İ. Sıtkı Yırcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : —• 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 77 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Al fi ed d in Yılmaztürk 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şebib Karamullaoğlu 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 
Hasan İldan 

ERZURUM. 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 
Hilmi Nalbant oğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Solmaz Eelül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karalküçük 
KARS 

Muzaffer Şanıiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Mönteşeoğlu 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 
Ergun Özkan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Baıhri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Ziya Gökalp Mülayim 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
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TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Metanet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 

[Oya katılmayanlar] 

Adile Ayda 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Nihat Erim 
Sabahattin Özbek 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zer en 

AN İCARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(i.) 

BURSA 
Barla s Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HATAY 
Mustafa Deliydi 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Ahmet Vefa Poyraz 
(B.) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Sırrı A t alay 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELÎ 
Lütfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayra'k 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Ak yurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tuna kan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

[Açık üyelikler] 

ORDU 
Selâhaddin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İz.) 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Merid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhaddin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Sadi Irmak 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Ücok 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCt BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeleb'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satıştan konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sun 
Atalay'ın, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikası
na dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konu
sunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/60) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer 
alan bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikra
miyelere dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/61) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Söz
leşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasansmın Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/445; C. Senatosu : 1/489) (S. Sayısı : 644) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

X 2. — 1131 saydı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasınîiı İk;nei Ek Protoko
lünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasansmın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko-
misyonlan raporlan (M. Meclisi : 1/349; C. Sena
tosu : 1/474) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1977) 

»•*m ı 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCt BİRLEŞİM 

6 . 1 . 1977 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, istanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Taoyeri'nin, belediyelerin malî durumları halikın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeleb'nin, son altı ay için
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikası
na dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e bağlı işçilere yapılan baskı hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanlbrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, eğitim enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/58) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğîa'nun, deprem ve depremle ilgili yer
leşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama konu
sunda Senato Araştırması isteyen önerges.'. (10/59) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibra
him Öztürk'ün, Afetler Fonu hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/60) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri içinde yer 
alan bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikra
miyelere dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/61) 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - IKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kral
lığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Söz
leşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Mîllet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/445; C. Senatosu : 1/489) (S. Sayısı : 644) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1976) 

X 2. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasınm İkinci Ek Protoko
lünün onaylanmasının ısygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları (M, Meclisi : 1/349; C, Sena
tosu : 1/474) (S. Sayısı : 645) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1977) 





Topianü : 16 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 644 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Mec
lisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1 /445; 

C. Senatosu : 1/489) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 372) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 12 * 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4261 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9.12.1976 tarihli 17 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Cum
huriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İle Bu Sözleşmeye Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 12.5.1976 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
9, 25 . 11; 7, 8,9 . 12 . 1976 tarihli 5, 13, 15, 16 ve 17 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir,. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 372) 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 24 * 12 . 1976 

Karar No. : 11 
Esas No. : 1/489 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet MedüsİMİhı 9.12.1976 tarihli 17 nüi Birleşimini de açılk oy dile kabul ödülan, TiirMye Gumhuriyetli 'ille 
Danıiımanka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmeli file Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonumuzca, 23.12.1976 
tarihlinde, igtil 'bakanlık temısdlciterinlin ide katılmasıyle yapılan (toplantıda incetendii ve görüşüldü, 
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Tasarımın gerekçesinde de ifade edildiği üzere, Sözleşme ile Danimarka mevzuatı çerçevesinde Türk işçi
leri ve hak sahibi a'ile fertleri lehine birçok yeni imkânlar sağlanacağını gözönünde bulunduran Komisyo
numuz, Kanun Tasarısmı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı dle sunulur, 

Başkan 
Bitlis 

Kâmran İnan 

Kâtip 
Manisa 

Ora! Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabii Üye 

Ahmet Yıldız 
Toplantıda bulunamadı 

Bask an vekili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Kars 

Söz hakkım saklı 
Sırrı A t alay 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Üya 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 
Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
İstanbul 

Erdoğan Adalı 

Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstüneî 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 644) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimar
ka Krallığı arasında 22 Ocak 1976 tarihinde Kopen-
hang'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Danimar
ka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile 
bu Sözleşmeye ek protokolün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 19 . 4 . 1973 tarih ve 1704 saydı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır, 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe giren 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

kabul edilen 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 644) 





ToPiant,:i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :644'e İnc i Ek 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/445; 

C. Senatosu : 1/489) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 372) 

T. C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 31 . 12 . 1976 
Başkanlığı 

Sayı : 101-71/14228 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen 10 . 5 . 1976 tarihli ve 101-71/07378 sayılı yazımız. 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye 

Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» mn müstenidatı olan Sözleşme 
metninin Türkçe ve İngilizce nüshalarından birer adet ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Seyfi Öztürk 
Başbakan Y. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

DANİMARKA KRALLIĞI 
ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

İki devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Türkiye Hükümeti ile 
Danimarka Hükümeti, 

Her iki ülkeden birinin vatandaşlarının diğer ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına göre, o tarafın vatan
daşları ile eşit işleme tabi tutulmaları prensibini teyid ederek, 

Bu prensibin yürürlüğe konması ve bir tarafın ülke sinden, diğer tarafın ülkesine giden her iki ülke vatan
daşlarının, ya kendi ülkelerinde bulundukları sırada kendi mevzuatlarına göre kazandıkları hakların ko
runması, ya da gittikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuatla sağlanan muadil haklardan yararlanmaları
na olanak verecek tedbirlerin alınmasını arzu ederek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

BÖLÜM : I 

GENEL HÜKÜMLER 

MADDE — 1 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa 
(a) «Akit Taraf» Danimarka Krallığı veya Türkiye Cumhuriyeti; 
(b) «Ülke» Danimarka Krallığı bakımından, Grönland ve Faroe Adaları dışında kalan Danimarka Kral

lığının ulusal topraklan, Türkiye Cumhuriyeti bakımı ndan, Türkiye'nin ulusal toprakları ; 
(c) «Vatandaş» Danimarka Krallığı bakımından bir Danimarka vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti bakı

mından bir Türk vatandaşı; 

(d) «Mevzuat» Akit Taraflardan birinin, ülkesinin herhangi bir yöresinde yürürlükte bulunan ve bu söz
leşmenin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat; 

(e) «Yetkili Makam» Danimarka Krallığı bakımından duruma göre, Sosyal İşler Bakanlığı, Çalışma 
Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti bakımından Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya diğer 
ilgili Bakanlıklar; 

(f) «Yetkili Kurum» yardımları sağlamaktan so rumlu olan kurum : 
(g) «İkametgâh» kanunen müesses mutad ikamet yeri; 
(h) «İşçi» Danimarka Krallığı bakımından bir işverenin hizmetinde, iş kazaları ve meslek hastalıkla

rına ilişkin mevzuata tabi bulunarak; Türkiye Cumhuriyeti bakımından ise bir işverenin hizmetinde, 2 nci 
maddenin 2 nci fıkrasında sayılan mevzuata tabi olan kimselerdir; 

(ı) «Aile Fertleri» yetkili kurumun uyguladığı mevzuatta aile fertleri olarak tarif edilen ya da tanınan 
kimseler; 

(j) «Geride Kalan Hak Sahipleri» yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa, o mevzuatta geride kalan 
hak sahipleri olarak tarif edilen ya da tanınan kimse 1er; 

(k) «Sigortalılık Süreleri» bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ise, o mevzuatta sigortalılık sü
releri olarak tarif edilmiş ya da tanınmış prim ödeme süreleri veya bu mevzuata göre sigortalılık sürelerine 
muadil olarak kabul edilen diğer süreler; 

