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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Bülend Ulusu tarafından kurulan Ba
kanlar Kurulu Programı görüşülerek, yapılan güven 
oylaması sonucunda Bakanlar Kurulunun güven oyu 
aldığı açıklandı. 

Başbakan Bülend Usulü, Bakanlar Kurulunun gü
ven oyu alması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

/. — Türkiye Cumhuriyeti île İsveç Krallığı Ara
sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Protokol ile 
Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı. (1/4) (S. Sayısı: 9) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci sırasındaki, Türkiye 
Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin 
Yürütümü ile ilgili İdari Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 9 sıra 
sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

İlgili Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. Bu 
konuda İhtisas Komisyonu yoktur. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. Söz 
isteyen var mı?.. Yok. 

(1) 9 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

6 Ekim 1980 Pazartesi günü saat 14.000'te topla
nılmak üzere birleşime saat 15.20'de son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler.,, Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Protokol ile Söz
leşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç 
Krallığı arasında 30 Haziran 1978 tarihinde Stock-
holm'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç 
Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki 
Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari 
Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
ÜYELER : Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenik Konseyi Üyesi) 

Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 6 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE TEZKERELER 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir. 
ıKanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosydl Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı. (1/5) (S. Sayısı : 10) 
d) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesine geçiyo
ruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısının (Sıra Sayısı : 10) görüşülmesine 
başlıyoruz. Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.; • 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

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

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE l1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç 
Krallığı Arasında 20 Temmuz 1978 tarihinde Oslo'da 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler.,.. Kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer., 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür, 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 18) 
(D 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü maddesine ge
çiyoruz. Komisyon ve Bakanlık temsilcileri yerlerini 
aldılar. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Teklifi ve bu konuda ih
tisas Komisyonu olarak görev yapan Milli Savunma 
Komisyonunun Raporu 18 sıra sayısıyla basılıp da
ğıtıldı. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum; bu 
konuda söz isteyen üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenletr.,. Etmeyenler,., Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununu 
değiştiren 19 .9 . 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 14.— Bu Kanunun 13 ncü maddesi ile de
ğiştirilen 26 nci maddedeki «Sıkıyönetim hizmet zam
mına» ilişkin hükümleri 1 Temmuz ^SO, diğer hü
kümleri ise 21 .9.1980 tarihinden itilbaren yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 1 nciı madde üzerinde söz isteyen 
üyeler?.. Yok. 

(1) 18 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 

26 , 6 . 1973 gün ve 1780 sayılı Kanunla eklenen 26 
ncı maddenin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — ikinci madde üzerinde söz isteyen 
üyeler .. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum." Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiş tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 

aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Genelkurmay Başkanlığınca 
belirlenecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma Bakanı
nın yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda Cumhuru'r 
yet savcısı ile Cumhuriyet savcı yardımcısı, asıl görev 
yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadroları saklı kal
mak koşuluyla kazanılmış hakları olan kadro maaşla
rıyla sıkıyönetim yardımcı savcılıklarında süreyle sı
nırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Yük
sek Savcılar Kurulunca görevlendirilirler ve aynı usul
le görevlerine iade edilirler. Yüksek Savcılar Kurulu, 
istemin intikalinden itibaren yedi gün içimde gerekli 
kararı verk. Bu şekilde görevlendirilen Cumhuriyet 
savcıları ile Cumhuriyelt savcı yardımcıları sıkıyönetim 
yardımcı savcılarının, görev ve yetkilerini haizdirler. 

Görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları ile Cum
huriyet savcı yardımcılarının bu görevlerinde, fiilen 
en az beş yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardım
cılarının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları, hak
larında disiplin soruşturması açılması ve disiplin ceza
sı verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçlarının soruş
turulması ve kovuşturulması ile diğer özlük işleri bu 
Kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına 
göre yapılır ve sıkıyönetim hizmetinde geçirdikleri 
süreler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet 
savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının çalışma 
ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında 
sıkıyönetim askeri savcılarının düzenleyecekleri sicil
ler ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile askeri adalet 
müfettişleri tarafından verilecek notlar, yükselmelerin
de değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. 
Üç aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardım
cıları izin, istirahat tedavi konularında askeri hâkim
lerin statüsüne tabidirler; aylıkları, kesenekleri, sos

yal yardımları, ödenekleri, yollukları ve diğer giderleri 
Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yar
dımcılarına, bu görevlerinin devamı süresince 2155 sa
yılı Kanun uyarınca tayin bedeli ile eşidi derecedeki 
askeri savcılara ödenen sıkıyönetim hizmet zammı da 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddenin görşül'mesine geçmeden, 
önce, bir önerge var; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1402 sayılı Sıkıyönetim Ka

nununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifine 
ekteki metnin ek madde 1 olarak ilavesiyle teklifteki 
Cumhuriyet savcıları ile ilgili maddenin ek madde 
2 olarak düzelenmesini arz ve teklif ederim. 

Nejat Tümer 
Oramiral 

Deniz Kuvvetlıerıi Komutanı ve 
IMIililıi Güvenlk Konseyi 

Üyesi 

Aşağıdaki düzeriliamıeıniiın, Sıkıy örn etlim Kanununa 
eklenmesi gerekmektedir : 

BK MADDE : (...) Siyasi Partilerin kapatıl-
ıma'lıarına illi skin soruşturma ve yargılamalar dışında; 
bu partilıenin her kademedeki yönetici ve üyeleri ilıe 
yan kurulıuşfem ve Sliyasli Partileri© ilişkilileri sapta
man diğer kuruluş ve dermekl/arin yönetici ve mensup
ları hakkında, Sıkıyönetim filânıma ilişkin ve bu Ka-
'nıunıun kapsamıma güren fiililerimden doüıayı, suç Sıkı
yönetim ilanımdan önce iışlienımliş olısa dahi, sokuştur
ma ve yargulaima yapmaya, Parti Genel Merkezîleri
nim bulunduğu yer Sıkıyönetim Komutaınhklaırı nıez-
dimdeki Sıkıyönetim Askeri Savcılık ve Askeri Mah
kemeleri görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu konuda söz isteyen?.. Buyurun. 

(HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YN AK (Miltlli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayım Başkanım, yüksek rnîialuımıları oülduğu üzere 
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ncü madde-
siıylıe 15 mci maddesi, S.ıkıyömetiım mahkemelerinin 
yetki ve görevlerimi düzemljemekitedir.ı 

Sayın üye tarafımdan verilen bu önerge, şu aşama
da 13 ncü maddenin kapsamına mı giriyor veya 15 
nCi maddenin kapsamında mı bulunuyor veya bunun 
1402 saynlıı Kanonum Ek 1 veya ek 2 maddesi olarak 
yasaya ilavesi mi gerekiyor, Komisyon olarak konu
yu müzakere edip bir karara varamadığımız içlin bir 
[mütalaa ısıerdime (imkân yoktur. 
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Tensip buyurursanız, huzurunuzda bulunan sav-
cılarla ilgili ek 1 nci maddeyi, önerge ie birlikte 'Ko
misyonumuza iade (buyurur (i'sıenıiz, kusa bür müzakere
den sonra önümüzdeki günlerde tekrar gündeme ge
tireceğiz, 

,Arz ederim, 
BAŞKAN — İhtisas Komisyonunun önıeniıslinü 

reylerinize sunacağım. Bu öneri üzerinde görüş liste-
yan var mı?... Yok. 

Öneriyi oylarınıza sunuyorum! : JCaibıui edehter... 
Etmeyenler... Kabul edlMımiştir. 

O hâlde, 1402 sayılı Kanonda değişiklik yapılima-
ısı hakkında kanun teklifi bu önergeyle birilikte ge-
dleoek birleşimde görüşülecektir. 

iŞimdi müsaade ederseniz bir aıra vermek üstiyo-
rum; bu aradan sonra tekrar devam edeniz. 

Oturumu kapaltıyorum. 
Kapanma Saati : 1438 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN ^Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvendik Konseyi 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MM Güvem* Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA <Hv. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve MİNİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim, 6 nci BMe^knlin 2 noi Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİ FLERt İLE TEZKERELER (Davam) 

4. — îsa Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu hak
larındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi ve M. G. K. İhtisas Komisyo
nu Raporu. (3/3) (S. Sayısı: 16) (1) 

'BAŞKAN — Gündemlimizde îsa Armağan ite 
Mustafa Pehlivanoğlu haklarındaki ödlüm cezalarının 
yerline getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi var. 

jBu ıtezkere İhtisas Komisyonu raporu ile birilikte 
16 sıra sayısıyla basıHıp dağtıtıılmıştır, ısaıyın üıyeleri-
mize. 

Bu konudaki İhtisas Komisyonu ve iBakanilık İtamı-
ıstiicilerü yertenM aMılar. 

Ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi ve eki mahkûmiyet dosyaısının hava-
le edildiği İhtisas Komisyonunda şimdiye kadaırkıi (tat
bikata uygun olarak bir kanon tasarısı hazırlanmış. > 

Tasarının tümü üzerinde görüşme acıyorum. Tü
mü üzerinde söz almak isteyen üye arkadaşımız var 
mı efendim?... Yok. 

(1) 16 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarımıza su
nuyorum : Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul ediuV 
mişjtir. 

Tasarının 1 nci maddesini lütfen okuyunuz efen
dim : 

İsa Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu Haklarındaki 
Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — a) Askerli Yaırgıltay 2 nci Daıire-
sünin 1:6 . 7 . 1980 ıtarilh ve 1.98Q/146 esas, 198Q/23ı8 
karar sayılı ilamı ile kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 Numarala Askeri Mahkemesinin, 
18 . 1Q . 1979 tarih ve 1979/540 esas, 1979/540 karar 
sayılı hükmü ile Türk Oeza Kanununun 149/2 mad
desi uyarınca ödlüm cezasına mahkûm edıilrmiış bulu
nan, sicilli nüfusta Niğde lüi Orıtaköy İlçesi, Harman
dalı Köyü, Hane 92, Oilt 023 - 04, sayfa 29'da ka-
yııtlıi Şükrü oğlu, Müzeyyen'den lotoıa, 2 . 3 . 1956 
doğumlu İsa Armağan hakkındaki ölüm cezası yedine 
getirilir, 
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!b) Askeri Yargıtay 2 moi Dairefstonı 16 , 7 . i9S0ı 
tarife ve 1980/146 Esas, 1980/238 Kanar sayılı iiann 
'ile kesinleşen, Ankana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 
Numaralı Askeri Mahkemeslinıiın, 18 . 10 . 1979 terli 
ve 1979/540 Esas, 1979/540 Karar sayınla hüknıü ille 
Türk Ceza Kanuınunıun 149/2 maddesi uyanınca iMim 
cezasına mahkûm ledilmliş bulunanı, ısıiidiılllti njüfuslta Bi
lecik, Bozüyük YenıintahalBıe, Haine 321, Cilt 00l4/0^, 
ısayfa 64'te kayıtlı, Ahmet Necmii oğlu, Zeynıep'itıen 
olma, 3 . 3 . 1958 Ankara doğumlu Mustafa Pehlıiı-
vanıoğlu hakkındaki ölüm cezası yerline getıkllir. 

iBAŞKAN — 1 nd ımıaldlde üzerinde söz allmak 
(isteyen üye arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Maddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul ediljmiştlir. 

2 ncd maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 2. — Bu Kanun yayıma tarihinde yü-

nürfllüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzenimde söz allmak üstte-

yen arkadaşımız var miıi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmtiıştir. 
3 ncü maddeyi lokutuyonum efenidtiim : 
IMADDE 3. — Bu Kanunu Adalet iBakanı yünü-

Hür. 
iBAŞKAN — 3 ncü mıaldde üzerinde slöz aJimak 

isteyen?.. Yok. 
3 ncü maddeyi ıreylerinlize sunuyorum : Kalbul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilımıiışıtir.1 

Kanunun tümünü aylarınıza sunuyorum : Kalbul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul editaiştir. 

5. — Necdet Adalı ile Kemal Ergin haklarındaki 
ölüm cezalarının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve M. G. K. İhtisas Kom\is)ypnu Raporu. 
(3!4)(S. Samı: 17.) (1) 

BAŞKAN — Gündemiimizin 5 ncd Masanda yer 
alan Necdet Adalı ile Kemal Engin haklarıınıdakli ölüm 
cezalarının yerine getirilmesine dair Başbatoanlıık ıtezH 
keresi ve bu konudaki İhtisas Komıiısıyonunun ıraıporu 
17 «ıııra sayısı lile ibaısltıurıllup sizlere dağatılımııştır. 

İhtisas Komıisyionu ve Bakanlık ıtetmsIMİeri yıerfie-
rinıi almışlardın. 

(1) 17 S. sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

:Bu kanun tasarısının ıtümü üzıerlintde gönüşme açı
yorum. Tümü üzerinde söz lisıteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarımıza su
nuyorum : Kalbul edenler.. Etmeyenlıeır., Kalbul edıilı-
mıiışıür, 

1 nd maddeyi okutuyorum efendim : 

Necdet Adalı ile Kemal Ergin- Haklarındaki Ölüm 
Cezalarıınıın Yerine Getirilmesine Dair Kanuni 

MADDE 1. — a) Askerli Yargıtay 2 nd Daire
sinin 1 6 . 7 . 19801 tarih ve 198Q/İj89 Esas, 1980|/239 
Kaırar sayılı ilamı lillıe kıesinlieşen, Ankara Sıkıyönetimi 
Komutanlıığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 
2 . 10 . 1979 'tasrih ve 1979/52 Esas, 1979/491 Kanar 
'sayılı hükmü 'ilıe Türk Ceza Kanununun 149/2 «mad
desi uyarınca öllütm cezasına mıaihkûm ödülmıiış bulunan, 
sücllıi nüfusta EskSısehir ili, M. Kemalpaşa Mahallesi, 
Ihanıe 295, cilt 71, sayfa 1,24'ıte kayıltlı İsımail oğlu, 
Kadriye'den olıma, 22 . 8 . 1958 Etimesgut doğumlu 
Necdet Adalı hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Askeri Yargıtay 2 nd Dainesinin 16 , 7 . 1980 
'tarih ve 1980/189 Esas, 1980/239 Kanar sayılı lilıamı 
ile kesinlleşen, Ankara Sıkıyönetimi. Komutanlıığı 1 Nu-
nıaralıı Askerli Mahkemesinin, 2 . 10 . 1979 tarih ve 
1979/52 Esas, 1979/491 Karar Sayılı hükmü i s 
Türk Ceza Kanununun 149/2 maddesi uyarınca1 

ölüm cezasına mahkûm ©dillmiş bulunan, ısıidlUli 
nüfusta Ankana İlli, Altındağ llpesi, Servensomuncu-' 
oğlu Mahallesi, hane 58, cilt 064-01 >, saıyfa 73'ite ka-

yutıltı, Hasan oğlu, Resmiigül'den oıllma, 5 . 9 . 195:3 
Tercan doğumlu Kemal Eriğim hakkımdaki öHürnı ce
zası yerine getirilir. 

'BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
lisıteyen sayın üye var mu?.. Yok. 

.1 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir., 

2 nci maddeyi okuyunuz efemdim : 
,MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

nürllüğe girer. 

iBAŞKAN — 'Bu madde üzerinde söz almak İs
teyen?.. Yok. 

2 nd maddeyi ©ylarınıiza ısunuyoırum : Kalbul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edillmıişjtıir., 
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M. G. Konseyi B : 6 6 . 10 . 1980 O : 2 

3 ncü maddeyi okutuyorum e£emdim : 
MADDE 3. — Bu Kanıunu Adalet Bakana yü

rütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzeninde 'söz aümıak ıis-
fteyan arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza ısunuyonum : Kabul edenler.. 
Etmıeyenılıer.. Kabul1 eidlilimAş!Cir. 

IKanunıun tümünü oylarıınıiza sunuyorum : Kabulı 
edenler.. Etmeyenllıer.. Kaıbul ©dilımişıtıir. 

Gündemiımiizdıe görüşülecek başka konu kalma
mıştır., 

8 Ekim 1980 Çarşamba ıgünti ısaaıt 14,30'ıda top
lanmak üzere biriieşimi kapatıyorum.; 

Teşekkür edenim. 
Kapanına Saati : 18.10 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

6.10.1980 Pazartesi 

Saat : 14.00 
. 1. — KANUN TASARI VB TEKLİFLERİ 

İLE TEZKERELER 
1. — Türkiye Cumhurijyeti dle İsveç Kraiığı 

arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve eki pro
tokol ile sözleşmemin yürütümü ile ilgili Jdarıi anlaş
madın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasamı, (1 /4) (S. Sayısı: 9) 

2. — Türkiye Cünıtafiyetli ve Norveç Krallığı 
arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu söz
leşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dadr ikanun tasarısı. (1/5) (S. Sayısı : 10) 

3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda değî  
yüklük yapılması hakkında kanun teklifi ve Mili 
Savunma Komisyonu Raporu., (2/7) (S, Sayısı : 18) 

4. — İsa Armağan ile Mustafa Pehlvanıoğlu 
haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve M. G. K. İhtisas Ko
misyonu Raporu. (3/3) (Ŝ  Sayısı: 16) 

5. — Necdet Adalı ile Kemal Ergin haWianndla-
ki ölüm cezalarının yerine getiriîmestine daiiır (Baş
bakanlık tezkeresi ve M. G. K. İhtisas Komisyonu 
Raporu. (3/4) (S. Sayısı: 17) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 9 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güven
lik Sözleşmesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile 
İlgili İdari Anlaşmanın Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. ( 1 / 4 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101 - 603/06639 y 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

30 . 9 . 1980 

Ekli llisitede konuları ve eski Millet Meclisi Başkanlığına sunuluş tarih ve sayıları belirtilen Kanun Tasarıları 
Balkanlar Kurulunca benümısenımiıştir. 