(1) «Çalışma Süreleri» bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ise, o mevzuatta çalışma süreleri 
olarak tarif edilmiş ya da bu mevzuata göre çalışma sürelerine muadil olarak kabul edilen diğer süreler; 

(m) «İkamet Süreleri» bu süreler hangi mevzuata göre tamamlanmış ya da tamamlandığı kabul edilmiş
se o mevzuatta ikamet süresi olarak tarif edilmiş ya da-öyle kabul edilmiş süreler; 
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(n) «Yardımlar ve Aylıklar» Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, kamu fonlarından ödenen yar
dımlar ve aylıklarla bunların herhangi unsurları, para nın yeniden değerlendirilmesi nedeni ile oluşan zamlar
la ek ödenekler, ve aynı zamanda, aylıklar yerine ödenen toptan yardımlar ve uygulama alam olan konu
larda prim iadeleri; 

Anlamına gelmektedir. 
MADDE — 2 

Bu Sözleşme : 
(1) Danimarka krallığı bakımından; 
(a) Ulusal sağlık güvenliği. 
(b) Hastane hizmetleri, 
(c) Analık balkımı, 
(d) Hastalık ve doğum halinde günlük nakdi yardımlar. 
(e) Rehabilitasyon, 
(f) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası. 
(g) Aile yardımı, 
(h) îş'siizlik sigortası, 
(i) Millî yaşlılık aylıkları, 
(j) Malûllük sigortası, 
(k) Dul aylıkları, 
(1) îş piyasası ek aylıkları (ATP), 
konularını kapsayan mevzuat hakkında. 
(2) Türkiye Cumhuriyeti bakımından; 
(a). İşçiler hakkında uygulanan Sosyal Sigortalar (hastalık ve analık, iş kazaları ile meslek hastalıkları, 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) hakkındaki mevzuat, 
(b) Devlet memur ve hizmetlenini kapsayan T, C. Emakli Sandığı hakkındaki mevzuat, 
(c) Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkındaki Sosyal Sigorta mevzuatı (Bağ - Kur). 
(d) 506 sayılı ve 17 . 7 . 1964 tarihli Kanunun geçici 20 nci maddesi ile Sosyal Sigorta sistemine dahil 

edilen Sosyal Sigorta Sandıkları mevzuatı. 

MADDE — 3 
(1) Bu sözleşme, 2 nei maddede belirtilen mevzuatı değiştiren ya da b mevzuata ek olarak çıkarılan 

bütün kanunlarla yönetmeliklere uygulanır. 
(2) Bu sözleşme, ancak Âkit Tarafların mucaba katı halinde, bu maddenin 1 nci paragrafındaki hükme 

bakıknaiksızın, yeni bir Sosyal Güvenlik dalı il& ilgili kanunlar ve yönetmeliklere de uygulanır. 
(3) Bu sözleşme, mevcut mevzuatın yeni nüfus gruplarına teşmil edilmesine dair kanun ve yönetmelik

lerin, resmen yayınlanmasını izleyen üç ay içerisinde diğer Âkit Tarafın itiraz etmemesi halinde bahis ko
nusu kanun ve yönetmelikler hakkında da uygulanır. 

MADDE — 4 

Âkit Taraflardan birinin bir vatandaşı, diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa bu kimse hakkında. 
sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen konularda, ikamet ettiği ülkenin mevzuatı uygulanır. 

MADDE — 5 

Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bir Akit Tarafın Sözleşmenin 2 nci maddesinde belir
tilen mevzuatına tabi bulunan bir kimse, mezkûr mevzuata göre diğer Âkit Tarafın vatandaşlarmın tabi ol
duğu haklara ve yükümlülüklere aynen tabi olur. 

MADDE — 6 

Bu sözleşme, 4 noü madde hükümlerine bakılmaksızın, diplomatik temsilcilik ve konsolosluk mensupları
na ve diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda çalışan sivil memurlar ile memur sayılanlara uygulanmaz. 
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MADDE — 7 
(1) Bu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bir Âkit Tarafın mevzuatına göre, ve icabına 

göre bu sözleşme uyarınca, malullük, yaşlılık veya geride kalan halk sahiplerine verilen aylıklarla, iş kaza
ları ve meslek hastalıkları dolayısı üs bağlanan aylıklar ve ölüm yardımları, bir Âkit Tarafın bunları ikti
sap etmiş vatandaşı bulunan işçilerin ya da geride kalan hak sahiplerinin diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet 
etmekte olmaları nedeni iie azaltılamaz, değiştirilemez, durdurulamaz, geri alınamaz veya müsadere edilemez. 

(2) Bu sözleşmenin hükünv.'eTİne göre, Âkit Taraftan birinin mevzuatı uyarınca ve yerine göre, bir Âkit 
Tarafın bir işçiden veya geride kalan hak sahibinden gayri bir vatandaşı tarafından iktisap olunan ve bu 
-maddenin (1) noi paragrafında atıfta bulunulan yardîmlar, eğer o kimse diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet 
ederse, kendisine ödenmeyecektir. 

MADDE — 8 
Bir yardımın, diğer sosyal güvenlik yardımları ya da diğer gelirlerle bir araya gelmesi halinde bir Âkit Ta

rafın mevzuatında öngörülen, bu yardımın azaltılmasına veya durdurulmasına ya da geri alınmasına ilişkin 
hükümler, yardım diğer Âkit Taraf mevzuatına göre iktisap edilmiş veya gelir diğer Âkit Taraf ülkesinde elde 
edilmiş olsa dahi, uygulanabilir. Şu kadar ki, ilgili kimsenin bu sözleşmenin 33 ncü ve 18 (b) maddelerindeki 
hükümleri uyarınca her iki Âkit Taraf Kurumlarından malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ya da meslekî has
talık yardımları alması halinde bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE — 9 
Bu sözleşmenin 4 ncü maddesindeki genel kural aşağıdaki istisnalara tabidir : 
(a) Bir Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden ve tescilli ofisi veya iş yeri o ülkede bulunan bir işveren 

tarafından istihdam edilen ve bu müessese hesabına bir işin yapılması için geçici olarak öteki Âkit Taraf 
ülkesine gönderilen bir işçi, gönderildiği bu ülkede kaldığı 'ilk on iki ay süresince birinci Âkit Tarafın 
mevzuatına tabi olmaya devam eder. Görülecek işin süresi, beklenmedik nedenlerle on iki ayı geçtiği tak
dirde ülkesinde işin görülmekte olduğu Âkit Tarafın yetkili makamının muvafakati ile bu işçi hakkında, iş 
tamamlanana kadar birinci Âkit Tarafın mevzuatı uygulanmaya devam eder, böyle bir muvafakat ilk on iki 
aylılk sürenin bitiminden önce istenmelidir. 

(b) Tescilli ofisi ya da işyeri bir Âk;t Ta raf m ülkesinde bulunan bir nakliye müessesesi tarafından 
istihdam edilen bir işçi, diğer Âkit Tarafın ülkesinde çalıştığı zaman, birinci Âkit Tarafın mvzuatına tabi 
olur. Ancak, bir işçi, mezkûr müessesenin diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan şube veya daimi temsilciliğin
de istihdam edildiği ve o ülkede ikamet ettiği takdirde, bu işçi hakkında şube veya daimî temsilcilik hangi 
Âkit Taraf ülkesinde ise o Âkit Tarafın mevzuatı uygulanır. 

(c) Bir Âkit Tarafın bayrağını taşıyan bir gemide çalıştırılan bir işçi haikkında o Âkit Tarafın mevzuatı 
uygulanır. 

(d) Normal olarak denizde istihdam edilmeyen ve bir Âkit Tarafın karasuları içinde ya da binasında 
yükleme, boşaltma ve öteki Âkit Tarafın bayrağını îrşıyan bir geminin tamiri işlerinde istihdam edilen, an
cak o geminin tayfasından olmayan ya da böyle bir işe nezaret etmekten sorumlu olan bir işçi hakkında bi
rinci tarafın mevzuatı uygulanır. 

MADDE — 10 
(1) 6 ncı maddenin hükmü saklı kalmak üzere, 4 ncü maddenin hükümleri, diplomatik misyonlarla kon

solosluklarda istihdam edilen kimseler ile bu misyonlarla, konısoloslulkların memurlarının özel hizmetlerinde 
çalıştırılan kimselere uygulanır. 

(2) Ancak, bu maddenin 1 noi paragrafının kap sa'mınida bulunan ve diplomatik misyon ya da konso
losluğun temsil ettiği ülkenin uyruğunda bulunan kimse, vatandaşı bulunduğu tarafın mevzuatına taibi olma 
konusunda tercih halkkmı kullanabilir. Böyle bir tercih hakkı ancak bir kez kullanılabilir. Bu hak, sözleşmenin 
yürürlüğe girişini izleyen ya da işçinin işe giriş tarihini izleyen altı ay içinde kullanılır. Tercih hakkı, o ta
rihte işe girmiş bulunanlar için sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğerleri için istihdam edil
dikleri tarihten itibaren geçerlidir. 
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MADDE — 1 1 

İki Âkit Tarafın yetMi makamları, karşılıklı mutabakatları ile, 4 ncü maddenin genel kuralına başka is
tisnalar da getirebiirler. Aynı şekilde, karşılıklı anlaşma ile, 9 ncu maddede belirtilen istisnaların, icabı halinde, 
uygulanmamasına izin verebilirler. 

BÖLÜM : II 
HASTALIK VE ANALIK 

MADDE — 12 

Bir Âkit Tarafın öteki Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir vatandaşı, hastalık ve analık hallerinde ken
disi için ve diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri için ikamet ettikleri ülkede yürürlükte bu
lunan mevzuat çerçevesinde sağlık yardımlarına ve para yardımlarına hak kazanır. 

MADDE — 13 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre hastalık ve analık yardımlarına hakkın doğması, korunması 
veya yeniden kazanılmasının tamamlanan belirli sigortalılık, istihdam veya ikamet sürelerine bağlı olduğu hal- " 
lerde, bu Âkit Tarafın mevzuatına göre tamamlanmış sigortalılık, istihdam veya ikamet sürelerini, kendi.mev-
zuatına göre tamamlanmış süreler imiş gibi nazara alır. 

MADDE — 14 

(1) Bu maddenin 2 nci paragrafı hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Taraf mevzuatının hastalık ve 
analıkla ilgili para yardımlarının hesaplanmasını, ilgili kimsenin yıllık veya ortalama ücret, maaş yahut diğer 
kazançlardan sağladığı gelire bağladığı hallerde, o Âkit Tarafın yetkili kurumu, o yıla ait gelir veya ortalama 
geliri, münhasıran, mezkûr mevzuata göre tamamlanmış süreler içinde elde edildiği teyit edilmiş bulunan gelir
lere göre tespit eder. 

(2) Türk uyruklu bir işçinin çocuğu doğması halinde, bu işçinin Danimarka mevzuatına göre, günlük 
para yardımlarına hak kazanmak için gereken şartları haiz olup olmadığına karar verilirken, eğer ilgili şahıs 
Danimarka mevzautında belirtilen sürenin bütünü boyunca bu mevzuata tabi bulunmamışsa; 

a) İlgili şahsın Danimarka mevzuatına tabi olmadığı mezkûr süre içinde Türk mevzuatına göre tamam
lanmış sigorta süreleri, Danimarka mevzuatına göre doldumlmuş süreler imiş gibi nazarı itibara alınır; ve 

to) Danimarka mevzuatına göre, tamamlanan devrelerde almış olduğu teyit edilen ücret veya maaşlardan 
sağlanan ortalama bir gelire eşit, bir ortalama ücret veya geliri ilgili şahsın nazarı itibara alınan sürelerde almış 
olduğu kalbul edilir.; 

MADDE — 15 

Bir Âkit Tarafın vatandaşının, âkit taraflardan birinin mevzuatına göre hastalık veya analıkla ilgili para 
yardımları almaya hak kazanmış olduğu hallerde bu yardımlar, ilgili şahsın öteki Âkit Taraf ülkesinde 
ikamet etmesi halinde de kendisine ödenir. Bu ödeme yetkili kurumun ülkesinde bulunan Âkit Taraf vatan
daşlarına uygulanan ölçüde ve koşulları içinde yapılır. 

BÖLÜM : ffl 
İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 

MADDE — 16 

Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen malûllük derecesinin, Âkit Taraflardan birinin 
mevzuatına göre tayininde diğer Âkit Tarafın sigorta sistemi ile kapsanmış bulunan daha önceki bir iş ka
zası veya meslek hastalığı da nazara alınır. 
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MADDE — 17 

Bir meslek hastalığının, ilgili kimsenin her iki Âkit Taraf ülkesinde, bu türlü bir hastalığa sebep olabile
cek işlerde çalıştıktan sonra meydana çıkması halinde, bu kimseye son olarak hangi Âkit Taraf ülkesinde 
mezkûr çalışmayı sürdürmüşse o taraf mevzuatına göre yardım yapılır. 

MADDE — 18 

Meslek hastalığına tutulmuş olan ve bundan dolayı bir Âkit Taraf mevzuatı uyarınca yardım almış veya 
almakta olan Danimarka veya Türk uyruklu bir işçi hakkında aşağıdaki kurallar uygulanır : 

(a) İşçi, yardımları alırken, ikinci Âkit Tarafın mevzuatına göre hastalığına veya hastalığının ağırlaş
masına sebep olabilecek bir işte çalışmamışsa, birinci Âkit Tarafın yetkili kurumu, hastalığın ağırlaşmasını 
da nazarı itibara alarak yapılan sağlık yardımlarının bedelini kendi uyguladığı mevzuata göre öder. 

(b) Lçi, yardımları alıkken, ikinci tarafın mevzuat la göre böyle bir işte çalışmışsa, birinci Âkit Tarafın 
yerJkili kurumu, hastalığın ağırlaşmasını nazara almaksızın, kendi mevzuatına göre yapılan yardımların bede
lini öder; ikinci Âkit Tarafın yetkili kurumu, eğer söz konusu hastalık o tarafın mevzuatına göre meydana 
gelmişse bu kurumun uyguladığı mevzuata göre, hastalık ağırlaşmadan önce yapılacak yardımın miktarı, ne 
olacak idiyse, bu miktarla hastalık ağırlaştıktan sonra yapılması gereken yardım miktarının arasındaki farka 
eşit bir ek yardım yapar. 

MADDE — 19 

14 ncü maddenin 1 nci paragrafındaki hüküm, iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin para yardımları
nın hesaplanmasında kıyaslama yolu ile uygulanır. 

MADDE — 20 

15 nci madde hükmü iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin günlük para yardımlarının ödenmesinde 
kıyaslama yolu ile uygulanır, 

BÖLÜM : IV 
AİLE YARDIMLARI 

MADDE — 21 

Türk uyruklu ve Danimarka'da ikamet eden bir anne veya babanın Danimarka'da ikamet eden çocuğu 
aynen, Danimarka vatandaşlarına uygulanan koşullar içinde, aile yardımlarına Danimarka mevzuatına göre 
hak kazanır. 