Yüce Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konutoıasını saygılarımla arz 
ederim* 

Bülend Ulusu 
Başbakanı 

L İ S T E 

K O N U S U TarM 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıt'a Sahanlığı Sınırlandırılması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 
İl Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil 
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza işlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza 
Yargılarının Yerine Getirilmesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
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101-461/07567 
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101-404/01659 

112-110/05863 
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G E R E K Ç E 

İsvejçlta çiadıışanı Tlütrik, li#IJartiın|iın Soısıyal Gü!v.eınilliık)Iıe njlnü ıtıeim(inıa|t ıa|taın|a lalUmfalk, laimlaa'ylla ıslöz Ifeompsıu üîlkıe isle 
'biır lSowy|afl Gü|vien|llilkı SöBfl|aşm|as!i 'iımjzlailıaınimıi'şitıın, 

ılmızıaülanıanı ıSaz'laşünfeye ıgörie Âlkjilt T a r a m a n ı n vaJtaın'daşllara gallışjtılkjllarıı lüfllkıe .vaitainıdaşiaıraylk, Sö^leşmeıntira 
ıuyg|uflanlm|a|S3in|da, Idşjilt ttpamielaye itaöli tulflutacıalkter, Iblir ^asiyaıl lOülviönliikı ıY^dı|rn|ıinıa halk, Ikıazianılhp lkıaziam(llm|a-
ld|i|gıınj|nı füa|y|in|iın|dje Ihldn 'ikji füll|k|edfe igöçıen ısligantıaiMıîk,, çıa'hşmja Mayla L'lkıaım|e|t ısfarieflıeirli miazıarla lalhracialkjtur. 

3 Eıyfllüll İI97I8 ltairlihlin|d|a îlsitoinlbulPda ıpajriafo leıdljlleır̂ lk; 3Q 'Hazıktan 1978 !teırtih)kı|de SjöödklhldiliTtfde ;iımz|a|lialnft|n v e 
itaviöçtcdkli üş|çlIer!ilm|ıtzUa ıa|ifl|e ıfiaılttafiMiın, ISo^ylaJt G ü c e n i k lyömüjnidön onfamllli (biır Slhlt/iıyfajcıınii 'kıanşıffiayadalk, oüan 
'Sözllıaşmıenıiinı Iklapısıadığı 'hülkıülmillar laşıağılda Söızfeşmeıdte'ka ımlaldde injuimlarıallıanı ısı|t1a|s,nn|a ıgöırıe ıaç'i|kllıaın|rhitşjtji;r. 

B Ö L Ü M : I 

G e n e l H ü k ü m l e r 

M a k i d e 1. — 'Bu miaddiade iOMldv^u'ait, yeitikiîli anjemeti, ;yatlk|iilii shİgarlöa Iklunuırnjlfaira, laliHe üandli, tilkiaımjejt yerli, s i-
ıgarltıaMılk; ısörtelaıfi;, ınialkldi ylaiHd^, la^yiıik, yülîılk löıdjömie Ivfeya 'tajz|m|in|a|t 'gjifb>fi> Siölztaşlnıldde g e ç d n Iteriımffleırliın Iteırpif-
flarti ıyajpııilim|a|k|tlaldıir;, 

İMlaldda 12. — 'Biuı ımialddadıa, Slölzlaşjmıenfkı,; 
Tiülrlkjjyfe halfcılmııınıdain, ': 
Mas|t/a|lılks, ıan|aılı|k., liış Ikıajzıalliarı liflıe masklk* haısitıaiMkiIlaırıı, mflajljulülk,, jyagıMç v a ö ü | r q ıhıallfllaıMi k a p s a y a n S o s y a l 

S i g o r t a l a r K a n u n u ile, D e v l e t m e m u r v e h izmet l i l e r in i 'kiaipisaiyialnı T C Emıelki S|a|n|d&ığ> Kıamujnıu v e ıqan(a|f, ıs|a|n|ajt-
Ik/âr 've d i ğ e r ibağıimlsiK çiallışariar ivtfn uygulamam B I A Ğ - K U R KJanuınıunıu, (ayraçta ıdiğör Sasfyall îSiiıgorjea 'slaındılk-
lanınıı, 

tısıveç ibalfcıirnııınıdaın : 
IHasfüaİılk, :alnial)ılk| iye 'iş lk|az|aliarı ısligarfiaısıı liilıe yaşıhiklk,, ımıaJiuiW)ü|k y a ıduil aiyliılklllarıt 'kıanıusıupda eısias v e 'mıumızıaım 

'ayjlıı|k|îar lillle ıgjen|eH gööulk ıtalhlajjslllarliınji, 
İKapslaıyan ımdvzjulaltla uıygulllaimaoağı IballiıntiiıIımidkitedfJr. 

'Mıaidıda 3 . — B u rcııaiddani'ını 1 -nfli piaraıgrıaıfı Siöa'kiş<m|ede ıa|k!a':nıe -hıüıkjülmj ıbul'ıuınımlayanı h a l e m d e Sözfaşımfc-
nliın Alklilt Taralfllıaırldalnı Ihar ihjajnigi jbiırliıniin imievzıuiaitıınıa ttJa*bö ıo|l!rn|uş lblutlujn|aıri| ışa!biısll/arl!a ibdunHıalmn ıhalk isiahÜpHiarfinfe 
ide qygufflan£idağ|i lhü|k|m|üın|ü «ajşıirmaiklüajdı-r,. ıAınfda|k 'bu ım|adlde, >2 'nıai ıfu|k(r|a|sıın|a ıgjârte, Tunikliyle Ibalfaırnıınıdan sıaldacie 
Türllcjiye'mfiln: Ita|r1a)f o l d u ğ u İS)öczdltesrmfefl|i üjllkie Ma|t!a|n|dajşl!|a|rı.'n)a uyjgulllan|albillaaegi i§|e|kjl|;in)de 'biır laıyriııdalılk löaşıımia|k;tıadnr. 

JMIad|d|a 4 . — 'BjUj m|aldde, Slöizjfeşjrniedte alkımınla hü!k|ü|m, lbı^um)mia!y|an ihafflllerıde, Âlkftt Tartaklanın üllltydllarlindie çafla-
$am ıdiğar Italrjalf ıya|öa|n,dıa^Ha|r|jınıııni 'halk v e lyülkiütalüflülk ba.lfcılmiin|da|n(ieşliltısiayılla|0a|k|llaırı|njalda|iı1d|iır. 

iMıaldde '5, — IBuı m|a)d|dede, ISöizllöşlm|eldla laiksîJnıe hiülk 'üim lbufflün|m(a|yajq !hall|l!eınd|e, Mitti ;Âlklif Tariafıin 'mfefvtztu/aitımfa 
g ü m 'bu iSözllIelşmle uyalnunpa MarlÜlian; ın|akıd|i ıyairld:ım( ıyia dia ıayMk!l!a|r;i|n! 'bftn Âk|i|t Tanaıfiiını ıbuini-arı ı^kltilısap dfimiiış ıvla-
ıtanldaşııinınn ıdiğjar Âlkjijtı Ta(rfa|f OllklaslJnlde lilk|âım|e(t elîımi£i:l;ı ısöböbiyla ıa|z|a)l|tııilia(m|ayacıa§|»in|i„ !dag|il§lt!iiıli!llam|ayacieğl:ın|i /dıuır-
d|unullla)m|a)yacfa§ıln)iı y a d a Igaıii lalhnlaırnayaidaşanı öınigöırımıejkjfleldiır,, 

/Majdlde 6, — B u toia|dd|ade, !Söz|!laşımıe|de ıalkrl"ın|a hük 'ü lm !bullluın|m|adılk)çla, Alkjiit Tajılajfliandam lbliî|i ltiarla|f]in|d|a|ni 
lülçfüjnıdüi îblitsT defvfflelt üfflklasl;ln|de LQqa{mie|t 'eftimıe|k|tıe öülaını IdlLğelr A k i t Taflalf iMa|tan|da§lla|n|n|a adlan|edelk yamdumflaınıın, Ibli-
ıfiıridi Kfattfatfimı ülklaslinldle lilkjaimlat ıqdan kıeınjd|i lyajtıanldlaşllıarıinja lödanlanj $aMt 'Me lölllç^llörı li^ıilnjde Islagllainiacfığı iböljrilll-
tmlelkföefdliır. 

B Ö L Ü M — I I 

U y g u l a n a c a k M e v z u a t a İlişiklini H ü k ü m l e r 

IMıaldidje 7P — !Bu imlaldlde, ıSö'zlleşimlelde lafklsi'İnje hülklüm lbulîuln|m|ayan: (hiajlfllertde; İÂUc):|t Taılaıftartdaıra Ibi^iınliıh. vaı'tıan-
daş'iinınn ıdliğlelı1 Âk|i|t Tainaif ıü|Ik|ejsliln|d|e ^tamielt 'âtımiasü tellin, da, ıha|k|k)i|n|da lbullıuın|dluğu ü|llkjan|;ın imıelvzıuialtıınıın 'uiyguillamıa-

x dağımla idaiiırjdk,, 
^Ml'adde 8. — But m|a|dd|elde, ISö^dşn^antiın 7 ınjcii ıntald 'dö^njde ön |gMi | lân ıpnemidilbiını 'isltjiısınıalam'IbdErttMmıelkı'Bedi'r. 

Söyflfelkü •:• t •. 
Mffl Güvenlik Konseyi '(S. Sayısı : 9)' 
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(1 nfcli Ifiilkjna; liışjvldrianldri Itiaffiajfııjnldajn, gdçjM bir iiş liçüın düğjaıl Alklilt Tairiaf ülk|as|iınie gömderlilıeın; kimısefer 2j4 ay 
Büdie KlIıa liışjyldrii imıarlklazliıniin IbMlIuınıduığu ül)k|a (m|elvıziuiaitıinia 'tabi lodajcaaikdlaindur,. Geçidi işlimi ısünaali 24 layı aşltuğı iöa'k-
dîiırlde, lilkji flaırlafıını yıe|l)kjiHi ınlalklaırnllıarıınıiıı önjcıadan; ımıuüa bakfaitıı şarltuyjlıa, İiş ll)am|a(mllianıın(öaya Iklaıdalr Ibiriinıdi 'üanalfıln 
tmjavzıuıajtı ıu|yg|u9alnım|aya Idövam; ıetd|ece|kjtiiır. 

(2 ırudi ıfılkınaı; Ihlalvia,' lk|ajna, diamünıyollu şüır1k|e|Clıe|ı|Jn|iın; çalış kıldığı ıkjiimisiel'er, şjir1k|dt mteulkleiztiıniiın ibüteılduğu üillke mfâv-
zjuaJtunia'tlaJbi'Oilacalkjliaridıır. 

3 ınoü 'fılkıria; 'bir AlkL'ıt Tiair|ajfnn Ibayrfağımı Itaışıyıaın gem|i)da datoştorıllaın: liışiçli Ihialklk'ilnldla ıo Âkjilt Taralım imıeıvzıuialtı 
uylgu|lıain!a|c(a|k|tiirw ' 

4 mdü Ifıılkına; '8 rapli Imjaiddia Ihülklümıeninle göne, lısıvıaç 'niaVzıuiajtıınla lijalbli oÛlaır(ajki fiıstfihdûlm teldilian Iklişjifer İsveç'te 
trrijutkjiım ısayılaoalktoıldıır^ 

IMıa)d|d|e' 9. — 'Mlaıdldanjiın '1 ınıdi fpiatiagıriafunlda, Sötztfeş ma lhü!lqüjmMiirİn d|ilplllolm(alt!ilk ıtamısiIllIcLteaıe IkianıslollıoisUulk 
«möstegimyie !bullluın|ain|lla|rja; jelllç|ill|îk|ler iillle ikanisidlIoısUkilıanıin 'tidkınl'lk ıvta lildarji pfârısoın|dI|jnıe, ihiiizımlât pdraaöeCi ille idipilo-
tmaltljk löam'Siılıdülieırliim ive 'konısaliasüıulk mtensıupılaırıiinııin 'ilk.almötjgâbl'arıınlda münfoaisıjjraını özel lişllaıjiınıde çiaJlışItıırıÜlaın parv-
slolnidlie ıuıygMîan|m|a!yaJciağı !bal;|r|lliilim|elkiüe|diiır. 

Molddanıiın 2 indi plalrlalgrlalfıi iiıse Ihlülkıülmiat memurillaıitinia 18 nıoi mjaidldanıin il ncli paiılalgmaifıınııırii uyguılanıacağmu bs-
*İlritoı|dklteld|Jir-, 

IMadde 10| . — 'Bin ttn|ajd|d|a, Iflajrjafîîlairım yeltlklillli ımialkjatm ̂ nunfa,, ıarjtıa|an|ımjda ıamillaj§(mla|ki isıulridtiiyllla 7 - 9 ncıu mıadde 
lh|üik(ü|m|lar|iın|dan! Ibaızı, #i|iis Ma girpplllanını irmuiaif Itultıullla'blile ıdeğji !hiu|sıuısiuirtd(ai 'ylejükji 'vlertmıdkjtietcjiırî  

IMaJddia İlli. — fim ttnıaldldönjiın II noi fıılkırıalsı Hsivieç'ite ç'allişaın Tülrfk lişçtiöldrlilnliınj Tültjkj ımevzıuaitiınıa göre isteğe 
bağlı loH'aralk -ıs*igiou1tiaJliıilıığa lddvia|m dddblilım|dleır|.inie ülmlklâtı )üaımıım|a|k|tla|d|ıln. 2 irildi fılkiflaıdlaı İsMdç Sülgonlöa ıMiavzıuıaıtınia 
«albli loJıajm Tünikj li^lerMın fafteğe 'bağlı ottajpallc Tairflc S|i®ar|tia ı^tJdmıine d!a prim ödayelbiflaadkll'arü ibâl!;ınt);ılımıdkJte 
ve iısiteğe Ibağlu ısliıgoritaJiıllığa ıddviaım ledanllerliin bağiimıs;ız oflanalk, ıem|e|k(lli ıaj#ığ> itıallep IhalkıHainıinııın mJajhjfluız ttufcıdiaoağı 
3 mctü, fıUcfnaıda tıülklm|e IbaSUajnjrmıışItarH 

BÖLÜM — III 

özel Hükümler 

KISIM - I 

Hastalık, Analık ve Doğum 

Madde 12. — Maddede, şayet Akit Tarafların, birinin mevzuatı hastalık ve analık sigortası yardımların
dan yararlanılmasını sigortalılık, çalışma veya ikamet sürelerinin tamamlanması şartına bağlamışsa, bu amaç" 
la diğer Âkit Taraf ülkesinde geçen sigortalılık, çalışma veya ikamet sürelerinin de nazara alınacağı açıklan
maktadır. 

Madde 13. — Bu madde, bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden ve o Tarafın mevzuatına göre sigortalı 
olan kimselerin diğer Âkit Tarafın ülkesinde ikamet eden aile fertlerinin sağlık yardımlarından ikamet ettik
leri ülkenin mevzuatına göre yararlanabileceklerini belirtmektedir. Söz konusu aile fertlerinin sağlık yardım
ları ile ilgili hükümlerin Sözleşme protokolünde açıklandığı maddenin 2 nci paragrafında belirtilmiştir. 

Madde 14. — Bu maddenin 1 nci fıkrası aylık sahiplerinin sağlık yardımlarından ikamet ettikleri ülke mev
zuatına göre yararlanabileceklerini, 2 nci fıkrası ise, sedece isveç'ten aylık alıp Türkiye'de ikamet edenler 
için de keza Sözleşme eki protokolde özel hüküm bulunduğunu açıklamaktadır. 

KISIM - II 

Yaşlılık, Malullük ve Geride Kalan Hak Sahipleri 

Madde 15, 16, 17, 18, 19. — Bu maddelerde isveç mevzuatına göre yaşlılara verilen esas ve munzam ay-
lıkltdda, malullük aylıkları ve geride kalan hak sahiplerinin aylıklardan yararlanabilme koşullan açıklanmakt 
tadır. Ayrıca, maddelerde munzam aylıkların iktisabında Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin 
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gerektiği ölçüde isveç munzam aylık sigortası planına göre tamamlanan sürelerle birleştirileceği, munzam ay
lıkların hesaplanmasında ise sadece isveç mevzuatında belirtilen sigortalılık sürelerinin nazara alınacağı açık
lanmaktadır. 

Bu kısımdaki 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nci maddelerde ise, İsveç vatandaşlarına Türk mevzuatına göre, yaş
lılık, malullük ve geride kalan hak sahiplerine verilecek aylık yardımlarının tespiti ve bu tespit esnasında dik
kat edilecek kurallar açıklanmaktadır. 