MADDE — 22 

Danimarka uyruklu ve Türkiye'de ikamet eden bir anne veya babanın Türkiye'de ikamet eden çocuğu 
Türk vatandaşlarına uygulanan aynı koşullar içinde, aile yardımlarına Türk mevzuatına göre hak kazanır. 

MADDE — 23 

Türk vatandaş.ndan dul bir anne veya dul bir babanın çocuğu veya Türk vatandaşlarının yetim çocuk
ları, bu çocuklar eğer Danimarka'da ikamet ediyorlarsa, aynen Danimarka vatandaşlarına uygulanan kurallar 
İçinde Danimarka mevzuatına göre özel aile ödeneklerine, çocuk veya çocuğun ana babasından biri, en az 
altı aylık bir süre Danimarka'da ikamet etmiş olması ve ölen ana ve baba yahut her ikisi öldüğü zaman Dani
marka'da ikamet etmekte olmaları şartıyle, hak kazanırlar. 
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MADDE — 24 

Bir çocuğun her iki Âkit Tarafın mevzuatına göre aile ödeneklerine hak kazanması halinde, ödeneklerin 
ödenmesi ile ilgili ayrıntılı kurallar 34 ncü madde uyarınca yapılacak idarî anlaşmada belirlenecektir. 

BÖLÜM : V 

İŞSİZLİK SİGORTASI 

MADDE — 25 

Diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir Âkit Taraf vatandaşı işsizlik sigortası haklan bakımından, 
ikamet ettiği Âkit Taraf vatandaşları ile eşit muameleye tabi olur. 

BÖLÜM : VI 

YAŞLILIK, MALULLÜK YARDIMLARI VE GERİDE KALAN HAK SAHİPLERİNE SAĞLANAN 
YARDIMLAR (AYLIKLAR) 

KISIM : I 

DANİMARKA MEVZUATINA GÖRE SAĞLANAN YARDIMLAR : 

MADDE — 26 

(1) Danimarka'da en az 12 ay işçsi olarak istihdam edilmiş bulunan Türk vatandaşları, millî yaşlılık aylığı 
mevzuatına göre bir aylığın iktisabına hak kazanmış olmak için, gereken yaşa ulaştıktan sonra ve bir millî 
yaşlılık aylığı talep edebileceği normal asgarî yaşa varmazdan önce, toplam olarak en az beş yıllık bir süre için 
mutat ikametgâhı Danimarlka'da olmaik şartı ile aynen Danıimarka uyruklularının tabi olduğu kurallara göre 
millî yaşlılık aylığı konusundaki mevzuat uyarınca aylığa hak kazanır. 

(2) Diğer herlhangi bir Türk vatandaşı 15 yaşından sonra ve bir millî yaşlılık aylığı talep edileceği normal 
asgarî yaşa varmazdan önce, toplam olarak en az beş yıllık bir süre için mutat ikametgâhı Danimarka'da 
olmak şartı ile, aynen Danimarka vatandaşlarının tabi olduğu kurallara göre millî yaşlılık aylığı konusundaki 
mevzuat uyarınca, aylığa hak kazanır. 

(3) Ancak, millî yaşlılık aylığı kanununun 2 neti bölümünün (1) (iii) kısmına giren Türk vatandaşlarının 
iktisap edeceği haklan konusunda 27 nci maddenin hükümleri, aşağıdaki Madde 29 (i) ile kıyaslama yolu ile 
uygulanır. 

(4) Bu maddenin (1) ve (2) fıkralarına bakılmaksızın, aşağıdaki madde 28 (1) (a) hükmü, Türk işçile
rinden dul kalmış ve dul kaldıkları zaman 62 yaşında bulunmuş Türk uyrukluların, millî yaşlılık aylığına 
kazanacakları hakkın tayininde, kıyaslama yolu ile uygulanır, 

(5) Bu maddenin (1) ve (2) fıkralarına bakılmaksızın, malullük aylığı veya dulluk aylığına ilişkin mevzuat 
gereğince emekli aylığı alan Türk uyruklular kendilerini buna dhil kılan yaşa gelince bunun yerine millî yaş
lılık' aylığına ilişkin mevzuat uyarınca aylık almayı hak kazanırlar. 

(6) Millî yaşlılık aylığına ilişkin mevzuat uyarınca ödenen bir aylık, bir Türk işçisinden dul kalan ve 
Türkiye'de ikamet eden bir Türk uyrukluya, bu maddenin (4) fıkrasındaki hükümler uyarınca bağlanrnamış-
sa, veya madde 28 (1) (a) gereğince bağlanmış bir dul aylığı yerine ikame edilmişse bu aylik madde 7 (1) in 
hükümlerine bakılmaksızın bu kimseye ödenmez. 

MADDE — 27 

(1) Danimarka'da asgarî 12 ay işçi olarak istihdam edilen Türk vatandaşlan, malullük aylığı ile ilgili mev
zuata göre ve Danimarka vatandaşlarına tatbik edilen esaslar çerçevesinde, aylığa hak kazanırlar; şu kadar 
ki bu kimselerin söz konusu mevzutta belirtilen aylığa hak kazanma yaşında olmaları, hak talebinde bulun
dukları tarihe hemen tekaddüm eden asgarî ve kesintisiz 12 aylik bir süre içinde Danimarka ülkesinde mutat 
ikamet etmiş olmaları ve bu süre zarfında asgarî 12 ay bedenen ve aklen normal iş görmeye muktedir ol
maları gereklidir. 
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(2) Diğer Türk vatandaşları, malullük aylığı ile ilgili mevzuata göre ve Danimarka vatandaşlarına tatbik 
edilen esaslar çerçevesinde aylığa hak kazanırlar; şu kadar ki, bu kimselerin 15 yaşından sonra, toplam olarak 
asgarî beş yıllık bir süre Danimarka'da sürekli ikamet etmiş olmaları ve bu ikâmetin asgarî kesintisiz 12 ay
lık kısmının talep tarihine hemen tekaddüm etmesi ve bu süre içinde asgarî 12 ay bedenen ve aklen normal 
bir işi görmeye muktedir olmaları gereklidir. 

(3) Bu maddenin (1) ve (2) fıkralarına göre, aylığa hak kazanma, ayrıca, iş - göremezlik halini takip eden 
malullüğün, ilgili Türk vatandaşının Danimarka'da ikâmet ettiği sırada vukua gelmesi şartına bağlıdır. 

(4) 34 ncü madde gereğince aktedilecek İdarî Anlaşma, talepte bulunan kimsenin, aylık talebinin tahki
kinin gerektirdiği süre içinde Danimarka'da kalma mecburiyeti ile ilgili esasları tespit eder. 

(5) Bir Türk vatandaşının bu maddenin (1) ile (3) fıkralarına göre aylığa hak kazanması halinde, bu kim
senin aylığının, malullük derecesinin artması dolayısıyle, daha yüksek bir derece üzerinden ödenmesi işlemi, 
şayet aylık sahibi Danimarka dışında ikâmet etmekte ise, yapılamaz. 

MADDE — 28 

(1) Bir Türk vatandaşı, dul aylığı ile ilgili mevzuata göre ve Danimarka vatandaşlarına tatbik edilen 
esaslar çerçevesinde aylığa hak kazanır; 

Bunun için : 
(a) — Dulun ölen kocasının Danimarka'da asgarî 12 ay işçi olarak istihdam edilmiş olması, 
— İlgili mevzuata göre, aylığa hak kazanmak için gerekli yaşa ulaştıktan sonra ve ölümünden hemen 

evvel asgarî ve kesintisiz 12 ay süre ile Danimarka'da ikâmet etmiş bulunması, 
— Ve bu süre içinde asgarî 12 ay bedenen ve aklen normal bir işi görmeye muktedir olması, 
— Ölümünün Danimarka'da ikâmeti esnasında vukubulması, veya, 
(b) İlgili kadmm, 15 yaşından sonra, Danimarka'da asgarî beş yıl ikâmet etmiş ve bunun asgarî ve kesintisiz 

i2 aylık süresinin talep tarihine hemen tekaddüm etmiş ve bu süre zarfında bedenen ve aklen normal işi görme
ye muktedir bulunmuş olması gereklidir. 

(2) Dul aylığı ve Yardım Kanununun 1 nci bölümünün (2) fıkrasına göre kazanılan dul aylığı; ancak, 
bu- maddenin (1) b fıkrasındaki hükümler gereğince ve bu aylığın bağlanmasını icap ettiren şartların, kadının 
Danimarka'da ikâmeti sırasında vukua gelmiş olması halinde bağlanır. 

(3) 34 ncü madde gereğince aktedilecek İdarî Anlaşma, aylık talebinin tahkikinin gerektirdiği süre için
de kadının Danimarka'da kalma mecburiyeti ile ilgili esasları tespit eder. 

(4) Aylığın bu maddenin (1) (a) fıkrasına göre bağlanmamış olması halinde, madde 7 (1) hükümlerine 
bakılmaksızın, Türkiye'de ikâmet etmekte olan bir Türk vatandaşına, dul aylığı ile ilgili mevzuat hükümleri
ne göre aylık ödenmez. 

MADDE — 29 

Türk mevzuatına göre tamamlanan sigortalılık sureleri; 
(i) Danimarka mevzuatına göre tamamlanan ikâmet süreleriymiş gibi kabul edilerek, 27 nci maddeye gö

re hak kazanılmış aylıkların miktarlarının hesaplanmasında, 
ve 

(ii) Söz konusu sigortalılık sürekli, ilgili kimsenin, Türk mevzuatına göre bir ayhğa hak kazanılmamış 
olması şartıyle Danimarka mevzuatına göre tamamlanmış ikâmet süreleriymiş gibi kabul edilerek, Millî Yaş
lılık aylığı Kanununun 2 nci bölümünün (1) (iii) bendi ile malullük aylığı Kanununa göre Danimarka vatan
daşlarına ödenecek aylığın hesaplanmasında Sözleşme hükümlerine göre, nazarı itibara alınır. 

MADDE — 30 

26 iiâ 28 nci madde hükümleri bir Türk vatandaşına, talep tarihlerinden önce muayyen sürelerle Dani
marka Krallığında ikâmet etmiş olan Danimarka vatandaşlarının ayhk hakları ile ilgili 7 Haziran 1972 tarih
li Danimarka Kanunlarının geçici hükümlerine göre aylık bağlanması hakkını vermez. 
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MADDE — 31 

7 nci madde hükümlerine bakılmaksızın, millî yaşlılık, malullük ve dulluk aylıklarına ilişkin Danimarka 
mevzuatında sözü edilen aşağıdaki ek ödeneklerle yardımlar, Danimarka dışında ikamet eden kimselere ve
rilmez : 

(a) Aylık zamlar, 
(b) Eş (karı) ödeneği, 
(c) Evlilik ödeneği, 
(d) Şahsi ödenekler, 
(e) Dış yardım ödeneği, 
(f) Daimî bakım ödeneği, 
(g) Malullük yardımları, 

KISIM : II 

TÜRK MEVZUATINA GÖRE SAĞLANAN YARDIMLAR : 

MADDE — 32 

(1) Türkiye sınırları içinde ikâmet eden Danimarka vatandaşları maluliyet, yaşlılık ve geride kalan hak 
sahipleri aylıkları konusundaki Türk mevzuatına göre, sigortalılık hakkı bakımından Türk vatandaşları ile 
eşit muamele görürler. 

(2) Bu maddenin 6 ncı fıkrası hükümlerine bağlı olarak, Danimarka vatandaşları ve hak sahipleri Türk 
mevzuatına göre maluliyet, yaşlılık ve geride kalan hak sahipleri aylıklarına Türk vatandaşlarına uygulandığı 
gibi aynı kaideler çerçevesinde hak kazanırlar; şu kadar ki, bu kişilerin anılan mevzuat hükümlerine uygun 
olarak en az toplam 12 ay süre ile sigortalı olmuş olmaları gerekir. 

(3) Bir Danimarka veya Türk vatandaşı veya hak sahipleri, münhasıran Türk mevzuatına göre geçirdik
leri sigortalılık veya prim ödeme süresi dikkate alınınca bir aylığa hak kazanma koşulunu yerine getiremedi
ği takdirde, ilgili kişinin Danimarka mevzuatına göre geçirdiği ikamet sürelerinin gerekli miktarı, Türk mev
zuatına göre geçirilmiş sigortalılık veya prim ödeme süresi imiş gibi dikkate alınır; şu kadar ki anılan si
gortalılık veya prim ödeme süresi ile anılan ikamet süresi çakışmamalıdır. 

(4) Yukarıdaki fıkranın uygulanması bakımından müddetlerin birleştirilmesi için gerekli sürelerin çevri
lişi aşağıdaki kurallara göre yapılır: 

a., Danimarka'da geçirilen ikamet süresinin her yılı Türk mevzuatına göre 36Q gün prim ödeme süresine 
eşittir, 

b. Danimarka'da geçirilen ikamet süresinin her bir ayı, Türk mevzuatına göre 3G gün prim ödeme süresi
ne eşittir. 

(5) Yukarıdaki (3) ve (4) fıkralara göre hak kazanılan aylıkların hesaplanmasında 33 ncü maddenin (1) 
(a) - (c) fıkra hükümleri uygulanır. 

(6) Bir Danimarka vatandaşı veya hak sahipleri Türk mevzuatına göre maluliyet aylığı veya yaşlılık 
aylığı veya - onun geride kalan hak sahipleri bakımından - geride kalan hak sahipleri aylıklarına hak kazan
ma koşullarını yerine getirdiği takdirde, bu Danimarka vatandaşının veya hak sahiplerinin bu gibi aylık veya 
aylıklara hak kazanmaları aşağıdaki ek şartların yerine getirilmesine bağlıdır : 

a. Maluliyet aylığı bakımından, maluliyeti takip eden işgöremezlik halinin Danimarka vatandaşının 
Türkiye'deki ikameti sırasında meydana gelmiş olması; 

b. Erken yaşlılık aylığı bakımından, böyle bir aylığa hak kazanılmasını gerektiren şartların Danimarka 
vatandaşının Türkiye'deki ikameti sırasında meydana gelmiş olması; 

c. Hak sahipleri aylıkları bakımından, sigortalı Danimarka vatandaşının ölümünün Türkiye'deki ikameti 
sırasında vuku bulması. 
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KISIM : III 

AYLIKLARIN DÜZENLENMESİ 

MADDE — 33. 

(i) Her iki Âkit Taraf mevzuatına ve uygun olduğu hallarde de bu Sözleşme hükümlerine göre malullük, 
yaşlılık veya dul aylığına hak kazanıldığı takdirde aşağıdaki esaslar tatbik edilir. 