KISIM - III 
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 26, 27. — Bu maddelerde iş kazaları sonucu yapılacak yardımların kaza sırasında hak sahibine 
uygulanmakta olan mevzuata göre tespit edileceğini keza, meslek hastalıkları ile ilgili yardımların, şahsın 
meslek hastalığını doğuran işte çalıştığı sırada uygulanan mevzuata göre yararlanılabileceğini belirtmektedir. 

KISIM - İV 
Aile Yardımları 

Madde 28. — Türk uyruklu ve İsveç'te asgari 6 ay süreyle ikamet eden bir anne veya babanın isveç'te 
ikamet eden çocuğunun isveç mevzuatında öngörülen aile tahsislerine aynen hak kazanacağı bu maddede be
lirtilmiştir. 

BÖLÜM - IV 
Müteferrik Hükümler 

Madde 29, 30, 31, 32. — Bu maddelerde iki Âkit Taraf yetkili makamlarına Sözleşmenin uygulamasını kolay
laştırıcı tedbirlerin alınması ve gerekli irtibat kuruluşlarının tayin edilmesi görevi verilmekte, iki Âkit Taraf 
yetkili makamlarının Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak karşılıklı idari yardımda bulunacakları ön
görülmekte ve kurumlararası ve fertlerle yapılacak muhaberatın Türkçe, İsveççe, Fransızca ve ingilizce olarak 
yapılabileceği açıklanmaktadır. Ayrıca, maddelere göre, iki Âkit Taraf kendi mevzuatlarında yapılacak deği
şikliklerden ve Sözleşmenin uygulaması için alınacak tedbirlerden birbirlerini haberdar edeceklerdir. 

Madde 33. — Bu maddeye göre, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, Sosyal Güvenlik uygulamala
rında tanınan pul, harç sair resim muaflıkları Sözleşmenin uygulamasında diğer Âkit Tarafın sosyal Güven
lik kurumlarına da tanınacak, Sözleşmenin uygulamasında tanzim olunacak belgeler konsolosluk vizesinden 
muaf tutulacaktır. 

Madde 34. — Bu maddede taraflardan birinin mevzuatına" göre, bu tarafın yetkili kurumuna yapılacak 
müracaatların aynı süre içinde, diğer Âkit Tarafın mukabil kurumuna yapılabileceği öngörülmektedir. 

Madde 35. — Bu madde, Sözleşme uyarınca yapılacak ödemelerin ödemeyi yapan Âkit Tarafın parası ile 
yapılacağına ve tarafların parasal bir kısıtlamaya gitmeleri halinde Sözleşmenin uygulanmasını da gerekli trans
ferlerin • yapılabilmesi için Hükümetlerin tedbir alacağına dairdir. 

Madde 36. — Bu maddede, Âkit Taraflardan birinin Sigorta Kurumunca yapılmış olan peşin veya fazla 
ödemelerle ilgili olarak diğer taraf kurumunca yapılacak mahsup işlemleri açıklanmaktadır. 

Madde 37. — Bu maddede, Âkit Tarafların, Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak anlaşmazlıkların anlaş
ma yoluyla çözümleyebilecekleri, anlaşma sağlayamazlarsa tahkim yoluna başvurabilecekleri açıklanmaktadır. 

Madde 38. — Bu madde Sözleşmenin uygulanmasında «Yüksek Düzeydeki Yetkili Makam» olarak Türki
ye'de Sosyal Sigorta dalları üzerinde yetki taşıyan Bakanın, isveç'te Hükümetin tayin edeceği makamın, kaste
dileceğini açıklamaktadır. 

Madde 39. — Maddenin; 
1 nci fıkrasına göre, Sözleşmenin yürürlük tarihinden önceki vakalara da şamil oiacağı ye yürürlüğe giriş 

tarihinden evvel Âkit Taraflar mevzuatına göre geçmiş sigortalılık ve ikamet sürelerinin, bu Sözleşme uyarınca 
' sağlanacak yardımlara hak kazanılmasında nazara alınacağı, ancak yürürlük tarihinden önceki süre için bir 

ödeme yapılmayacağı, 
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2 nci fıkrasına göre, ilgili şahsın uyruğu yeya diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi sebebiyle durdu
rulmuş ya da yapılmamış, ödemelerin, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren devam edeceği, 

3,ncü fıkra ise, 2 r.ci fıkrada söz konusu ödemelerin başkaca bir müracaata gerek duyulmaksızın yeniden 
hesaplanacağı, 

4 ncü fıkrada ise, Âkit Tarafların kanunlarındaki yardım haklarının zamanaşımına uğraması ve son bul
ması ile ilgili hükümlerin bu maddenin (1) ve (3) paragraflarındaki hükümler uyarınca doğan haklara şamil ol
mayacağı, 

Hükme bağlanmıştır. 

Madde 40. — Maddenin 1 nci fıkrasında, Sözleşmenin yürürlükte kalacağı süre ve fesih formaliteleri 2 nci 
fıkrada ise, Sözleşmenin feshi halinde kazanılmış hakların ne suretle korunacağı açıklanmaktadır. 

Madde 41. — Bu madde, Sözleşmenin imzalandığı yer ve tarihi belirterek, onay işlemlerini, onay belgele
rinin teati edildiği ayı takip eden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe gireceğini düzenlemektedir. 

Hükümleri yukarıda açıklanan Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı üç mad
deden ibarettir. 

Madde 1. — Sözleşmenin ve eki protokolün ve Sözleşmenin yürütümü ile ilgili İdari Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dairdir. 

Madde 2. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmektedir. 

Madde 3. — Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Protokol ile Sözleşme
nin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı arasında 30 Haziran 1978 tarihinde Stockholm'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Protokol ile 
Sözleşmenin Yürütümü ile ilgili idari Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bü Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

İSVEÇ KRALLIĞI 
ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

İki Devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsveç Krallığı aşağıdaki Sözleşmeyi akdetmek hususunda mutabık kalmışlardır : 

BÖLÜM — I 

Genel Hükümler 

Madde 1. — 
1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında : 
(1) «Türkiye» Türkiye Cumhuriyeti ve «İsveç» İsveç Krallığı, 
(2) «Mevzuat» yürürlükte Jbulunan ve madde 2'de belirtilen kanunlar, kararnameler ve idari yönetmelikler; 
(3) «Yetkili merci» Türkiye bakımından Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili 'Bakanlıklar ve İsveç ba

kımından, İsveç Hükümeti veya Hükümet tarafından atanan merci; 
(4) «Sigorta kurumları» madde 21'de belirtilen mevzuatı uygulamaktan sorumlu kuruluşlar veya makamlar; 
(5) «Yetkili sigorta kurumu», uygulanan mevzuata göre yetkili olan sigorta kurumu; 
(6) «İrtibat kuruluşu» bu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak ve ilgili şahıslara bu Sözleşmeye 

göre mevcut hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususlarda bilgi vermek amacıyla Âkit Tarafların sigorta kurum
ları arasında irtibat ve bilgi alış verişi sağlayan kurum; 

(7) «Aile ferdi» yardımların hesabına yapıldığı kurumun bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde yürürlükte bu
lunan mevzuata göre aile ferdi sayılan kimse; 

(8) «İkamet yeri» uygulanan mevzuat uyarınca ikamet yeri olarak tanımlanan ya da kabul edilen ika
met yeri; 

(9) «Sigortalılık süreleri» hangi mevzuata göre tamamlanmış ise o mevzuatta sigortalılık süreleri olarak 
tanınmış prim Ödeme süreleri, çalışma süreleri ve diğer kabili kıyas süreler ile belli bir yıl veya onun bir kıs
mında yapılmış olan çalışma veya ekonomik faaliyetten dolayı munzam aylık bağlanması için İsveç Sosyal Si
gorta planına göre içinde lehte ayhk puvanlarının kaydedildiği takvim yılları; 

(10) ı«Nakdi yardım», «Aylık», «Yıllık ödeme» veya «Tazminat», yürürlükteki mevzuata göre verilen bir 
nakdi yardım, aylık, yıllık ödeme veya tazminat ile bunların kamu fonlarından finansmanı yapılan mü
rekkep unsurları ile bütün zamlar ve munzam ödenekler anlamına gelmektedir. 

2. Bu Sözleşmede kullanılan diğer terimler, uygulanan mevzuatta onlara verilen anlamlara sahip olacak
lardır, 

Madde 2. — 
1. Bu Sözleşme : 

, A) Türkiye bakımından : 
(1) İşçiler hakkında uygulanan Sosyal Sigortalar (Hastalık ve analık, iş kazaları ile meslek hastalıkları, 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) hakkındaki mevzuat ile, 

(2) Aşağıdaki : 
a) Devlet memurları ve hizmetlilerini kapsayan TC Emekli Sandığı, 
b) Esnaf, sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar için. yaşlılık ve maluliyet aylıkları ve ölenin geride ka

lan hak sahiplerine ödenen aylıklar, (BAĞ - KUR), 
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c) Sosyal Sigortalar sistemine dahil edilen diğer sosyal sigorta sandıkları hakkındaki özel sistemlere 
ilişkin mevzuata ve, 

B) İsveç bakımından : 
a) Sağlık sigortası ve ana baba sigortası, 
b) Esas aylık, 
c) Munzam aylık, 
d) Genel'Çocuk tahsisleri, 
e) iş kazaları sigortası, 
Konularını kapsayan mevzuata uygulanır. 
2. Fıkra 4'te aksine hüküm bulunmadıkça, bu Sözleşme, bu maddenin 1 nci paragrafında mevzuatı kanun

name halinde toplayan, tadil eden, veya onu tamamlayan mevzuata da uygulanacaktır. 
3. Bu Sözleşme, ancak Âkit Taraflar arasında mutabakata varıldığı takdirde, bu maddenin 1 nci parag

rafında tasrih edilenlere ilaveten yeni bir sisteme veya yeni bir sosyal güvenlik dalına ilişkin mevzuata uygu
lanır. 

4. Alâkalı devletin yetkili merciinin, Sözleşmenin bu şekilde teşmil edilmesinin istenmediğini diğer dev
letin yetkili merciine bildirmesi halinde bu Sözleşme; bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen mevzuatın 
uygulanmasını yeni hak sahipleri gruplarına teşmil eden mevzuata uygulanmaz. 

Madde 3. — 
1. Aksine hüküm ihtiva etmediği müddetçe bu Sözleşme, Âkit Taraf vatandaşlarına, Âkit Taraflardan her 

hangi birisinin mevzuatına tabi olan veya olmuş bulunan şahıslara ve bu kabil şahıslar dolayısıyla hak sahibi 
olan kimselere uygulanır. 

2. Türkiye bakımından, bu hüküm, sadece, Türkiye ile ikili ya da çok taraflı sözleşmelere taraf olan 
ülkelerin vatandaşlarına uygulanır. 

Madde 4. — 
Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde mukim bulunan aşağıda

ki şahıslar, bu Âkit Taraf mevzuatının uygulanmasında bu Taraf vatandaşları ile eşit sayılırlar. 
(a) Diğer Âkit Taraf vatandaşları; 
(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden göçmenler ve devletsiz şahıslarla bunların aile ve ge

ride kalan hak sahipleri; 
(c) Bir Âkit Taraf vatandaşı dolayısı ile veya bu maddede belirtilen bir göçmen veya tabiiyetsiz şahıs 

dolayısıyla hak sahibi olan kimseler. 
Madde 5. — 
Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, nakdi yardım alan bir şahsın diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet 

etmesi halinde, aylıklar ve diğer nakdi yardımlar, azaltılamaz, tadil edilemez, durdurulamaz veya geri alına
maz. 

Madde 6.— 
Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, Akit Taraflardan biri tarafından ödenecek yardımlar, üçüncü 

bir devlet ülkesinde ikamet etmekte olan diğer Akit Taraf vatandaşlarına, birinci Tarafın ülkesinde ikamet eden 
kendi vatandaşlarına ödendiği şart ve ölçüler içerisinde sağlanır. 

BÖLÜM — II 

Uygulanacak Mevzuata ilişkin Hükümler 
Madde 7. — 
Madde 8 ve 9'da aksine hüküm bulunmadıkça, bu Sözleşme kapsamına giren şahıslar; 
(1) İsveç'te ikamet ediyorlarsa isveç kanunlarına; şayet isveç'te istihdam ediliyorlarsa iş kazası sigortası 

yönünden isveç kanunlarına, 
(2) Türkiye'de ikamet ediyor ve Türkiye'de istihdam ediliyorlarsa Türk mevzuatına tabi olacaklardır. 
Madde 8. — 
İ. Bir Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir şahıs işvereni tarafından, aynı işveren hesabına bir işin ya

pılması için diğer Âkit Taraf ülkesine gönderilirse, bu kimse, diğer Âkit Taraf ülkesine gönderiliş tarihinin 
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üzerinden yirmi dört ay geçinceye kadar, hâlâ bininci Taraf ülkesinde istihdam ediliyormuş gibi bu Taraf 
mevzuatına tabi olmaya devam eder. öteki Âkit Taraf ülkesinde yapılacak işin süresinin yirmi dört ayı aşması 
halinde, işçinin gönderilmiş bulunduğu Âkit Taraf ülkesinde yetkili merciin muvafakati şartı ile, iş tamam
lanıncaya kadar, birinci Tarafın mevzuatı uygulanmaya devam eder; böyle bir muvafakaıt ilk yirmi dört aylıik 
sürenin bitiminden önce talep edilmelidir. 

2. Demiryolları, karayolları trafik şirketleri ve havayolları şirketlerince istihda'm edilen ve her iki Âkit 
Taraf ülkesinde çalışan geçici' personel, şirket merkezinin bulunduğu Âkit Taraf mevzuatına tabi olur. An
cak, işçi diğer Âkit Taraf ülkesinde iıkaımıet etmekte ise, o Tarafın mevzuatı uygulanır. 

3. Gemi mürettebatı ile gemide geçici olmaktan öte istihdam edilen şahıslar, geminin bayrağını taşıdığı 
Âkit Taralf mevzuatı kapsamına girerler. 

4. Bu madde hükümlerine göre, isveç mevzuatına tâbi olarak istihdam edilen kişiler, uygulamada, İsiveç' 
te mukim kabul edilirler. 

Madde 9. — 
1. <Bu Sözleşme hükümleri; burada belirtilen kimselerin diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaş

ması ve konsolosluk ilişkileri hakkındaki Viyana Anlaşması kapsamına girmeleri kaydıyla; diplomatik tem
silcilere, konsolosluk mesleğinde bulunanlara, elçilikler ile meslekten konsolosların yönettikleri konsolosluk
ların teknik ve idari personeline, elçilik ve konsoloslukların hizmet personeline diplomatik temsilcilerin, mes
lekten konsolosların ve. meslökten konsolosların yönettikleri konsolosluk mensuplarının ikametgâhlarında 
münhasıran özel işlerde çalıştırılan personele uygulanmaz. 

2. Bu maddenin (1) nci paragrafında belirlenenlerin dışındaki hükümet memurlarına, bu kimseler diğer 
Âkit Taraf ülkesine tayin edildikleri zaman madde 8, paragraf 1 hükümleri uygulanır. 

Madde 10. — 
1. İşveren ve işçinin müşterek talepleri veya bağımsız çalıişan bir kimsenin isteği üzerine, iki Âkit Tarafın 

yetkili mercileri, bazı şahısların veya bazı şahıs gruplarının madde 7 - 9 hükümlerinden muaf tutulması husu
sunda mutabık kalabilirler. Böyle bir talep olmaksızın bile, bu yetkili makamlar, ilgili şahıslara danıştıktan son
ra, bu ka'bil muafiyetlere karar verebilirler. 

2. ıMadde 8, paragraf (4) hükümleri, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra, bu maddede sözü edilen 
vakalara uygulanır. 

Madde M. — 
1. İsveç'te istihdam edilen Türk işçileri, arzu ettikleri takdirde, prim ödemek suretiyle, başkaca bir şart 

aranmaksızın, Türk mevzuatı uyarınca sağlanan isteğe bağlı sigorta planlarından yararlanabilirler. 
2. Türk işçilerinin isveç sigorta mevzuatına talbi oldukları hallerde, bu durum, bu işçilerin isteğe bağlı 

Türk sigorta planına prim ödetmelerine ya da Türk işçilerinin bu primleri ödemeye devam etmelerine mani teş
kil etaıez. 

3. İsteğe bağlı sigorta planı dahilinde prim ödeyen işçilerin bağımsız olarak emekli aylığı talep etme halkla 
mahfuzdur. Böyle durumlarda madde 21 hükümleri uygulanmaz. 

BÖLÜM — III 
Özel Hükümler 

KISIM : 1 
Hatstalılk» Ainıalhlk ve Doğum 

Madde 12. — 
iBir şahsın her iki Âkit Tarafın mevzuatlarına göre sigorta süreleri geçirmiş olma'sı hailinde bu süreler aynı 

zamana rastlamamak kaydıyla, yardım hakkının iktisap edilmesi bakımından birleştirilir; 
Madde 13. — 
1. İBir Âkit Taraf ülke,sindıe ikamet eden ve o tarafın mevzuatına göre sigortalı olan şahısların aile fert

leri, eğer diğer Âkit Taraifın ülkesinde ikamet ediyorlarsa, kendi ikamet yerlerindeki sigorta kurumlarrnın 
uyguladığı mevzuata göre sağlık yardımı alırlar. 

2. Türkiye'de ikamet eden söz konusu aile fertlerine yapılacak tıbbi bakımla ilgili olarak işbu Sözleş
menin protokolünde özel hükümler vardır. 
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Madde 14. — 
1. Âkit Taraflardan her ikisinin veya Taraflardan birisinin mevzuatına göre aylık almakta olan bir kimse, 

ülkesinde ikamet ettiği Âkit Taraf mevzuatına göre sağlık yardımlarına hak kazanır. 
• 2. Türkiye'de ikamet edanı ve sadece İsveç'ten aylık alan kimselerin tıbbi balkımı ile ilgili olarak, i$bu 

Sözleşmenin proitotoliüradle özel hükümler vardır. 

KISIM : 2 
YıaşlıMc, MaM.uk ve Geılldıe Kalan Halk Sahip l i 

İsveç Mevzuatıına UvguAattmıası 

Madde 15. — 
1. Bu Sözleşmeye göre esas aylıklar, 16-18 maddelerde tasrih olunduğu üzere münhasıran isveç mev

zuatına göre verilir. 
2. Esas aylıkların ve munzam yardımların hesap lanmasında, Türk mevzuatına göre verilen aylıklar, İsveç 

mevzuatına göre verilen munzam aylıklar ile denklteştirilir. 
Madde 16. — 
1. İsveç'te ikamet eden bir Türk vatandaşı, bir İsveç vatandaşının tabi olduğu şartlarla, aynı mikyaslar 

içinde ve aynı munzam yardımlarla birlikte, esas aylık alma hakkını iktisap eder. 
(a) Yaşlılık aylığı için: 
İlgilinin asgari son beş ,yıl içinde İsveç'te mukim olması ve on altı yaşından sonra toplam olarak asgari on 

yıl İsveç'te ikamet etmiş olması, 
(b) Malullük aylığı için : 
aa) Asgari son beş yıl içinde İsveç'te ikamet etmiş olması veya, 
bb) İsveç'te mukim olması ve ikamet sırasında kesintisiz olarak bir yıl istihdam edilebilir olması, 
c) Dul ya da çocuk (yetim) aylığı için: 
aa) Ölümünden hemen evvel müteveffanın beş yıldan az olmamak üzere İsveç'te ikamet eCıriiş bulun

ması ve geride kalan hak sahibinin ise sigortalının ölüm tarihinde İsveç'te ikamet etmekte olması veya; 
bb) Geride kalan hak sahibinin İsveç'te asgari beş yıl ikamet etmiş olması ve ölüm tarihinde geride ka

lan hak sahibinin veya müteveffanın İsveç'te ikamet et nekte olması gereklidir. 
2. Hak sahibinin genel emeklilik yaşına varması halinde, bu maddenin 1 nci paragrafına göre iktisap 

edilen malullük aylığı veya dul aylığı yerine otomatik olarak yaşlılık aylığı ikame olunur. 
3. Malullük aylığı hakkının iktisabı bakımından bu maddenin (1) nci paragrafının (b) fıkrası, gerekli de

ğişiklikleri yapıldıktan sonra uygulanır. 
4. Sakat çocuk için bakım yardımı, asgari bir yıl İsveç'te ikamet etmiş olmaları şartıyla ana veya babaya 

ödenir. 
Madde 17. — 
1. İsveç'te veya İsveç dışında ikamet etlmesine bakılmaksızın, madde 16'da sayılan şartları haiz bulunma

yan ve fakat munzam aylığa hak kazanmış olan bir Türk vatandaşı bu maddenin 3 ncü paragrafında aksine 
bir hüküm bulunmadıkça munzam aylık planı tahtında kendisinin ya da dul ve yetim ayh"|i söz konusu ol
duğu zaman müteveffanın lehine aylık puvanlarının kaydedilmiş olduğu takvim yılları sayısı ile bağıntın 
olarak munzam yardımları da içine alan esas aylıklara hak kazanır. Munzam1 aylıkların tamamının alınması 
için gerekli olan puvanlar toplanmış ise, esas aylık kesintisiz olarak ödenir; aksi takdirde orantılı olarak ke
sinti yapılır. 

2. Dulun genel emeklilik yaşına erişmesi üzerine, bu maddenin (1) nci paragrafında bahsedilen dulluk 
aylığının yerine, otomatik olarak yaşlılık aylığı ikame ed lir. Dulun kendisi tarafından bizzat tamamlanan sigorta 
süreleri onu daha yüksek bir yaşlılık aylığı almaya müstehak kılıyorsa, kendisine ödenen aylık da bu daha 
yüksek miktar üzerinden ödenir. 

3. Esas aylığa munzam nitelikte olmayan malullük yardımı, sakait çocuklar liç'in ödlenian bakım yamdum-
ları, aylık zamlar: ve gelir kontrolüne tabi olan aylık yardımları, ancak hak sahibinin İsveç'te mukim kal
ması halimde verilir. 
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4. Ham kanınım (beni de kodaınım ©sals aylığa hak kazandığı hallerde, her ikisinin aylıklarının toplamının, 
eşlerden sadece birisinin aylığa hak kazanması halinde alacağı aylıktan daha az olması halinde, aradaki 
fark eşlenin aylıklarına ilave edilir. Bu ek meblağ liıkü aylık arasında orantılı olarak taksim edilir. 

Madde 18. — 
1. Sigortalının kendisinin ya da, dul veya yetim, aylığı hallinde müteveffanın 1960 yılından evvelki yıllar 

İçtin üzerinden mili gelir 'vergisi tahakkuk ettirilmiş bir gelire sahip bulunması halimde, madde 17'nıin (1) 
nci paragrafında 'belirtilen munzam aylığa haik kazanılmasına ilişkin şart yerine getirilmiş sayılır. Ancak bu, 
yukarıda sözü edilen bu yılların toplam olarak üç yıl olmasına bağlıdır; gerektiği takdirde, bu yıllar, munzam 
aylık planı mucibince içlinde lehe aylık puvam kaydedil'm'iş olan yıflilıaria ve laıynıı zlaımanda biır Tlürk aıyluk ısji-
gortasına göre tamamlanan sigorta süreleri ile birleştirilir, 'Bu maksatla, bir Türk aylık sigortasına göre ta
mamlanmış üç yüz altmış sigorta günü, içinde üzerinden milli gelir vergisi tahakkuk ettirilmiş bir gelir te
min ediilen bir yıla müsavi sayılır. 

2. Esas aylığın hesaplanmasına ilişkin madde 17, paragraf (1) hükümleri uygulanırken; 1960 yılından 
evvelki yıllar içinde elde ©dilen gelir üzerinden milli gelir vergisi tahakkuk ettirilen yıllar munzam aylık si
gortası planına göre lehlerine aylık puvanı kaydedilmiş yıllarla müsavi sayılır. 

Madde 19,— 
Munzam aylığın tediyesinde aşağıdaki kurallar uygulanır : 
1. İsveç vatandaşı olmayan bir şahıs lehine, ancak İsveç'te ikameti sırasında, kazanç sağlayan bir işte 

istihdamından veya İsveç gemilerinde çalışmasından dolayı aylık puvam kaydedilebilir. 
2. Sigorta sürelerinin hem İsveç munzam aylık sigortası planı hem de bir Türk aylık sigortasına göre 

tamamlanmış olması halinde, nynı zamana rastlamamak kaydı ile, munzam aylık hakkının iktisap edilmesi 
için bu süreler, gerektiği ölçüde; 'birleştirilir. Bu maksatla, bir Türk aylık sigortasına göre tamamlanan üç 
yüz altmış sigorta günü, içinde. lehe aylık puv anları kaydedilen bir takvim yılına müsavi sayılacaktır. 

3ı Munzam aylık miktarının hesaplanmasında, sadece İsveç 'mevzuatımda IbeŞntliılıan siigortaJıOiık süreferti 
nazarı itibara alınacaktır. 

4. 1924 tarihinden evvel doğmuş olap, şahıslara ait munzam aylıkların hesaplanmasına ilişkin İsveç 
mevzuatının 'geçici hükümleri bu Sözleşmeden etkilenmez. 

Türk mevzuatının uygulanması : 
Madde 20. — 
Sigorta sürelerinin her iki Âkit Taraf mevzuatına göre geçirilmiş olması halinde, Türk mevzuatına gör© 

yardım hakkının İktisabı bakımından, sigortalılık süreClsri aynı zamana masltlliamıaımlak kayidı ille b'MeştıMliir. 
Madde 21.— 
Âkit Taraflardan her ikisinin mevzuatına göre sigortalılık sürelerini tamamlamış olan bir kimsenin, 

kendisime aylık bağlanması için müracaat etmesi veya böyle bir müracaatın geride kalan hak sahipleri tara
fından yapılması hajıinde, yetkili Türk sigorta kurumu aylık yardımlarını aşağıda belirtildiği şekilde teşpiit 
eder : 

(a) Yetkili sigorta kurumu, söz konusu şahsın, si gortatalhk sürelileri biriöş/tıiriildiğli zaman yaridıma hak kaı-
zanıp kazanmadığını ilgili mevzuat uyarınca tespit eder. 

<b) Müracaatçının yardıma müstahak olduğu tespit edildiği takdirde, sigorta kurumu Âkit Tarafların 
mevzuatlarına göre tamamlanmış olan bütün sigortalılık sürelerini, Türkiye'de tamamlanmış gibi kabul ede
rek, bu durumda verilecek nazari miktarı hesaplar. Yardım miktarı, tamamlanan sürelerin uzunluğuna bağ
lı olmamak şartıyla, nazari miktar olarak kabul edilir. 

(c) (b) bendinde sözü edilen miktar esas alınarak, sigorta kurumu, kendi mevuzuajtına göre hesaba ka
tılacak sigortalılık süreleri ile her iki Âkit Taraf mevzuatlarına göre hesaba katılacak sigortalılık süreleri ara,-
sındaki nispete göre kendisi tarafından ödenecek olan kısmi yardımı hesaplar. 

Madde 22. — 
Yetkili Türk sigorta kurumları, madde 20 ve 21'in uygulamasında!, aşağıda belirtilen kurallara riayet 

ederler : 
1. Sigorta kolu ve yetkili sigorta, kurumu tespit edilirken, sadece Türk mevzuatına. göre tamamlanan 

sigortalılık süreleri nazarı itibara alınır. 
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2. İsveç munzam aylık sigorta planı tahtımda (tamamlanmış sigortalılık süreler/i ve 1960 yılından önce, 
ilgili kimsenin, o yıllar içlinde elde ettiği kazançları üzerinden milli gelir vergisi tahakkuk ettirilen ikamet 
yıllarının sayısı, İsveç mevzuatıma, göre tamamlanmış sigortalılık süresi olarak hesaba katılırlar. 

3. Madde 21, hükümleri uygulanırken, İsveç mevzuatına göre tamamlanan sigortalılık süreleri, Türk 
mevzuatınla göre sigortalılık süresli olarak kabul edilin iseler dahi, hesaba katılırlar. 

4. Aylık miktarımın hesaplanmasında, sadece Türk mevzuatıma göre geçirilmiş sigortalılık süreleri içinde 
'edinilmiş kazançlar nazarı itibara alınır. 

Madde 23.— 
1. Şayet Türk mevzuatına göre, madde 20 nazarı itibara atamtıaksızım ayHiık hakkı doğuiyorsa, yetkli'li Türk 

sigorta kurumu, İsveç munzam aylık sigortası planına göre mütekabil bir yardıma hak kazanılması söz ko
nusu olmaması halinde, sadece kendisinin uyguladığı mevzuata göre hesaba katılacak sigortalılık süreleri ile 
ilgili olarak bir aylık öder. 

2. Bu maddenin paragraf (1) inde belirtildiği) şekilde tespit edilen aylık İsveç mevzuatına göre mütekabil 
bir yardıma hak kazanma durumunun ortaya çıkması üzerine yeniden tespit edilir. Bu yeniden tespit işlemi, 
İsveç mevzuatına göre yardımın ödenebilir ha,le geldiği günden itibaren yürürlüğe girer. Daha evvel alınmış 
kararların kesimlik kazanmış olması keyfiyeti, bu deği siklik için bir engel teşkil etmez. 

Madde 24. — 
1. Madde 20 nazarı itibara alınmadan dahi, Türk mevzuatına göre bir yardıma hak kazanılmakta ise ve 

bu yardım miktarı, madde 21 'de tasrih edildiği üzere, hesaplanan ve Türk mevzuatıma göre iktisap edilen 
yardım ile İsveç mfevzuatına göre hak kazanılan munzam aylık miktarlarının toplam yeıkûnundan daha, fazla 
ise, Türk sigorta kurumu, yukarda bahsedilen biçimde hesaplanan ve sözü edilen toplam meblağ İle münha
sıran sigorta kurumunun uygulamakta olduğu mevzuata göre ödenmesi gereken yardım miktarı arasındaki 
fark kadar "artırılmış olan bir kısmi yardımı öder. 

2. Hesaplamaya esas teşkil eden aylık miktarının değişmesi ya da döviz kurunum % 10'u aşkım bir deği
şikliğe uğraması halinde paragraf (l)'e göre ödenecek yardım resen yeniden hesaplanır. 

Madde 25.— 
1. Türk mıevzualtımdatouilju'niaın başka ıblir yandıimiahak kaz'ainma nedeni lile foiır yandımııın geri çekülmeısli ya da 

miktarının indirilmesi ile ilgili hükümler, İsveç mevzuatı tahtımda ödenen bir 'yardım konusunda da uygula
nabilir. 

2. Yardımlar aynı sigorta dalından aynı hadise için ödenirken paıraigraf (1)%» hükümteri uygullanımaız. 

KISIM : 3 
tş Kazaları 

Madde 26. — 
1. Bir iş kazası ile ilgili yardımları iktisap etme hakkı, 7 - 10 ncu maddelerde tasrih edildiği şekilde, 

kaza sırasında hak sahibine uygulaman mevzua,ta göre tespit edilir. 
2. Yeni bir iş kazası ile ıllgili tazminat, yeni kazanın sebep olduğu çalışma, kapasitesindeki azalma na

zarı itibara alınmak suretiyle yetkili merci tarafından bu merciin uygulaması gereken mevzuata göre tespit 
edilir. 

Madde 27. — 
1.; Meslek hastalıkları ile ilgili yardımlar, hastalık ilk kez diğer Taraf ülkesinde tespit edilmiş olsa dahi, 

ilgili şahsın söz konusu meslek hastalığımı tevlit eden işte çalıştığı sırada hamıgi (tarafım ımıevzuatlı uyguılamımak-
ta ise o mevzuata göre tespit edilir. 

2. İşçinin, her iki Akit Taraf ülkesinde de meslek hastalığına sebep olabilecek 'bir işte çalışmış olması 
hallinde, en son çalıştığı Akit Taraf mevzuatı uygulanır. 

3, Şayet bir meslek hastalığı Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre bir yardım yapılmasını intaç ettir
miş ise, hastalığın diğer Âkit Taraf ülkesinde ilerlemesinden mütevellit ödenecek taaminat da birinci Taraf 
mevzuatıma ıgöre verilir. Ancak, hastalığın ilerlemesi, diğer Taraf üHkesAade ifa edilen ve hastahğın ilerleme
sine yol açan bir çalışmadan mütevellit olmuş ise, bu kural uygulanmaz. 
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KISIM : 4 
Aile Yardımları 

Mafddö 28, — 
Çocuk veya ana babasından her hangi birisi asgari altı ay süreyle İsveç'te ikamet etmişse veya çocuk, 

isveç'te muıkim ve kayıtlı bir kimse tarafından bakılmakta ise, isveç'te ikamet eden ve isveç vatandaşı ol
mayan çocuk için gene) çocuk tahsisatı ödenir. 

BÖLÜM - IV 
Mütteferrik Hükümler 

Madde 29. — 
Yüks©k düzeydeki idari merciler, bu Sözleşmenin uygulanması için hükümler getirilmesi hususunda mu

tabık kalabilirler. Bundan başka, Taraflar bu Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştırmak maksadıyla kendi 
ülkelerinde gerekli intibat kuruluşlarının ihdasını sağlamak için girişimlerde bulunurlar. 

Madde 3Q< — 
1., 'Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Âkit Tarafların mercileri ve kurumları, diğer Tarafa kendi mevzu

atlarını uygular gibi yardımcı olur. Bu şekilde sağlanan idari yardımlar ücretsiz olarak yapılır, 
2. Merciler ve kurumlar arasındaki muhaberat ile 'fertlerden gelen muhaberat Türkçe, İsveççe, Fransızca 

veya ingilizce olarak yapılabiir,, 
3. Kendi vatandaşlarının menfaatlerini korumak maksadıyla, diplomatik 've konsolosluk temsilcilikleri, 

diğer Akit Taraf ülkesindeki mercilerden veya kurumlardan direkt olarak malumat talep edebilirler. 
Madde 31, -H 
Akiit Tarafların yüksek düzeydeki idari mercileri, 'bu Sözleşmenin 2 nci maddesinde 'belirtilen mevzuatla 

liügüi her türlü tadilatı yek diğerine göndermek suretiyle birbirlerini yapılan değişikliklerden haberdar eder
ler., , 

Madde 32. —i 
Âkit Tarafların yüksele düzeydeki idari mercileri, kendi ülkelerinde, bu Sözleşmenin uygulanması bakı

mından alınan tedbirler hususunda birMrlerini haberdar ederler. 
(Madde 33. — 
'Bir Âkit Taraf ülkesinde, o ülkedeki mercilere ve kurumlara İbraz edilecek evrak ve vesikalara uygula

nacak pul resmi, noter ya da tescil ücretleri muafiyeti, işbu Sözleşmenin uygulanmasında, öteki Akiit Taraf 
ülkesindeki mercilere ve kurumlara sunulacak evrak ve vesikalar için de geçerlidir. Bu Sözleşmenin uygu
lanması sırasında ibrazı gereken evrak ve vesikalar, diplomatik mercilerin veya konsoloslukların tasdikinden 
muaftır. 