(a) Âkit Taraflardan her ikisinin mevzuatına göre tamamlanan sigorta ve ikamet sürelerinin, ilgili 
Âkit Taraf ülkesinde ve yardımın yapılacağı tarihte o ülke tarafından uygulanmakta olan mevzuata göre ta
mamlanmış olması halinde, ilgili kimsenin talep edebileceği yardımların nazari miktari, her iki Âkit Tarafın 
yetkili kurumlarınca hesaplanır. Eğer bu mevzuata göre, yardımın miktarı, tamamlanan sürelerin uzunluğuna 
bağlı değilse, bu miktar, bu bent'te sözü edilen nazarî miktar olarak kabul edilir, 

(b) Bu fıkranın (a) bendinde sözü edilen nazari miktar esas alınarak, sigorta olaymın meydana gelme
sinden önce uygulanan mevzuata göre tamamlanmış sigorta ve ikamet sürelerinin, sigorta olayının meydana 
gelmesinden önce, her iki Âkit Taraf mevzuatına göre tamamlanan sigorta ve ikamet sürelerine olan oranı 
nisbetinde yardımın gerçek miktarı tesbit edilir. 

(c) Sigorta olayının meydana gelmesinden önce her iki Âkit Taraf mevzuatına göre tamamlanan sigorta 
ve ikamet süreleri toplamı, eğer, taraflardan birinin mevzuatına göre tam yardım alınması için lüzumlu 
olan azami sigorta ve ikamet süreleri toplamından fazla ise, bu tarafın yetkili kurumu, bu madde hükümle
rini tatbik ederken, tamamlanan toplum süreler yerine azamî sigortalılık ve ikamet sürelerini nazarı itibara 
alır. Ancak, bu şekilde yapılan hesaplama, bu kuruma, uygulandığı mevzuatta belirtilen tam yardım mikta
rından daha fazla bir yardım ödeme yükümlülüğü getirmez. 

(2) Bu maddenin (1) fıkrası hükümleri, uygulanırken, Âkit Taraflarca ödenecek aylıkların miktarının, 
bu Sözleşme hükümlerine veya, sadece aylık sahibinin ülkesinde ikamet ettiği Âkit Taraf mevzuatına göre 
kazanılmış aylık miktarından daha az olması neticesini hasıl etmemelidir. Bu tarafın yetkili kurumu, gerekir
se aylık sahibine kendi ülkesinde ikamet ettiği sürece aradaki farka eşit bir ek ödenek verir. 

(3) Bu maddenin (1) fıkrası hükümleri, hak kazanılan aylıkların aynı cinsten olmaması halinde de uygu
lanır. 

(4) 34 ncü madde uyarınca aktedilecek idari anlaşma, kısmen veya tamamen kendileri tarafından tamam
lanmış olan sigorta ve ikamet süreleri esas alınarak aylıkları hesaplanmış olan dullara, bekâr ve boşanmış ka
dınlara bu maddenin (1) fıkrasına göre ödenecek aylıkların hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı hükümler getire
bilir, 

BÖLÜM : VII 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

MADDE — 34 

Her tiıki Âkit Tarafın yetkili makamları; 
(a) Bu Sözleşmenin uygulanması için lüzumlu İdarî Anlaşmayı akdederler, 
(b) Bu Sözleşmenin uygunknması yönünden alınan tedbirferıe illişkiin malûmatı birbirlenine bildiridıer, 
(c) Kendi mevzuatlarında yapılan ve Bu Sözleşme nin uygulanmasımı etkileyebilecek değdşMiikllere ilişkin 

bütün malûmatı Hnbirlerine bidirirler. 
(d) Bu Sözleşmeniin uygulnamasını kolaylaştırmak amacıyla İrtibat Bürolarını söz konusu İdarî Anlaşmada 

tayiin ve tespit ederler, 
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MADDE — 35 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında: 
(a) Âkıit Tarafların yetkili makamları ve kurumlan diğer tarafa yardımcı olur ve sanki kendi mevzuat

larını tatbik ediyormuş gibi hareket ederler. Bu kabil karşılıklı idarî yardmılar, kaide olarak, söz konusu 
makam ve kurumlar tarafından ücretsiz olarak sağlanır. Ancak; Âkit Tarafların yetkili makamları, bazı 
masrafların ödenmesi hususunda anlaşmaya varabilirler. 

(b) Âkit Taraf makam ve kurumları birbirleriyle, ilgili şahıslarla veya onların temsilcileriyle doğrudan 
doğruya yazışma yapabilirler. Bu kabil yazışmalarda İngilizce veya Fransızca dilleri kullanılır. 

(c) Âkit Tarafların makamları, kurumları veya mahkemeleri, kendilerine gönderilen talep veya diğer 
dokümanları, bunların diğer Âkit Tarafın resmî diliyle yazılmış olmalarından ötürü reddedemezler. 

MADDE — 36 

(1) Bir Âkit Taraf mevzuatında bulunan bu mevzuattan uygulanması sırasında ibrazı gerekli vesikalar 
veya dokümanların vergiden, harçtan, noter veya kayıt masraflarından muaf tutulmasına veya bunlardan 
indirim yapılmasına dair hükümler, diğer Âkit Taraf mevzuatının veya bu Sözleşmenin uygulanması sıra
sında ibrazı gerekli olacak benzer vesika veya dokuma nlara da teşmil edilir. 

(2) Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında ibrazı gerekli her türlü beyan, vesika ve dokümanların elçilik 
veya konısolosluıklarca tasdiki gerekmez. 

MADDE — 37 

Yaşlılık, malullük veya ölüm halinde geride kalanlara sağlanan yardımlar (aylık) ile iş kazaları, meslek 
hastalıkları için aylık veya ölüm yardımları (cenaze yardımları) talepleri, 34 ncü madde mucibnice akdedi
lecek idarî Anlaşma hükümlerine göre gönderilir. 

MADDE — 38 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına uymak maksadıyle, belirli bir süre içinde bir Âkit Tarafın bir maka
mına kurumuna veya mahkemesine verilirmiş olması gereken bir talep, bildirge veya dilekçe, aynı süre 
içinde karşı tarafın mütekabil makamına, kurumuna veya mahkemesine verilmiş ise geçerli sayılar. Bu gibi 
hallerde talebi, bildirgeyi veya dilekçeyi alan Makam, kurum veya mahkeme, bunu, vakit kaybetmeksizin, 
ya doğrudan doğruya ya da ilgili Tarafın yetkili makamları aracılığıyle diğer Tarafın yetkili makamına ku
rumuna veya mahkemesine intikal ettirir. Bu kabil taleplerin, beyanların, bildirgelerin veya dilekçelerin 
diğer Taraf makamına, kurumuna veya mahkemesine verildiği tarih, bunları tahkik edecek olan yetkili ma
kama, kuruma veya mahkemeye veriliş tarihi olarak kabul edilir. 

MADDE — 39 

34 ncü madde gereğince aktedilecek İdarî Anlaşma, ilgili kimsenin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet et
mesi halinde, Âkit Taraflardan birinin mevzuatında belirtilen sağlık muayenelerinin yapılması hususunda 
hükümler getirir. 

MADDE — 40 

34 ncü madde uyarınca aktedilecek İdarî Anlaşma, ödeme yapmakla sorumlu kurumun ülkesinde bulun
madığı diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmekte olan kimselere yapılacak yardımların ödenmesinde takip 
edilecek usulü getirir. 

MADDE — 41 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım alan fakat diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden veya 
kalan şahısların İdarî kontrolları ve sağlık muayeneleri, 34 ncü madde uyarınca aktedilecek idarî anlaşma hü
kümlerine uygun olarak yapılır. 
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MADDE — 42 

Danimarka mevzuatının yabancı işçilerin îş Pazarı Bk Aylık Sistemine üye olmaları ile i%i i özel hü
kümleri, Danimarka Krallığında istihdam edilmekte olan Türk işçilerine de uygulanır. 