Madde 34. — , ' 
1\ IBir Akit Tarafın mevzuatı uyarınca, belirli bir süre içinde, yetkili bir merdi ya da kuruma sunulması 

gereken dijjekçe, itiraz ve salir evrakın, aynı süre içinde, öteki Akit Tarafın mütekabil merci veya kurumuna 
ibraz edilmesi kabule şayan sayılır. 

'2. »Bur Akit Tarafın mevzuatı uyannea, yardım konusunda verilmiş olan bir dilekçe öteki Âkit Tarafın 
mevzuatı tahtında da, mütekabil yardım konusunda ibraz edilmiş kabul edilir. Ancak, yaşlılık aylıkları konu
sunda müracaat sahibinin, dilekçesinin sadece birinci Âkit Tarafın mevzuatı tahtındalki aylık yardımları ko
nusuna ilişkin olduğunu beyan etmesi halinde, bu hüküm uygulanmaz.; , 

IMadde 35, —< 
1, îş'bu Sözleşme uyarınca yapılan ödemelerin, ödemeyi yapan Âkit Tarafın parası ile yapılması usule uy

gun kabul edilr. 
2. iki Âkit Taraftan her hangi biri tarafından parasal bir kısıtlamaya gidilmesi hallinde, her iki hükü

met, isjbu Sözleşmenin uygulanmasında, gereken meblağların iki ülke arasında transferini güvence altına al
mak İlcin, derhal ve müştereken girişimlerde bulunur. 
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Maidde 36. —i 
1. Bir Akit Taraf ülkesindeki bir sigorta kurumunun bir peşin ödeme yapmış olması (hainde, aynı süre 

içinde, öteki Âkit Taraf mevzuatı uyarınca, peşin ödeme için tahakkuk etmiş olan meblağ ödenmeyebilir. 
Âkit Taraflardan birinin sigorta kurumu, öteki Akit Tarafın sigorta kurumu tarafından ödenecek yardımın 
süresine tekabül eden bir süre için, gerektiğinden fazla bir yardım ödemiş ohnası halinde, fazladan ödenmiş 
bulunan meblağ mahsup edilebilir. 

2, Yapılmış bulunan bir peşlin ödeme veya fazladan ödenmiş bulunan bir meblâğ, aıynı süreye tekabül eden 
ve müteakiben ödenen paradan tenzil edilir. Eğer, sonradan yapılacak 'böyle bir ödeme yoksa, ya da yapıla
cak olan ödeme hesabın kapatılmasına yetecek miktarda değilse, açığın bütünü ile kapatılması ya da müte
baki meblağın mahsubu, cari yardım ödemelerinden yapılır; ancak, bu mahsup, hesabın kapatılmasını yapa
cak Âkit Tarafın usulleri ve bu Tarafın mevzuatının gerektirddp tahditler uyarınca yapılır. 

Madde 37. — 
î< İşbu Sözleşmemin uygulanması ile ilgili olarak doğacak anlaşmazlıklar, Akit Tarafların yüksek düzey

deki idari yetkilileri arasındaki karşılıklı anlaşma yolu ile çözümlenir,! 
2. IBir anlaşmanın tahakkuk etmemesi halinde, anlaşmazlık, iki Âkit Tarafın yüksek düzeydeki idari yet-

k'illiterinin mutabık kalacakları şekilde bir tahkim yolu ile çözümlenir. Tahkim işlemi, işbu Sözleşmenin ruhu
na ve lafzına uygun olarak yürütülür., 

Madde 38, — 
işbu Sözleşmenin uygulanmasında «Yüksek Düzeydeki İdari Yetkili» deyimi, 
Türkiye'de, işbu Sözleşmenin 2 ncd (A) maddesinde belirlenen sosyal sigorta dalları üzerinde yetki taşıyan 

Bakan; 
İsveçte ise Hükümet, ya da Hükümet tarafından atanan merci anlamına gelmektedir. 

(Madde 39. — 
1. işbu Sözleşme, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce meydana gelmiş vakalara da şamildir. Ancak, 

her ne kadar Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önceki süre zarfında tamamlanmış bulunan sigorta ve 
ikamet süreleri, yardımların hesaplanmasında nazarı itibara alınacak lise de, işbu Sözleşme uyarınca, Sözleş
menin yürürlüğe giriş tarihinden önceki süre için yardım Ödemesi yapılmaz. 

2. İlgilinin uyruğundan dolayı tahsis edilmemiş, ya da Öteki Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesinden 
ötürü geri alınmış olan her Hangi bir yardım, işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere, müracaat halinde ilgili şahsa tahsis veya iade edilir, j 

3. İlgilinin vereceği dilekçe üzerine, işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce tahsis edilmiş olan bir 
yardım, 'işbu Sözleşme hükümleri uyarınca yeniden hı saplanır. Bu yardımlar, her hangi bir dilekçe alınma
dan da yeniden hesaplanabilir. Bu hesaplama, ödenmiş yardım meblağlarında her hangi bir indirim yapılma
sını intaç edemez. , 

4< Âkit Tarafların kanunlarındaki, yardım haklarının zaman aşımına uğraması ve son bulması ile ilgili 
hükümler, işbu maddenin (1) ve (3) ncü paragraflarındaki hükümler uyarınca doğan haklara şamil değildir. 
Ancak, her halükârda, hak sahibinin, yardım dilekçesini, işbu ^Sözleşmenin. yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde vermesi gerekmektedir. 

Madde 40, — 
1. İki Âkit Taraftan her hangi bini, işbu Sözleşmenin feshedileceğini diğer tarafa ihbar edebilir. Fesih 

ihbarı, içinde bulunulan takvim yılının hitamından en az üç ay önce yapılır. Bu ihbar üzerine, ihbarın yapıl
dığı takvim yılının sona ermesi ile Sözleşmenin yürürlük hali kalkmış olur.. 

2. Sözleşmenin feshi halinde, öteki ülkelerde ikamet dolayısı ile ya da vatandaşlık durumları nedeni ile 
yardım «haklarına konıan kısıtlamalarla ilgili olarak, her iki Âkit Taraf ülkesinde yürürlüğe konmuş bulunan 
hükümlere bakılmaksızın, halen iktisap edilmiş bulunan haklar konusunda işbu Sözleşmenin hükümleri uy
gulanmaya devam eder. Sözleşmenin hükümlerine istinaden İktisap edilmiş olabilecek müstakbel yardımlara 
ilişkin her hangi bir hak, özel anlaşma yolu ile saptanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 9) 
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Madde 41. — 

İşbu Sözleşme onaylanır ve onay belgeleri Ankara'da teati edilir. 

Sözleşme, onay belgelerinin teatisini izleyen ikinci ayın ıbirinci günü yürürlüğe girer. 

İşbu Sözleşme Türkçe, İsveççe ve İngilizce olarak ve üç dilde aynı ölçüde geçerli olmak üzere 
30 Haziran 1978 tarihinde üç kopya halinde hazırlanarak, (ilgili hükümetlerce yetkili kılınan temsildiler tara
fından Stockholm'de imza edilmiştir,! 

Türkiye Hükümeti Adına İsveç Hükümeti Adına 

Mili Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 9)' 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA AKDOLUNAN SOSYAL GÜVENLİK 
SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL 

Türkiye Oımhuriiyeti ilte İsveç Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 'imzalarken, İki Akit Ta
rafın temsilcileri iki devletin mevzuatındaki sağlık bakımları ile ilgili yardımlara ilişkin ayrıcalıkları dikkate 
alaraJk Sözleşmenin 13 ve 14 ncü maddeleri ile ilgili olarak, aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlar
dır. 

Türk mevzuatı uyarınca, İsveç'te ikamet eden kimselerin aile fertlerine Türkiye'de sağlık yardımlarının sağ
lanması, Türk sigorta sistemine prim ödenmesine bağlıdır. Türkiye'de 'ikamet »öden ve sadece İsveç'ten aylık 
alan kimseler için de aynı hüküm geçerlidir. 

İsveç mercileri, listeğe bağlı Türk grup sigortası ile ilgili bilgileri, iligili kimselere vermek hususunda, Türk 
mercilerine yardımcı olur., 

IBu nihai 'Protokol, Türkiye Cumhuriyeti iile İsveç Krallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin bü
tünleyici bir parçasıdır ve Sözleşme ile aynı gün yürürlüğe 'girer ve 'aynı süre içinde uygulanır. 

İşbu Protokol Türkçe, İsveççe ve İngilizce olarak ve her üç dilde de aynı ölçüde geçerli olmak üzere, üç 
ktopya olarak hazırlanarak, İlgili hükümetlerce yetkili kılınan temsilciler tarafından 30 Haziran 1978 tarihînde 
Stockholm'de imza edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti Adına İsveç Hükümeti Adına 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖYLEŞME
SİNİN TATBİKATI İLE İLGİLİ İDARİ ANLAŞMA 

Bugün Türkiye ile İsveç iarasında aıkdolunan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 29 ncu maddesi uyarınca iki 
devletin yetkili mercileri, Sözleşmenin uygulanması hususunda aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmış
lardır., 

BÖLÜM — I 
Genel Hükümler; 

•Madde 1. — 
1H Sözleşmenin 1 nai maddesi uyarınca, irtibat kuruluşları :ı 
Türkiye'de^ 
ıa) Sosyal sıigorta fonlarına ilişkin mevzuatın ve 50>6 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin uygulanma

sında : , 
Ankara'da Sosyal Sigortalar Kurumu. 
<b) Devlet hizmetinde çalışanları kapsamına alan Emekli Sandığına ilişkin mevzuatın uygulanmasında : 
Arikara'da TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, 
e) Esnaf ve sanatkârlarla kendi işlerinde çalışanları kapsamına alan Sosyal Sigorta mevzuatının uygulan

masında :| 

Ankara'da BAĞ - KUR Genel Müdürlüğü. 
İsveç'te, 
Sosyal Güvenlik Mülıi Kurulu. 

2. İrtibat mercilerinin görevleri, Sözleşmede ifade edilmiştir. Sözleşmenin uygulanmasında, irtibat mer
cileri, doğrudan doğruya birbirleri ile ya da iligili şahıslar veya onların temsilcileri ile halberleşelbilirler. Bü 
merciler Sözleşmenin uygulanmasında, birbirlerine yardımcı olurlar., 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 9) 
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BÖLÜM — II 

İlgili Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması 

Madde 2. — 

tşçi gönderen : 

Sözleşmenin 8 nci maddesinin 1 nci paragrafında belirtilen hallerde, işçi gönderen Âkit Taraf, kendi mev
zuatının uygulanmaya devam ettiğini bir belge ile kanıtlar. Bu belge, 1 nci maddede belirtilen irtibat kuru
luşları tarafından verilir. 

BÖLÜM — III 
Belirli Yardım Çeşitleri ile İlgili Hükümlerin Uygulanması 

* KISIM : 1 

Yaşlılık, Malullük ve ÖRiırı (Aylıkları) 

Madde 3. — 
Aylıklarla ilgili uygulama yöntemleri : 
1. Yetkili sigorta kuruluşları birbirlerine, işbu Söz1eşmenin III ncü Bölüm, 2 nci Kısım ve 34 ncü mad

desinin 2 nci paragrafının uygulanacağı aylık talebi hakkında derhal bilgi verirler. 

2. Ayrıca, yetkili sigorta kuruluşları, aylık hakkında bir karara varmak bakımından önem arz eden du
rumları, ilgili tıbbi evrakı da ekleyerek birbirlerine iletirler. 

3. Bir aylık talebini karşılamakla ilgili işlemin yü'ütülmesi esnasında alınan kararları yetkili sigorta ku
ruluşları birbirlerine iletirler. 

Madde 4 . — 
Malullük derecesinin tayini : 

1. Malullük aylığını bağlayacak olan yetkili kuum, malullük derecesinin tayini için icabında, öteki 
Âkit Tarafın kurumu tarafından sağlanmış olan tıbbi müşahedelerle idari nitelikteki bilgileri nazara alır. 

2. Ancak, yetkili kurum gerektiğinde, kendisinin uygulayacağı mevzuat uyarınca, ilgiliye tıbbi muayene
ye tabi kılmak hakkını mahfuz tutar. Muayene bu ku-umun tayin edeceği bir hekim tarafından yapılır. 

Madde 5. .— 
Aylıkların ödenmesi : 
Aylıklar, doğrudan doğruya hak sahiplerine ödenir. 
Madde 6. <— 
İstatistikler : 
Yetkili sigorta kuruluşları, kendi irtibat heyetlerine, öteki Âkit Tarafta yapılan ödemeler hakkında yıllık 

istatistiki bilgileri verir, irtibat heyetleri bu bilgileri karşılıklı olarak teati ederler. 

KISIM : 2 

İş Kazaları ve MosJtek HastaMdan 

Madde 7. — 

Malullük derecesinin saptanması, yıllık ödemelerin tediyesi ve istatistikler konusunda madde 4 - 6 uygu
lanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 9) 
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BÖLÜM — IV 

Nihai Hükümler 

Madde 8. — 
Formülerler : 
tşbu Anlaşma gereği kullanılacak belgeler ve diğer haberleşme formülerleri, irtibat kuruluşları tarafından 

kararlaştırılır. 
Madde 9. — 
Yazışma dili : 
1. İki Âkit Tarafın irtibat kuruluşları ya da diğer kurumları İngilizce veya Fransızca olarak yazışırlar. 
2. İrtibat kuruluşları, gerektiğinde, dilekçelerle diğer dokümanların, verenlerin kendi dillerinde yazılmış 

olması halinde, bunların İngilizce ya da Fransızcaya çevirisi konusunda birbirlerine yardımcı olurlar. 
Madde 10. — 
Yürürlüğe giriş : 
İşbu Anlaşma, Sözleşme ile birlikte yürürlüğe girer. 
İşbu Anlaşma Türkçe, İsveççe ve İngilizce olarak ve her üç dil de aynı ölçüde geçerli olmak üzere 30 Ha

ziran 1978 tarihinde üç kopya halinde hazırlanarak, ilgili hükümetlerce yetkili küınan temsilciler tarafından 
Stockholm'de imza edilmiştir. 

Türkiye Hükümeti Adına İsveç Hükümeti Adına 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 9) 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasafısı (1/5) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101 - 603/06639 30 . 9 . 1980 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ekli listede konuları ve eski Millet Meclisi Başkanlığına sunuluş tarih ve sayıları belirtilen Kanun Tasarılan 
Balkanlar Kurulunca benlimısensmıiştir. 

Yüce Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konulmasını saygılarımla arz 
ederim, 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 
l! Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil 
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza 
Yargılarının Yçrine Getirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı, 
Adli Yardım Taleplerinin iletilmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
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G E R E K Ç E 

Norveç'te çalışan Türk işçilerinin Sosyal Güvenliklerini teminat akma almak amacıyla söz konusu ülke 
ile bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmıştır. 

İmzalanan Sözleşmeye göre Âkit Tarafların vatandaşları çalıştıkları ülke vatandaşları ile Sözleşmenin uy
gulanmasında eşit işleme tabi tutulacaklar, kendi ülkelerinde bulundukları sırada kendi mevzuatlarına göre 
kazandıkları haklardan faydalanmaya devam edeceklerdir. Bir Sosyal Güvenlik yardımına hak kazanıp kaza-
nümadığınm tayininde, her iki ülkede geçen sigortalılık veya ikamet süreleri dikkate alınacaktır. 

24 Şubat 1978 tarihinde Ankara'da parafe edilerek 20 Temmuz 1978 tarihinde Oslo'da imzalanan ve Nor
veç'teki işçilerimiz ile aile fertlerinin Sosyal Güvenlik yönünden önemli bir ihtiyacım karşılayacak olan bu 
Sözleşmenin kapsadığı hükümler, aşağıda, Sözleşmedeki madde numaraları sırasına göre açıklanmıştır. 

BÖLÜM — I 

Genel Hükümler 

Madde I. — Bu maddede (Mevzuat, yetkili makam, yetkili kurum, sigortalılık süreleri, aylık ve yardım, 
sigortalı şahıs, aile fertleri ve geride kalan hak sahipleri gibi) Sözleşmede geçen terimlerin tanımı yapılmak
tadır. 

Madde 2. — Bu maddede, Sözleşme hükümlerinin Türkiye ve Norveç bakımından hangi mevzuata uygu
lanacağı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu madde, her iki Âkit Taraf vatandaşlarının çalıştıkları veya ikamet ettikleri ülke mevzuatına 
tabi olacaklarına ve Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde bulundukları ülke vatandaşları ile 
eşit hak ve yükümlülüklere sahip olacaklarına dairdir. 