MADDE — 43 

Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlıklar, Âkit Tarafların yetkili makamları 
arasında karşılıklı anlaşma yoluyla çözümlenir. 

BÖLÜM : VIII 

SON HÜKÜMLER 

MADDE — 44 

(1) Yürürlüğe giriş tarihinden evvel bu Sözleşmeye göre hiç bir hak kazanılmaz. 

(2) Bu Sözleşmemin yürürlüğe giriş tarihimden evvel bir Âkit Taraf mevzuatına göre tamamlanmış olan 
bütün sigortalılık, çalışma veya ikamet süreleri, bu Sözleşmeye göre sağlanacak yardımlara hak kazanılma
sının tespiti amacıyle nazarı itibara alınır. Bu hükme ve 7 nci madde hükümlerine bakılmaksızın, 1 Ni
san 1957 tarih'inıden önce Danimarka Krallığı mevzuatına göre tamamlanmış ikamet süreleri, Danimarka 
Krallığı 'mevzuatına göre Türkiye'de ikamet etmekte o; an Tü;C: vatandaşlarına verilecek millî yaşlılık, malul
lük ve dul ayMclar;mın miktarilarının hesaplanmasında hesaba katılmaz, 

(3) Bu maddenin (1) fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere bir hak, bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş ta
rihinden evvel doğmuş bir olayla ilgili olsa dahi bu Süz:kam)eye göre kazanılır. 

(4) İlgili, şahsın uyruğu veya diğer Âkit Taraf ülkeaind'3 ikamet ilmesi dolayüSiyle veri'lmemüş olan veya 
Gurdurıaî'mraş olan herhangi bir yardim, ilgili şahsm müracaatı üzerine, daha evvelden tespit edilmiş hakların 
bir toptan ödeme yapılmasını ger ektirmem e si şartıyla, verilir veya bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden 
başlamak üzere devam ettirilir. Âkit Taraflardan birisinin mevzuatı bir yardım için bir müracaatı gerek-

tirmiyorsa, bu kabil yardımlar, ilgili şahsin bu hususta müracaat ermesine lüzum olmadan verilir. 
(5) Bu maddenin (4) fıkrasında bahsedilen müracaa1" bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra 

iki yıl içinde yapılırsa, bu Sözleşmeye göre kazanılan Ucalar bu talihten itibaren yürürlüğe giner. 

Bu maddenin (4) fıkrasında sözü edilen müracaat,, bu Sözkşrrfenin yürürlüğe giriş tarihini taki beden iki 
yıllık sürenin hitamından sonra yapılırsa tahdid dolayrayle ks.ybed'ilmeTniiş veya durdurulmamış olan hak
lar. müracaatın yapıldığı tarihten geçerii olur. 

MADDE — 45 

Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri Kopenhag'da teati edilecektir. Bu Sözleşme, kabul belgeleri
nin teati edildiği ayı takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 

MADDE — 46 

(1) Bu Sözleşme yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on iki ay süreyle yürürlükte kalacaktır. Bundan 
sonra, Âki:;t Taraflardan birinin Hükümeti tarafından yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde 
bir yıllık sürelerle yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin ft'Dİh ihbarı, bir yıllık sürenin sonundan üç ay evvel 
yapılacaktır. Feshedilmesi hal'inde, Sözleşme, feshin içinde yapıldığı bir yılık sürenin sonunda yürüdükten 
kalkar. 

(2) Sözleşmenin sona ermesi, Sözleşme hükümlerine göre bir kimsenin daha evvel kazandığı hakları ha
leldar etmez. Feshi müteakip Sözleşmenin yürürlükten kalkması sırasında kazanılmakta olan haklara müste
niden gelecekte yapılacak yardımlara ilişkin sorunlar, özel bir Anlaşmayla çözümlenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 644'e 1 nci ek) 
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Hükümetlerince usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan aşağıdaki imzalan bulunan kimseler, yukarı
daki hususları tasdik zımnında, bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

İşbu Anlaşma Kopenhag'da Yirmi İki Ocak 1976 günü Türk, Danimarka ve İngiliz dillerinde ve her me
tin eşit şekilde geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde hazırlanmıştır. 

Türk Hükümeti adına Danimarka Hükümeti adına 
(imza) (İmza) 

PROTOKOL 

Bugün, Danimarka Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasına 
ilişkin olmak üzere, Âkit Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır : 

1. Bu Sözleşmenin 33 ncü maddesinde sözü edilen aylıkların düzenlenmesi hususu, İş Pazarı Ek Aylık. 
Sistemi (ATP) ile ilgili Danimarka mevzuatı uyarınca kazanılmış aylıklara kabili tatbik; değildir. 

2. Danimarka mevzuatına göre doğum hakkında verilen günlük para yardımlarına hak kazanılması için, 
lüzumlu şartlar şayet ilgili kimse sadece kamu çalışma servisline, çalışmaya amade olarak kaydedilmiş ise, ye
rine getirilmiş sayılmaz. 

Hükümetlerince usulüne uygun olarak yetkili kılınmış olan aşağıdaki imzaları bulunan kimseler, yukarı
daki hususları tasdik zımnında, bu Protokolü imzalamışlardır. 

İşbu Protokol Kopenhag'da Yirm'i İki Ocak 1976 günü Türk, Danimarka ve İngiliz dillerinde ve her 
metin eşit şekilde geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde hazırlanmıştır. 

Türk Hükümeti adına Danimarka Hükümeti adına 
(imza) (imza) 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 644'e 1 ncî ek) 



Topianü : 16 CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 645 

1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş 
Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları 

(M. Meclisi : 1/349; C. Senatosu : 1/474) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 276) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3028 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 12 . 1976 tarihli 17 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 1131 sayılı 
Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 14.1.1976 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 29.4; 
3.6; 9,18, 23, 24, 25.11; 7, 8, 9.12.1976 tarihli 95, 107, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 17 nci birleşimlerinde görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 276) 

Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 21 . 12 . 1976 

Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclislinin. 9.12.1976 tarihli 17 nöi Birleşimi nde görüşülerek açık oyla kabul edilen, 1131 sayılı 
Kanunla onaylanan Dünya Posta Biriliği Kuruluş Yasasının İkinci Bk Protokolünün Onaylanmsaının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı, Dışişleri Bakanlığının temsiilcilerinin iştirakleriyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tasan gerekçesinde açıikliaoan hususlar, Komisyonumuzca da benimsenmiş, Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna 
tevdi buyurulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karra vermiştir: 

Başkan Sözcü iKâtiip Üye 
Erzurum İstanbul JConya Tabiî Üye 

Hilmi Nalbantoğlu Ali Oğuz Mehmet Varışlı Ekrem Acuner 
İmzada bulunamadı Toplantıda bulunamadı 
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Üye 
ıDenfalti 

Hüseyin Atmaca 

Üye 
HaMcâri 

Nadi Cidal 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Tabiî Üye 

Emanulah Çelebi 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Sakarya 

Hasan Fehmi Güneş 

Üye 
Afyonkarahisar 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köse oğlu 

Üye 
C. Bşk. S. Üye 

Sabahattin Özbek 

Üye 
Antalya 

Şerafetstin Paker 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
,Salkanya 

Osman Salihoğlu 
İmzada bulunamadı 

/Üye 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Üye 
/Bolu 

Alâeddin Yılmaztürk 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri - Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri - Turizm ve Tanıtma Komisyonu 28 . 12 . 1976 