Madde 4. — Bu madde de, Sözleşmenin 3 ncü maddesinde öngörülen prensibin istisnaları belirtilmektedir. 
Şöyle ki : 

(a) fıkrası; çalıştığı müessese tarafından geçici bir iş için diğer Âkit Taraf ülkesine gönderilen şahıs hak
kında diğer Taraf ülkesinde kaldığı ilk on iki aylık süre sırasında kendi ülkesinin mevzuatının uygulanacağı, 
bu süre on iki ayı geçtiği takdirde, diğer Âkit Tarafın yetkili makamının izni ile kendi ülkesinin mevzuatının 
bu şahıs hakkında uygulanmaya devam edebileceği yolundadır. 

Bu hükümler, bu kimselerin diğer ülkeye giderken yanlarında götürdükleri eş ve çocuklarına da aynen uy
gulanır. 

(b) fıkrası, demiryolu ve kara ulaşım hizmetlerinde gezici personel olarak, her iki ülkede çalışan kimseler 
hakkında, çalıştıkları müessesenin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatının uygulanacağına, ancak bu işçi
ler diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettikleri takdirde de, bu kimselere ikamet edilen ülke mevzuatının uy
gulanacağına dairdir. 

(c) fıkrasında, diğer ülke vatandaşı olan ve o ülkede ika/met eden bir ışahsın, her iM 'ülkede faaliyet gö&te-
ren bir şirkete ait uçakta mürettebat olarak çalışması halinde, bu kimseye şirketin iş merkezinin bulunduğu 
ülke mevzuatının uygulanacağı, uçak mürettebatı dışındaki diğer personelin geçici bir görevle diğer ülkeye 
gönderildiği durumlarda da, Şirket Merkezinin bulunduğu ülke mevzuatının uygulanacağı belirtilmektedir. 

(d) fıkrası, Âkit Taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemide tayfa olarak çalışan kimselerin o ülke mev
zuatına tabi olacakları, gemi, diğer ülke limanında bulunduğu sırada, yükleme, boşaltma, tamir gibi işlerde 
çalıştırılacak diğer ülke vatandaşlarının ise, limanın bulunduğu ülke mevzuatına tabi olacakları hakkındadır. 

(e) fıkrasında da, Norveç kıt'a sahanlığı ve sondaj platformları üzerinde çalışan işçiler ile Svalbard 
(Spitzbergen) ve Jan Mayen'de bulunan şahıslar hakkında Norveç mevzuatının uygulanacağı bildirilmektedir. 

Madde 5. — Maddenin <1) paragrafında, Sözleşmenin, her iki Tarafın diplomatik hizmet mensuplarına 
uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

(2) paragrafta, (1) paragraf hükmü saklı kalmak üzere diplomatik misyon ve konsolosluklarda istihdam 
edilen kimseler ile bu misyon ve konsolosluk memurlarının özel hizmetlerinde çalışacak kimselerin, 3 ncü 
madde kapsamına girecekleri bildirilmektedir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : lû)' 
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Maddenin (3) paragrafı ise, (2) paragraf kapsamında bulunan ve diplomatik misyon ya da konsolosluğun 
temsil ettiği ülke uyruğunda olan kimselerin, hangi tarafın mevzuatına tabi olacakları konusunda tercih hakkı 
kullanabilecekeleri, ancak bu hakkın, Sözleşmenin yürürlüğe girişini ya da işçinin işe giriş tarihini izleyen 
altı ay İçinde ve bir kez kullanabileceğine dairdir. 

Madde 6. — Bu maddede, her iki Tarafın yetkili makamlarının anlaşarak, 3 ncü maddenin genel kuralı
na başka istisnalar getirebilecekleri ve 4 ile 5 nci maddelerde gösterilen istisnaların, gerektiğinde uygulanma
masına karar verebilecekleri belirtilmektedir. 

BÖLÜM — II 
Özei Hükümler 

Hastaıliıki ıva Analık 

Madde 7. — Maddede, diğer Taraf ülkesinde ikamet eden veya çalışan öteki Âkit Taraf vatandaşlarının, 
diğer ülke vatandaşları için sağlanan hastalık, analık ve lohusalık hallerinde sağlanan yardımların tümüne 
hak kazanacakları ve aynı mevzuatın, bu kimselerin sigortalı olduğu ülkenin dışında kaldığı sürede de uy
gulanacağı açıklanmaktadır. 

Aile TahisMeri 

Madde 8. — Bu maddede, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan diğer Taraf vatandaşlarının, kendi
leri ile birlikte o ülkede ikamet eden çocukları için o ülke vatandaşlarına uygulanan aynı koşullarla aile tah
sislerine hak kazanacakları belirtilmektedir. 

tsjsizfliiki Yardımı 

Madde 9. — Bu madde, öteki Âkit Taraf ülkesinde bulunan diğer Taraf vatandaşlarının işsizlik yardım
larına, bulundukları ülke vatandaşlarına uygulanan kofullarla hak kazanacaklarına dairdir. 

ölüm Yardımı 

Madde 10. — Maddenin (1) paragrafında, Taraflardan birinin ülkesinde bulunan diğer Taraf vatandaşla
rının sağlanan ölüm yardımlarına aynen hak kazanacakları ve ölüm olayının sigortalı bulunulan ülke dışında 
meydana gelmesi halinde dahi, bu yardımların yapılacağı açıklanmaktadır. 

Maddenin (2) paragrafında jse, aynı öfüm olayı her M Taraf mevzuatına göre yardımlara hak kazandır
makla ise; 

Öliülm yardımının, ölüm hangi) Taraf ülkesinde meydanla gelmişse sadece o ülke mevzuatına göre ödene
ceği, 

Ölüm olayının ,kkk Taraflara* dışındaki bir ülkede meydana gelmesi halinde ölüm yardımı sadece, ilgili
nin ölüm tarihlinden önce en son olarak sigortalı bulunduğu Taraf mevzuatına göre ödeneceği belirtilmektedir. 

İş Kazaları ye Meslek Hastalıkları 

Madde 11, 12. — Bu maddelerde, bir Akit Taraf 'ilkesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili ola
rak ödenen yardımların hiçbir koşula ,ve kısıtlamaya tabi tutulmadan Öteki ülke vatandaşlarına da ödene
ceği, 

lîş başında uğranılan yenli bir kaza için tazminatın, çalışma kapasitesin'de meydana gelen azalmaya ve be
deni ya da akli meleke kaybına göre, bu kazanın vukubulduğu ülke mevzuatına göre tespit edileceği, 

(Eğer işçi, her İki ülkede dö aynı hiastaüığı meydana getirebilecek bir işte istihdam edildikten sonra meslek 
'hastalığına tutuknuşsa, bu işin en son yapıldığı ülke sigorta sMeminıin yardımı ödemekle mükellef olacağı, 

IBöyle bir meslek hastalığı Âkit Taraflardan birinin sigorta sistemine göre bir yardım yapılmasına hak 
kazandmyorsa hastalığın ilerlemesi, öteki ülkede böyle bir hastalığa sebep olacak bir işte çalışmaya bağlı tu
tulmadığı takdirde, hastalığın öteki ülkede ilerlemesi halini de kapsamına alacağı, 
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Açıklanmaktadır. 
Yaşlılık1 Aylıkları, Malullük Yardımları ve Ger de Kalan Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar 

Norveç Mevzuatının Uygulanması: 
Madde 13. — Bu madde de, Türk vatandaşlarının Norveç mevzuatına göre , yaşlılık, malullük ye ölüm 

halinde bağlanacak aylıklara ve ek yardımlara nasıl hak kazanacakları, 
Bağlanmış bir aylığım, yardımı alan kimsenin Türkiye'de ikamet etmesi nedeniyle durdurulamayacağı, in

dirilemeyeceği, değiştirilip, geri alınamayacağı, 
ıVerilen yardımların, Türkiye ve Norveç dışında bir ülkede oturan Türk vatandaşlarına, Norveç vatandaş

larına uygulanan koşullar ve ölçüler içinde Ödeneceği açıklanmaktadır. 
Ayrıca, temel yardıma, bakım yardımlarına ve tazminat zamlarına ancak Norveç'te oturulduğu sürece 

hak kazanılacağı, 
Yaşlılık aylığının, ilgilinin aylığa hak kazanma yaşına eriştiği zaman Türkiye'de likamet etmesi halinde 

de ödeneceği, 
Geride kalan hak sahiplerine verilecek aylığın, sigortalının ölüm tarihinde hak sahüplerinin Türklye*de ika

met etmesi nedeniyle kisitlanamayacağı, 
Belirtilmektedir. 
Türk Mevzuatının Uygulanması :ı 
Madde 14. — Bu madde ile Norveç vatandaşlarına Türk mevzuatına göre, yaşlılık, malullük ve geride ka

lan hak sahiplerine verilecek aylık yardımlarının tespiti ve bu tespit esnasında dikkat edilecek kurallar açık
lanmaktadır. 

IBÖLÜM — III 

Çeşitli Hükümler 

Madde 16, 17, 18. — Bu maddelerde iki Âkit Taraf yetkili makamlarına Sözleşmenin uygulanmasını ko
laylaştırmak maksadıyla irtibat büroları tayin etme ve kendi mevzuatlarında meydana gelecek değişiklikler
den birbirlerini haberdar ötme görevi verilmektedir, iki Âkit Taraf yetkili makam ve kurumlarımın Sözleş
menin uygulanmasına ilişkin olarak karşılıklı idari yardımda bulunacakları ve bu yardımların ücretsiz sağla
nacağı ve kurumlararası ı ve fertlerle yapılacak muhaberatın ingilizce olarak yapılacağı ancaik, Taraflardan bi
rinin yetkili makamı veya kurumuna Sözleşmenin uygulaması ile ilgili bir müracaatın, diğer ülkenin resmi di
liyle yapılmış olsa bile geçerli sayılacağı öngörülmektedir. Ayrıca, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre 
sosyal güvenlik uygulamalarında tanınan vergi ve harç muafiyeti, Sözleşmemin uygulanmasında diğer Âkit 
Tarafın Sosyal Güvenlik kurumlarına da tanınacağı ve Sözleşmeenin uygulanmasında düzenlenecek belgelerin 
elçilik ve konsolosluk tasdikinden muaf tutulacağı belirtilmektedir. 

Madde 19. — Bu maddede, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu Tarafın yetkili makamına ya
pılacak müracaatların aynı süre içinde, diğer Âkit Tarafın mukabil kurumuna yapılabileceği ancak, müra
caatı alan diğer Taraf makamlarının bunları geciktirmeden ilgili Tarafın yetkili makamına ulaştırması öngö
rülmektedir, 

Madde 20. — Bu madde de, Sözleşme uyarınca yapılacak ödemelerin, ödemeyi, yapan ülke parası ile 
yapılabileceği ve Âkit Taraflardan biri tarafından parasal bir kısıtlamaya gidilmesi halinde, bu Sözleşme gere
ğince ödenecek meblağların transferini gerçekleştirmek için her iki Tarafım gerekli tedbirleri derhal alacakları 
açıklanmaktadır, 

Madde 21. — Bu madde, Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlık
ların müzakere yoluyla çözümleneceğine, müzakere yoluyla üç ay içinde sonuca ulaşılamadığı takdirde, Ta
raflarca tespit edilecek olan bir hakem kuruluna başvurulacağına dairdir, 

Geçici ve Son Hükümler 
Madde 22. — Bu madde de, Sözleşmenin, yürürlüğe girişinden önce meydana gelrnüş olaylara da uygu

lanacağı, ancak yürürlüğe giriş tarihinden ö/nce bu Sözleşmeye göre hiç bir yardıma hak kazanılamayacağı ve 
Sözleşmeden önce geçirilmiş ikamet, sigortalılık ve prim ödeme sürelerinim dikkate alınacağı açıklanmaktadır. 
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Madde 23. — Madde, Sözleşmenin yürürlükte kalacağı süreyi, fesih formalitelerini ve Sözleşmenin feshi 
halinde kazanılmış olan hakların ne şekilde korunacağını düzenlemektedir. 

Madde 24. — Bu maddede ise, Sözleşmenin onay ve yürürlüğe giriş formaliteleri ile imzalandığı yer ve 
zaman belirtilerek, Sözleşmenin kaç nüsha düzenlendiği açıklanmaktadır. 

Hükümleri yukarıda açıklanan Sözleşmenin onaylanmasının uıygun 'bulunduğuna dair kanun tasarısı üç 
maddeden ibarettir. 

Madde 1. — Sözleşmenin ve Eki Protokolün! onaylanmasının uygun bulunduğuna dairdir. 
Madde 2, — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilta'dktedir. 
Madde 3. —> Kanun hükümlerin'in Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumıhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında 20 Temmuz 1978 tarihinde Oslo'da 
İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasmlda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye 
Ek Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MAİDDE 2. — Bu Kanun: yayımı 'tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanon tolüfcüimlerinıi Bakamlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ve 

NORVEÇ KRALLIĞI 

ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK! SÖZLEŞMESİ 

İki devlet arasında 'sosyal güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Norveç Hükümeti ile Türki
ye Hükümeti, 

Her ilki ülkeden birini» vaîanda^armın diğer ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına göre, o tarafcn vatandaş
ları ile eşit işleme tabi tutulmaları prensibini -teyit edenek, 

Bu prensibin yürüdüğe konması ve bir Tarafuı ülkesinden, diğer Taraf an üttaesine giden her iki ülke va-
tandaşlafmm, kendi ülkelerinde bulundukları sırada kendi mevzuatlarına göre kazandıkları hakların korunması 
ve gittikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzualtla sağlanan muadil haklardan yaraıianmaları hususunda gerekli 
tedbirlerin alınmasını arzu ederek, 

* 
Aşağıdaki hususlarda anılaşmaya varmışlardır. 

BÖLÜM — T 

Genel Hükümler 

Madde 1. — 
îşbu Sözleşme Norveç 'Krallığı ile Türkiye Cumhuriyetine uygulanacaktır. 
İşbu Sözleşme aynı zamanda, Norveç kıta sahanlığına da uygulanacaktır. 
Mevcut Sözleşmenin uygulanmasıında, (Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa : 

(a) «Ülke» Norveç balkımındanı Norveç Krallığı toprakları ve Türkiye Cumuriyeti bakımından kendi 
ulusal toprakları; 

(b) «Mevzuat» madde 2'de belirtilen kanunlar ve yönetmelikler; 

(c) («'Yetkili makam» Norveç bakımımdan Sosyal işler Bakanlığı ve işsizlik yardımları bahis konusu ol
duğunda mahalli iidareler ve Çalışma Bakanlığı, ve Türkiye bakiımından, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer 
ilgili bakanlıklar, 

(d) «Yetkili kurum» yardımları sağlamaktan sorumlu olan kurum; 

(e) «Sigortalılık süreleri» hangi mevzuata göre geçmişse, o mevzuata göre sigortalılık süresi olarak ta
nımlanan veya öyle tanınan süreler demektir. 

(f) «AyMk» ve «Yardım» teriinferi; aylık ve yaırdımlardalki artışları veya sırasıyla aylık ve bir yardımla 
birlikte kabili tediye olan ilave meblağları ihtiva eder. 

(g) «Sigortalı şahıs» Norveç bakımından, madde 2, paragraf 1, (a) da belirtilen mevzuata göre sigortalı 
olan ve Türkiye bakımınıdan, madde 2, paragraf 1 (b) de belirtilen mevzuaıta göre sigortalı olan şahıs; 

(h) «Aile fertleri» ve «Geride kalan hak sahipleri» terimleri; yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa, 
o mevzuatta böyle tanımlanan veya tanınan şahıslar demektir. 

îşbu Sözleşmede kullanılan diğer kelimeler ve ifadeler ilgili mevzuatta kendilerine verilen manaları haizdir
ler. 
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Mevcut Sözleşme hükümleri: 

{1) (a) Norveç bafcmundan aşağıdaki mevzuat uygulanacaktır : 

— Milli sigorta ile ilgili (Bu kanunun 12 nci böHianü hariç) 17 (Haziran 1966 tarihü Kanun; 

—-Milli sigorta tahtında yardımlara; yapılan özel zamlarla ügtöi 19 Haziran 1966 tarihli Kanun; 

— Mitti sigorta tahtında yardımlara ete tazminatlarla ilgili 19 Aralık 1969 tarihli Kanun; 

—• Aile ödenekleri ile ilgili 24 Ekim 1946 tarihli Kanun, 

(b) Türkiye bakımından aşağıdaki mevzuat uygulanacaklar : 
— HastaMc ive analık, iş kazaları ile meslek hastalıkları, maMfcük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkıedaki 

sosyal slgjartalaır mevzuatı; 

— Devlet memur ve hizmetlerini kapsayan TC Emekli Sandığı hakkındaki mevzuat; 

— Esnaf ve sanatkârlar ile diğer bağımsız çalışanlar hakkındaki sosyal sigorta mevzuatı (BAG - KUR); 

— Özel sandıklar için hüküm : 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine (1964) dahil edilen sosyal si
gorta sandıkları. 

(2) Bu Sözleşme, bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen mevzuatı tadil eden ve bunlara mütemmim 
olan bütün kanun ve yönetmeliklere uygulanacaktır. 