Karar No. : 12 
Esas No. : 1/474 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisinin 9.12.4976 tarihli 17 nci Birleşimin de görüşülerek açık oy ite kabul edilen, 1131 sayılı 

Kanunla onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkindi Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun, 28 Aralık 1976 tarihli 
toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerimin, de iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Sunulan bilgilerin ışığı altında ve tasarının gerekçe sindeki mütalâaların benimsenmesiyle, Komisyonu
muz, adı geçen kanun tasarısını Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük s-ak Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bitlis 

Kâmran İnan 

Başkanvefcili 
C. Bşk. S. Ü. 
Özer Derbil 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
îstanbul 

Erdoğan Adalı 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Manisa 

O rai Karaosmanoğlu 
Toplantıda bulunamadı 

Üye 
Ankara 

Atıf Benderlioğlu 

Üye 
Bolu 

Turgut Yaşar Gülez 
Toplantıda bulunamadı, 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Kars 

Söz hakkım saklı 
Sırrı Atalay 

Üye 
Diyarbakır 

Selâhattin Cizrelioğlu 

Üye 
Niğde 

Abdullah Emre İleri 

Üye 
Kayseri 

Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
İstanbul 

Besim Üstünel 

Üye 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 
'Toplantıda bulunamadı) 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Üye 
Kayseri 

Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 645) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

1131 sayılı Kanunla Onaylanan 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sasının İkinci Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1131 sayılı Ka
nunla onaylanmış bulunan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının de-
ği#ri'Bmes!ine ve bu Yasaya yeni 
hıülkülmler getirilmesine dair ikinci 
ök protokolün onaylanması uygun 
'bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

1131 sayılı Kanunla Onaylanan 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sasının İkinci Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen kabul 
edlilmiştir. 

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

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

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonunun kabul ettiği metin 

1131 sayılı Kanunla Onaylanan 
Dünya Posta Birliği Kuruluş Ya
sasının İkinci Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce ıkabul edilen 1 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 2 nci madde aynen 
'kabul ed'ilmiişfiir. 

MADDE 3. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

DÜNYA POS^A BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA İKİNCİ EK PROTOKOL 

İÇİNDEKİLER 

Maddeler 

I. — (Değiştirilen 21 nci madde) Birliğin Giderleri, Üye Ülkelerin Giderlere Katılması 

II. — Katılma Payı Sınıfının Seçilmesi 

III. — Ek Protokole ve Birliğin Diğer Senetlerine Katılma 

IV. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Ek Protokolün Yürürlüğe Konması ve Süresi 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 645) 



DÜNYA POSTA BİRLİĞİ KURULUŞ YASASINA İKİNCİ EK PROTOKOL 

Lozan'da kongre halinde toplanmış olan Dünya Posta Birliği üye ülke Hükümetlerinin tam yetkili 
temsilcileri, 10 Temmuz 1964 tarihinde Viyana'da kararlaştırılmış olan Kuruluş Yasa'sının 30 ncu maddesi
nin 2 nci fıkrasına göre, onaylanması kaydıyle sözü edilen Kuruluş Yasasında aşağıdaki değişiklikleri ka
bul etmişlerdir. 

Madde — I 

(Değiştirilen 21 nci madde) 
Birliğin giderleri, üye ülkelerin giderlere katılması. 
1. — Her Kongre: 
a) Birliğin yıllık giderlerinin, 
b) Gelecek Kongre toplantısıyle ilgili giderlerin varabileceği en yüksek tutarı belirtir. 
2. — Şartlar gerektirirse, Genel Tüzüğün ilgili hükümleri gözönünde bulundurulımaık kaydıyle 1 nci 

fıkrada öngörülen giderlerin en yüksek tutarı aşılabilir. 
3. — Gerektiğinde 2 nci fıkrada yazılı giderler de dahil olmak üzere Birliğin giderleri Birlik Üyesi Ül

keler tarafından birlikte karşılanır. Bu amaçla, her üye ülke yer alacağı katılma payı sınıfını kendisi seçer. 
Katılma payı sınıfları Genel Tüzükte saptanmıştır. 

4. — 11 nci madde uyarınca Birliğe katılma veya kabul edilme halinde, İsviçre Konfederasyonu Hükü
meti ilgili Ülkenin Hükümetiyle anlaşarak Birlik giderlerinin bölüştürülmesi bakımından o ülkenin yer alaca
ğı katılma payı sınıfını saptar. 

Madde — II 

Katılma Payı Sınıfının Seçilmesi : 
1 nci maddenin 3 ncü fıkrası, işbu Ek Protokolün yürürlüğe konmasından önce uygulanır. 

Madde — III 

Ek Porotokole ve Birliğin Diğer Senetlerine katılma 
1. — Bu protokolü imzalamamış, olan Üye Ülkeler buna her zarnan katılabilirler. 
2. — Kongre tarafından yenilenmiş olan Senetlere katıldığı halde, bunları imzalamamış olan üye ülkeler 

bu senetlere mümkün olan en kısa sürede katılmak zorundadır. 
3. — 1 nci ve 2 nci fıkrada yazılı durumlarla ilgili katılma belgeleri, bu belgelerin verildiğini üye ülkelere 

bildirecek olan Birlik Merkezi Ülke Hükümetine diplomatik yoldan gönderilir. 

Madde — IV 

Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Ek Protokolün yürürlüğe Konması ve Süresi 
İşbu ek Protokol 1 Ocak 1976'da yürürlüğe konacak ve belirsiz bir süre yürürlükte kalacaktır. 
Üye Ülke Hükümetlerinin tam yetkili temsilcileri hükümleri Kuruluş Yasası metnine konulmuş gibi ay

nı güç ve değeri taşıyacak olan işbu ek protokolü düzenlemişler ve Birlik Merkezi Ülke Hükümetinin arşiv
lerine konulmak üzere bir nüsha olarak imza etmişlerdir. Bunun bir örneği Kongrenin yapıldığı ülke Hükü
metince tarafların her birine verilecektir. 

5 Temmuz 1974 tarihinde Lozan'da düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 645) 



Topianü . i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :645'e 1 nci Ek 

1131 Sayriiı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş 
Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan 
Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları Raporları 
İle Hükümet Gerekçesi ve Tasarısı (M. Meclisi : 1/349; C. Sena

tosu : 1/474) 
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 276) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 17.9.1975 

Sayı : 71-201914924 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 8 . 9 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek 
Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesiyle ekleri ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

GEREKÇE 

1964 yılında Viyana'da toplanan Dünya Posta Kongresi, dünya ülkeleri arasındaki posta ilişkileri hak
kında çeşitli hükümler getirmiş ve bu arada Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasını kabul etmiştir. Bu ku
ruluş Yasası 1131 sayılı Kanunla onaylanmış bulunmaktadır. 

1974 yılında Lozan'da toplanan XVII nci Dünya Posta Kongresi, Kuruluş Yasasına bazı değişiklikler ve 
yeni hükümler getirmiş ve bunlar Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına ikinci Ek Protokol adı altında 
Kongreye katılan delegasyonumuz tarafından usulü dairesinde imzalanmıştır. 

Kuruluş Yasası hükümlerini tamamlayıcı nitelikteki ikinci Ek Protokolün de bu nedenle bir kanunla 
onaylanması yerinde olacaktır. 



HÜKÜMET TASARISI 

1131 sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1, — 1131 sayılı Kanunla onaylanmış bu lunan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının değiş
tirilmesine ve bu Yasaya yeni hükümler getirilmesine dair ikinci ek protokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

» « « 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 645'e 1 nci ek) 