(3) Bundan başka, mevcut Sözleşme : 

(a) Âkit Tarafların mutabakatı halinde, yeni bir sosyal güvenlik dalı tesis eden bütün kanun ve yönet
meliklere; 

(b) Mevcut mevzuatın yeni nüfus gruplarına teşmil edilmesine dair kanun ve yönetmeliklerin resmen ya
yımlanmasını izleyen 6 ay içerisinde diğer Âkit Tarafın itiraz etmemesi halinde bahis konusu kanun ve yö
netmelikler hakkında da uygulanır. 

Madde 3. — 

Türkiye'deki Norveç vatandaşları ve Norveç'teki Türk vatandaşları 2 nci maddedeki Türk ve Norveç mev
zuatına zikredildikten sıra ile tabi olacaklardır. Bu Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde, bu şa
hıslar, diğer ülke vatandaşları gibi, aynı şartlarla, aynı haklardan yararlanacaklar ve aynı yükümlülüklere ta
bi olacaklardır. 

Madde 4. — 

Madde 3'te zikredilen hüküm aşağıdaki istisnalara tabidir : 

(a) Taraflardan birisinin ülkesinde ikamet eden ve iş merkezi bu Tarafta bulunan bir müessesede istih
dam edilen bir şahsın bu müessese tarafından diğer Taraf ülkesine gönderilmesi halinde, bu şahıs hakkında 
diğer Taraf ülkesinde aldığı ilk on iki aylık süre sırasında ikendi ülkesinin mevzuatı, şahıs orada istihdam 
ediliyormuş gibi, uygulanmaya devam eder. Bu istihdam on iki ayı geçtiği takdirde, diğer Âkit Tarafın 
yetlcili makamının veya bu makam tarafından tayin edilen merciin muvafakati ite kendi ülkesinin mevzuatı bu 
şahıs hakkında uygulanmaya devam edebilir. 
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Bu, milliyetlerine bakılmaksızın bütün işçilere uygulanır. Kendileri ayrıca çalışmıyorlarsa, bu hükümler, bu 

kimselerin diğer ülkeye giderken beraber götürdükleri eş ve çocuklarına da aynen uygulanır. 
(b) Demiryolu ve kara ulaşım müesseselerinde gezici personel olarak her iki ülkede çalışan kimseler hak

kında, müessesenin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. Ancak söz konusu işçi diğer Âkit Ta
raf ülkesinde ikamet etmekte ise, bu işçiye, o ülkenin mevzuatı uygulanır. 

(c) Bir şahsın, her iki ülkede faaliyet gösteren bir şirkete ait bir uçakta mürettebat olarak istihdam edil
mesi halinde, diğer ülke vatandaşı olmaması ve diğer ülkede ikamet etmemesi kaydıyla, bu şahıs hakkında 
şirketin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. Böyle bir şirket tarafından diğer kategorilerdeki 
personel çalıştırılması halinde, söz konusu şahsın geçici olarak istihdam edilmek üzere diğer ülkeye gönderil
diği durumlarda, şirket merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. 

(d) Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide tayfa olarak çalıştırılan bir şahıs, geminin bayrağını 
taşıdığı ülke mevzuatına tabi olacaktır. Şayet bu kabil bir gemi, diğer ülkede bulunduğu sırada, yükleme, bo
şaltma, tamir ve gemide nöbetçilik işleri için o ülke vatandaşlarını çalıştırırsa, bu şahıslar limanın bulunduğu 
ülke mevzuatına tabi olurlar. 

(e) Doğal kaynakların işletildiği ve araştırıldığı Norveç kıta sahanlığı üzerindeki tesislerde işi olan kişi
ler hakkında Norveç mevzuatı uygulanacaktır. Aynı hüküm, ilgili kıyı devleti ile yapılan özel anlaşmaya 
veya uluslararası hukuka uygun olması kaydıyla, Norveç'e ait olmayan kıta sahankklarındaki Norveç tesis
lerinde işi ölam kişiler haikkınıda da uyguflanacalkıtır. Norveç mevzuatı, Svalbard (Spitzbergen) ve Jan Mayen 
adalarında bulunan kişiler hakkında da uygulanır. Ancak madde 4 (a) mukabil olarak uygulanır. 

Madde 5. — 
(1) Bu Sözleşme her iki Tarafın diplomatik hizmet mensuplarına uygulanmayacaktır. 
(2) Bu maddenin (1) paragrafının hükmü saklı kalmak üzere, 3 ncü madde hükümleri, diplomatik mis

yonlarla konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ile bu misyonlarla, konsoloslukların memurlarının özel 
hizmetlerinde çalıştırılan kimselere uygulanır. 

(3) Ancak, bu maddenin 2 nci paragrafının kapsamında bulunan ve diplomatik misyon ya da konsolos
luğun temsil ettiği ülkenin uyruğunda bulunan kimse, vatandaşı bulunduğu Tarafın mevzuatına tabi olma ko
nusunda tercih hakkını kullanabilir; böyle bir tercih hakkı ancak bir kez kullanılabilir. Bu hak, Sözleşmenin 
yürürlüğe girişini ya da işçilerin işe giriş tarihini izleyen altı ay içinde kullanılabilir. Tercih hakkı, o tarihte 
işe girmiş bulunanlar için Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğerleri için istihdam edildikleri 
tarihten itibaren geçerlidir. 

Madde 6. — 
İki Âkit Tarafın yetkili makamları, karşılıklı mutabakatları ile 3 ncü maddenin genel kuralına başka istis

nalar da getirebilirler. Aynı şekilde, karşılıklı anlaşma ile, 4 ve 5 nci maddelerde belirtilen istisnaların, icabı 
halinde, uygulanmamasına izin verebilirler. 

BÖLÜM — II 
özel Hükümler 

Hastalık ve Analık 

Madde 7. — 
Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, öteki ülkede ikamet ediyorlarsa veya öteki ülkede istihdam edili-

yorlarsa, diğer ülkenin vatandaşları için sağlanan hastalık yardımlarına, analık ve lohusahk hallerinde sağ
lanan yardımların hepsine hak kazanacaklardır. Yardıma hak kazanma ile ilgili aynı mevzuat, bahsi geçen 
kimsenin sigortalı olduğu memleketin dışında1 kaldığı sürede de uygulanır. 

Aile Tahsisleri 

Madde 8. — 
Diğer ülkede kalmakta bulunan bir ülke vatandaşları, o ülkede ikamet eden çocukları bakımından, o ülke 

vatandaşlarına uygulanan aynı şartlarla, aile tahsislerine hak kazanırlar. 
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İşsizlik Yardımı 
Madde 9. — 
Diğer Âkit Taraf ülkesinde kalmakta bulunan bir Âkit Taraf vatandaşları, kalmakta bulunduğu Taraf va

tandaşlarına uygulanan şartlarla işsizlik yardımına hak kazanırlar. 

Ölüm Yardımı 

Madde 10. — 
(1) Bir ülkenin diğer ülkede bulunan vatandaşları aynen o ülkenin vatandaşlarının tabi olduğu kurallar 

uyarınca ölüm yardımlarına hak kazanırlar. Bu yardımlar, ilgilinin, sigortalı bulunduğu ülkeden başka bir ül
kede vefat etmesi halinde de sağlanır. 

(2) Bu Sözleşmeden dolayı veya diğer her hangi bir şekilde, eğer aynı ölüm olayı her iki ülkenin mev
zuatı tahtında yardımlara hak kazandırmakta ise : 

(a) ölüm yardımı, ölüm hangi Taraf ülkesinde meydana gelmişse sadece o ülke mevzuatına göre ödenir, 
veya 

(b) Ölümün her iki Âkit Taraf ülkesinde vuku bulmamış olması halinde, ölüm yardımı sadece, sigortasın
dan dolayı bu yardıma müstahak olan ilgilinin ölüm tarihinden evvel son olarak sigortalı bulunduğu Taraf 
mevzuatına göre ödenir. 

tş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 11.— 
Zamlar ve munzam yardımlar dahil, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili olarak bir ülkede ödenen 

yardımlar, yabancı uyruklular için (mevcut kısıtlayıcı hükümlere ve ikamet (koşullarına bakılmaksızın öteki ülke 
vatandaşlarına ödenir. 

Madde 12. — 
tş esmasında meydana gölen yeni bir kâza için tazminat, yeni kazanın sebebiyet verdiği çalışma kapasite

sindeki azalmaya ve bedeni ya da akli meleke 'kaybıma' göre ve yemi kazanıra vuku bulduğu ülkedeki mevzuat 
uyarınca tespit edilir. 

Eğer hasta her M ülkede aıym hastalığın aynı risklerini doğuran bir işte istihdam 'edilldilkten sonra meslek 
hastalığı ortaya çıkmış ise, bu işim en son yapıldığı ülkedeki .sigorta sistemi yardım ödemekle mükelleftir. 

Eğer böyle bir meslek hastalığı bir, ülkenin sigorta sisteminden yandım yapılmasına hak kazandırmakta ise, 
bu ülkenin sigorta sistemi, hastalığın öteki ülkede ilerlemesi halini ide kapsamına alır, şu şartla bir hastalığın 
ilerlemesi ikinci ülkede böyle bir hastalığın risklerine neden olacak bi(r istihdamla bağlı tutulmasın. 

Yaşlılık Aylıkları, Malullük Yardımları ve Geride Kalan Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar 

Madde 13. — 
Norveç mevzuatının uygulanması: 
Bu maddede aksine bir hüküm bulunmaması halinde, Türk vatamdaışlan, aile 'reisimin yaşlılığı, malullüğü 

ve ölümü hallerimde, Norveç vatandaşlarının tabi oldukları aynı koşullar tahtında, mili sigorta ile ilgili Norveç 
kanunlarına göre ek yardımlar dahil olmak üzere aylıklara hak kazanılırlar, 

Türk vatandaşları 1966 'tarihli Milli Sigorta Kanununun yürüdüğe girmesinden önceki sürelerin sigortalılık 
süresi alarak nazarı itibara aluntmasımda, Norveç vatan daşlanjle aynı haklara sahip olacaklardır. 

Türk vatandaşları ile ilgili munzam aylıklar, Norveç vatandaşları ve yabancı mülteciler dışındaki sigortalı
ların telafi tazminatına ilişkin hükümlere göre hesaplanacaktır. 

Yukarıda belirlenen hükümler uyrınca bağlanmış bir aylık yardımı alan kimsenin Türkiye'de ikamet et
mesi dolaylısı ile durdurulamaz, indirilemez, tadil edilemez veya geri alınamaz. 

Yukarıda belirlenen hükümler uyarınca verilen yardımlar, üçüncü ülkede mukim Türk vatandaşlarıma 
Norveç vatandaşlarına uygulanan koşullar ve aynı ölçüler içerisinde ödenecektir. 

Türk vatandaşları da, Norveç vatandaşları gibi, sadece, ıtemel yardıma, bakım yardımlarına ve tazminat 
zamlarına ancak Norveç'te mukim oldukları sürece hak kazanırlar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 10)' 
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YaşMık aylığı, ilgili şahsın aylığa hak kazanma yaşına eriştiği zaman Türkiye'de ikamet jetoıesi halimde de 
ödenir. 

Geride kalan hak sahiplerime verilen aylığa hak kazanma 'durumu, göride kalan! hak sahibinin siig'oritalınfliı 
ölümü tarihinde Türkiye'de ikamet etmekte otaıaisımıdan dolayı etkilenmez. 

Madde 14. — 
Türk mevzuatının uygulanması : 
ı(l) Türkiye sınırları içinde ikamet eden Norveç vatandaşları maluliyet, yaşlılık ve geride kalan hak sahip

leri aylıkları konusunda Türk mevzuatına göre, sigortalılık hakiki bakımıımdamı Türk vatandaşları ile eşit mua
mele götürürler.! 

(2) IBu maddenin 6 noı fıfldrası hükümlerine bağlı olarak, Norveç vatandaşları ve hak sahipleri Türk mev
zuatıma göre malullük, yaşlılık ve geride kalan hak sahipleri aylıklarıma Türk vatandaşlarıma uygulanan; aynı 
kuralar çerçevesinde hak kazanırlar, şu kadar ki, bu kişilerin anıılan mevzuat hükümlerine uygun olarak en 
az toplam 12 ay süre ile sigortalı olmuş olmaları gerekir. 

i(3) Bir Norveç veya Türk Vatandaşı veya hak sahipleri, münhasıran Türk mevzuatıma göre geçirdikleri 
sigortalılik veya prim ödeme süresi dikkate alınınca bir aylığa hak 'kazanma koşulumu yerine getiremediği tak
dirde, ilgili kişimin Norveç mevzuatımla göre geçirdiği ikamet sürelerimin gerekli miktarı, Türk mevzua/tına göre 
geçirilmiş sigortalılık veya prim ödeme süresi imiş gibi dikkate alınır, şu kadar ki, anılan sigortalılık veya 
prim ödeme süresi ile amııılan ikamet süresi aynı zamana rastlamamalıdıır. 

(4) Yukarıdaki fukramın uygulanması bakımından müddetlerim birleştirilmesıi için gerekli sürelerin çevri
lişi aşağıdaki kurallara göre yapılır : 

(a) 'Norveç'te geçirilen ikamet süresinin her yılı, Türk mevzuatına göre 360 'gün prim ödeme süresine 
eşittir. 

(b) Norveç'te geçirilen 'ikamet süresinin her bir ayı, Türk mevzuatıma göre otuz güm prim ödeme süresine 
eşittir. 

(5) Yukarıdaki (3) ve (4) paragraflara göre hak kazanılan aylıkların hesaplammasımda 1'5 nci maddeınin (1) 
nci paragraf hükümleri uygulanır, 

ıtfö) (Bir Norveç vatandaşı veya hak sahipleri Türk mevzuaitına göre maluliyet aylığı veya yaşlılık aylığı 
veya - omun geride kalan hak sahipleri bakımından - geride kalan hak sahipleri aylıklarına hak kazanma ko
şullarını yerine getirdiği takdirde, bu Norveç vatandaşının veya hak sahiplerimin bu gibi aylık veya aylıklara 
halk kazanım aları aşağıdaki ek şartların yerime getirilmesine bağhduv 

(a) Maluliyet aylığı bakımımdan, maluliyeti takibe den iş göremezlik halinin Norveç vatandaşınım Türkiye' 
de ikameti sırasında meydana gelmiş olması; 

ı(b) Erken yaşlılık aylığı bakımımdan, böyle bir aylığa hak kazanılmasınıi gerektiren şartlarım Norveç va-
tamdaşıman Türkiye'deki ikameti sırasında meydana gelmiş olması; 

(c) Hak sahipleri aylıkları bakımımdan, sigortalı (Norveç vatandaşımın lölülmünün Türkiye'deki ikameti 
sırasımda vuku bulması. 

Madde 15. — 
Aylığım miktarı; aylığım, yukarıda zikredilen hükümler uyarımca hesaplamam ve Türkiye'deki aylık - kazanıma 

yıl sayısı ile Türkiye ve Norveç'teki toplam aylık kazanma yıl sayısı - arasındaki mispete 'tekabül ©den kısmımı 
'teşkil edecektir., 

Yukarıda zikredilen hükümler uyarımca bağlamanı aylıklar, sadece hak sahibimin Norveç'te ikamet etmesi 
nedeniyle 'durdurulamaz, imdirilemıez, tadil edilemez veya geri alınamaz. 

ilgili şahıs; aylık almaya müstahak olma yaşıma eriştiği zaman Norveç'te ikamet etse dahi, kendisine yaşjfoı-
lık aylığı bağlanır. 

Sigortalımın, ölümü tarihimde geride kalam hak sahi binin Norveç'te ikamet etmesi, geride kalan hak sahip
lerime verilen aylığa hak kazanmayı etkilemez. 

Milli Güvenlik Konseyi! (S. Sayısı : 10)' 
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BÖLÜM — III 
Çeşitli Hükümler 

Geçici ve Son Hükümler 

. Çeşitli Hükümler 
Madde 16. — 

Her iıki ülkenin yetki i makamları, veya bu yetkili makamlarca tayin edilen mercler, bu Sözleşmenin uy
gulanması için lüzumlu hükümlere ilişkin anlaşmalar akteder ve bu Sözleşmeninı uygulanmasını kolaylaştır
mak maksadıyla irtibait bürolarını ıtayin ederler. Kendi kanun ve yönetmeliklerinde vuku bulan bütün önemli 
tadilatlar hususunda birbirleriyle muhabere ederler. 

Madde 17. — 
ıBu Sözleşmenin uygulanımasında Âkit Taraflamnfln yetkili makamlları ve kurumları birbirlerine, sanki mev

zuatlarını ıtatbik ediyormuş gibi harekat ederek aynı ölçüde yardımcı olurlar. Bu yardımlar ücretsiz sağlanır. 
Âkit Taraf makamları ve kurumları birbirleriyle ve ilgili şahıslarla doğrudan doğruya yazışma yapabilir

ler. Lüzum hâsıl olduğu takdirde, diğer ülkenin maikamlarına o ülkenin elçilik veya konsolosluk kanalıyla da 
müracaat edebilirler. 

Elçilik ve konsolosluk makamları; özel bir vekâletname olmaksızın temsil ettikleri vatandaşlarının menfaat
lerini idame ettirmek için gerekli olan bütün malumatı toplamak amacıyla, diğer ülkenin makamlarına ve ku
rumlarınla doğrudan doğruya müracaat edebilirler. 

Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak Taraflardan birinin yetkili makamına veya kurumuna gön
derilen müracaatlar, diğer ülkenin resmi dili ile yazılmış olsa dahi mevkii muameleye konulacaktır. Ancak, 
makamlar ve fertler arasındaki yazışmalar ingilizce olarak yapılabilir. 

Madde 18. — 
(Bir Âkit Taraf mevzuatında bulunan, bu ımevzuatın uygulanması şurasında ibrazı gerekli vesikalar veya 

dokümanların vergiden ve harçtan muaf (tutulmasına dair hükümler, bu Sözleşmenin uygulanması şurasında diğer 
taraif makam ve kururni'arıına ibrazı gerekli olacak vesika ve dokümanlara da teşmil edilir. 

Bu Sözleşmen'im uyguHamması sırasınıda ibrazı ıgerekli vesika ve dokümanlar elçilik veya kbnsölosluk ıtasdi-
kinden muaftır, 

Madde 19. — ' 
Âkit Taralflardan birimlini mevzuatına göre heflirli> bir süre içinde Âkit Tarafın bir makamına verilmiş ol

ması gereken bir talep, bildirge veya dilekçe, aynı süre içinde karşı Tarafın mütekabil makamıma verlttiiış ise, 
zamanında birinci Âkit Taraıf makamına verilmiş sayılır. 'Bu gibi hallerde talebi, bildirgeyi veya dilekçeyi 
alan diğer Taraif makamları, bunları vakit kaybetmeksizin birinci Tarafın yetkili makamına intikal ettirir. 

Madde 20.— 
Bu Sözleşme uyarınca kabili tediye olan ödemeler, ödemeyi yapan ülkenin parası ile muteber olarak yapı

labilir-
Taraflardan birinin ülkesinde para üzerinde tahditler tatbik edilmesi halinde, her iki Âkit Taraf, bu Sözleş

me ıgereğinoe ödenecek mdblağlıarıın ülkeler arasında transferini sağlamak için gerekli olan tedbirler üzerinde 
derhal mutabakata varacaklardır. 

Diğer Âkit Taraf ülkesinde buHunan şahıslara ödenecek aylıklarla ilgili ödeme usulü 16 ne» maddede belir
tildiği şekilde anlaşma ile tespit edilecektir. 

Madde 21.— 
Bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili olarak çıkacak anlaşmazlıklar Âkit Tarafların yet

kili makamıları arasında müzakere yoluyla çözümlenir. *-
Müzakereler yoluyla üç ay içerisinde hiçbir mutabakata varılamamış olması halinde, ihtilaf, terkibi ve kul

lanacağı muhakeme usulü Âkit Taraflar arasında mutabakat l e tespit edilecek olan bir haxem kuruluna intikal 
ettirlecekltin 

MİNİ Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 10)' 
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Geçici ve San Hükümler 

Mad.de 22. — 
İşbu Sözleşme hükümleri; Sözleşmenin, yürürlüğe girişinden evvel vukua gelmiş olaylar hakkında da uy-

gulanıf. AıncaJk yürürlüğe giriş rtaırihinden evvel bu Sözleşmeye göre hiçbir yardıma hak kazanılmaz. 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden evvelki ikamet, sigortalılık ve prim 

ödeme süreleri nazarı itibara alınacaktır. 
IMalddeSÖ.— 
Bu Sözleşme yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on iki ay süreyle yürürlükte kalacaktır. Bundan sonra 

Akit Taraıflardan birinin hıükıümıetıi tarafından yazılı ola ralk 'fesih ihbarında bulunulmadığı takdirde bir yıllık 
sürelerle yürürlükte ikaJlacakltır, Sözleşmenin fesih ihbarı, bir yilılk sürenin sonundan üç ay evtvel yapılacaktır. 
Feshedilmesi halinde, Sözleşme feshin içinde yapıldığı bir yılllılk sürenin sonunda yürürlükten kalkar. 

(Fesih. halimde, !bu Sözleşme hükümleri, mMyet ve diğer ülkede ikametten ötürü, yardımlara hak kazanma 
bakımından her iki ülkenin mlMlıi mevzuatlarında zikredilen tahditlerle ilgili hükümler nazarı itibara alınmak
sızın, kazanılmış 'olan haklara uygulanmaya dövam edecektir, ' 

IBu Sözleşmenin lyürüriükten kalkmasından evveli tamamlanmış sigortalılık süreleri ve ikamet sürelerine 
müsteniden kazanılmış olan haklar dçin, bu Sözleşme ve anıunla ilgi/li anlaşmalar hükümleri, özel bir anlaşma 
ile .tespit edilecek yönetmeliğe göre uygulanmaya devam edecektir., 

Madde 24. — 
(Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Oslo'da teati edilecektir. Bu 

Sözleşme, onay 'belgelerinin ıfceatii edildiği ayı takibeden ikinci ,ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. 
Hükümetlerince usulüne uygun alarak yetkili •kılınmuş olan aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıdaki 

hususları tasdik zımnında, 'bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
flşjbu Sözleşme Oslo'da 20 Temmuz 19718 günü İngilizce olarak ve her metin eş% şekilde geçerli olmak 

Üzere iki nüsha halinde hazııflaanmıııştır. 

Türkiye Cumlhudyeti Hükümeti Norveç Kraliyet Hükümeti 
Adma Adına 

PROTOKOL 

L Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı arasında 'bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılması amacıyla 
24 - 27 Ocak 1977 tarihlerinde Oslo'da başlamış olan müzakereler, bu kez, Ankara'da sürdürülmüş ve so-
nuçlandırıflim'iişjtıır. 

Görüşmelere, her İki ülkeyi ıtemısilen katılan heyetleri gösteren listeler ilişiktir. (Ek : 1 ve-Ek : 2) 
2; (Heyetler, daha önce Türkiye taraf undan hazırla nan ve Norveç yönünden de benimsenerek yeniden kale

me allıınaın bir metin tasarısı üzerinde çalışmışlar ve bu çalışmalJar (Sonucumda, imzaya hazır duruma getirilen 
Anlaşma tasarısını paraf e etai'işlerdif. 

İngilizce olarak hazırlanan tasarı ilişiktedir. iÇEık : 3) 
3, Görüşmeler ısırasımda, Türk Heyeti, kendileri yönünden son dereoe önemli olan, Türkiye'de kalan 

işçi çacuklarmıın paraları konusunda, Norveç mevzuatınım olanak tanımaması nedeniyle, tatmin edici bir hal 
şekli bulunamamış olmasından 'duyduğu endişeyi dile getirmiştir.; 

Norveç tarafı, tüm sosyal güvenlik sisteminin 'ikamet prensibine dayanması nedeni ile, bu soruna direkt bir 
çözüm bulunamadığını bununda beraber, Türkiye'deki ailelerine mali yardımda bulunan Türk işçilieone kü
çümsenemeyecek bir vergi indirimi yapıldığımı ifade etmişltir. Norveç mevzuatına göre, çocukları Norveç'te 

' ikamet etmeyen iNorveç uyruklular dahi aile yardımlarından yararlanamamaktadırlar. 
A, Taraflar, tasarının ilgili maddelerinde yer almış bulunan maluliyet maaşlarıyla ilgili olarak, Norveç'te 

yaşayan ve malulen, kesin olarak Türkiye'ye dönmüş ottan Türk işçilerimin maluliyet durumlarının daha kö
tüleşmesi ile ilgili kontrol yönitemlednıin, İdari Anlaşma İçinde yer alması konusunda anlaşmaya Varmışlardır. 

Mili Güvenlik Konseyü (S. Sayısı : 10) 
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5. Ayrıca, bir ülkede kalan işçilerin diğer ülkedeki ailelerini ihmal ederek onlara gerekli maili yardım 
yapmamaları halimde, ilgili yetkili kurumlar, söz (konusu a'ilelere yardımcı olabilmek için ellerinden geleni ya
pacaklardır. 

6. Taraflar, üzerimde anlaşmaya varılmış Sözleşmenin uygulanması ve yürütülmesi amacı ile sürdürülecek 
çalışmalarda, aralarında yapacakları yazışmanın İngilizce olmasını kafbul etm'işlıerdir. 

7. Sözleşmenin 16 ncı maddesinde düzenleneceği belirtilen İdari Anlaşma tasarısını Türk tarafı hazırla-
yacalk ve bu anlaşmanın en kısa zamanda sonuçlandırıl masına çaba sarf edilecektir. 

8< ;Norveç yönlünden dış ticaret hizmetlerindeki, Norveç gemilerinde hizmet gören Türk uyruklular, an-
caJk, Norveç, Danimanka, Finlandiya, izlanda ya da İsveç ülkelerimden 'birimde devamlı ilkamet etmek şartı ile 
yardım konusundaki Norveç mevzuatına tabi olacalklar dır. Bu durumda illgüi k'imlse, Norveç dışında olsa da, 
yardımlara, o ülkenin vatandaşlarına uygulanan kurallar uyarınca hak kazanmış olacaklardır. 

9, İşbu Protokol 24 Şulbat 1978 tarihinde İngilizce olarak düzenlenmiştir. 

Türk Delegasyonu Adına Norveç Delegasyoriu Adına 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 10) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 16 

İsa Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu Haklarındaki Ölüm Ce
zalarının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 

M. G. K. İhtisas Kom isyonu Raporu. ( 3 / 3 ) 

TC 
Başbakanlık 3 .: 10 , 1980 

Özlük ve Yazı İsleri 
Genel Müdürlüğü 
Say t : 301-10360 

Konu : ölüm cezalarının infazı. 

MtLU GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 
16.7.1980 gün ve 1980/146 Esas, 1980/238 Karar sayılı ilamı ile onanmak suretiyle kesinleşen, 18.10.1979 gün 
ve 1979/540-540 Esas, Karar sayılı ilamı ile haklarında ölüm cezası verilen «Türkiye ahalisini birbiri aleyhine 
katletmeye teşvik, silahlı çete kurmak ve bu çeteye girmek, silahlı gasp, memura silahla mukavemet ve 6136 
sayılı Kanuna muhalefet» suçlarından hükümlüler §ükrü oğlu, 1956 doğumlu İsa Armağan ile Ahmet Necmi 
oğlu, 1958 doğumlu Mustafa Pehlivanoğlu ile, 

^ 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Mahkemesinin, Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 16.7.1980 

gün ve 1980/189 Esas ve 1980/239 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen, 2.10.1979 gün ve 1979/52-491 
Esas, Karar sayılı ilamı ile haklarında ölüm cezası verilen «Katliam ve bu suça müzaheret ve muavenet» su
çundan hükümlüler İsmail oğlu, 1958 doğumlu Necdet Adalı ve Hasan oğlu, 1953 doğumlu Kemal Ergin, 

Haklarındaki ilamlar ile 4 ncü Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 26.7.1980 gün ve 1979/686 
sayılı yazısının bir sureti ekte sunulmuştur. 

Oereğini müsaadelerine saygıyla ara ederim. 

Sütend Ulusu 
Başbakan 

İhtiras Komisyona Raporu 

UHIİ Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 

Esas No. : 3/3 
Karar No« : 7 

MıHI Gttvenük Konseyi Başkanlığına 

Türkiye ahalisini birbiri aleyhine katletmeye teşvik, sflalMı çete kunmak ve bu çeteye girmek, silahlı gasp, 
mermim sifliaMa mukavemet ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçlarımdan hükümlüler Şükrü oğlu 1956 doğum
lu Isa Armağan ile Ahmet Necmi oğlu 1958 doğumlu Mustafa PehliıvanoğUu haklarımda, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin 18 . 10 . 1979 gün> ve 1979/540 Esas, 1979/540 Karar sayılı 
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SamıyJa verlen ve Askeri Yargıltay İkinci Dairesinin V6 . 7 . 1980 gün ve 1980/146 Esas, 1980/238 Karar 
sayıda JLamıyla kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesi, Ankara Sıkıyönetim Komuıtanflığınm 26 . 7 . 1980* 
gün ve 1979/686 sayılı ve Başbakanlığın 3 . 10 . 1980 gün ve 301 - 10360 sayüı yazılarıyla istenmiş ve bu is
tem komisyonumuzca 'da yerinde buluınarak adı geçenler hakkınidakli ölüm cezalarının yerine getirilmesi uyguo 
fiönüümüştür. 

Raporumuz ıMiHK Güvenlik Konseyinin onayana arz edümok üzere saygı ite sunulur. 

Komisyon Başkanı 
İbrahim YILDIRIM 
Kor, Ylb. 

Üye 
Ersin ESEROL 
Hak. Yb. 

Üye 
Emht TURGUT 
Adalet Bakanlığı 
Kanunlar P. A. Gen. 
Md. Baş. Miüş. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Bnb,. 

Üye 
N« Yüksel TALAYMAN 
Adalet Bakanlığı 
Kanunlar 'P. A. Gen. 
Md. [Baş. Yrd. 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

İsa Armağan İle Mustafa Pehiivanoğlu Haklarındaki Ölüm Cezalarmm Yerine Getirilmesine Dair Kanun 

MADDE 1. — a) Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin V6 s 7 s 1980 tarih ve 1980/146 esas, 1980/23& ka
rar sayılı ilâmı ile kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Kom ıtanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 18.10.1979 
tarih ve 1979/540 esas, 1979/540 karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 149/2 maddesi uyarınca 
ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Niğde İli, Ortaköy İlçesi, Harmandalı Köyü, Hane 
92, Cilt 023 -04, sayfa 29'da kayıtlı Şükrüoğlu, Müzeyyenden olma, 2 . 3 , 1956 doğumlu Isa Armağan, bak
landaki ölüm cezası yerine getirilir. 

ib) Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 16 „ 7 s 1980 tarih ve 1980/1'46 Esas, 1980/238 Karar sayılı ilamı 
ile. kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 18 . 10 . 1979 tarih ve 
1979/540 Esas, 1979/540 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 149/2 maddesi uyarınca ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Biledik, Bozüyük Yenimahalle, Hane 321, Cilt 004/06, sayfa 64'te 
kayıtlı, Ahmet Necmioğlu, Zeynep'ten olma, 3 4 3 t 1958 Ankara doğumlu Mustafa Pehiivanoğlu hakkındaki 
ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğa girer* 

MADDE 3'. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür^ 

«•» 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 16) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 17 

Necdet Adalı ile Kemal Ergin Haklarındaki Ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve M.G.K. İhti

sas Komisyonu Raporu. (3/4) 

TC 
Başbakanlık 3 . 10 . 1980 

Özlük ve Yazı İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 301-10360 

~~ Konu : Ölüm cezalarının infazı. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 
16.7.1980 gün ve 1980/146 Esas, 1980/238 Karar sayılı ilamı ile onanmak suretiyle kesinleşen, 18.10.1979 gün 
ve 1979/540-540 Esas, Karar sayılı ilamı ile haklarında ölüm cezası verilen «Türkiye ahalisini birbiri aleyhine 
katletmeye teşvik, silahlı çete kurmak ve bu çeteye girmek, silahlı gasp, memura silahla mukavemet ve 6136 
sayılı Kanuna muhalefet» suçlarından hükümlüler Şükrü oğlu, 1956 doğumlu İsa Armağan ile Ahmet Necmi 
oğlu, 1958 doğumlu Mustafa Pehlivanoğlu ile, 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Mahkemesinin, Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 16.7.1980 
gün ve 1980/189 Esas ve 1980/239 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşen, 2.10.1979 gün ve 1979/52-491 
Esas, Karar sayılı ilamı ile haklarında ölüm cezası verilen «Katliam ve bu suça müzaheret ve muavenet» «*• 
cundan hükümlüler İsmail oğlu, 1958 doğumlu Necdet Adalı ve Hasan oğlu, 1953 doğumlu Kemal Ergin, 

Haklarındaki ilamlar ile 4 ncü Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 26.7.1980 gün ve 1979/686 
sayılı yazısının bir sureti ekte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine saygıyla arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

İhtisas Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İhtisas Komisyonu 

Esas No. : 3/4 
Karar No. : 8 

MM Güvenlik Konseyi Baskaubğma 

Katliam ve bu suça müızaıhereıt ve muavenet suçundan hükümlüler İsmail oğlu 1958 doğumlu Necdet 
Adalı ile Hasan oğlu 1953 doğumlu Kemal Ergin haklarında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numara
lı Askeri Mahkemesinin 2.1Q.1979 gün ve 1979/52 Esas, 1979/491 Karar sayılı ilâmı ile verilen ve Askeri 
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Yargıtay İkinci Dairesinin 16.7.1980 gün ve 1980/189 Esas, 1980/239 Karar sayılı ilâmı ila kesinleşen ölüm 
cezalarının yerine getirilmesi, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının 26.7.1980 gün ve 1979/686 sayılı ve Baş
bakanlığın 3 . 10 . 1980 gün ve 301 - 10360 sayılı yazıları ile istenmiş ve bu istem Komisyonumuzca da yerin
de bulunarak adıgeçenler hakkındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi uygun görülmüştöir. 

Raporumuz Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Komisyon Başkanı Üye 
İbrahim YILDIRIM Ersin ESEROL 
Kur. Yb. Hak. Yb. 

Üye 
Emin TURGUT 
Adalet Bakanlığı 
Kanunlar P. A, Gen. 
Md. Baş. Muş. 

Üye 
N. Yüksel TALAYMAN 
Adalet Bakanlığı 
Kanunlar P. A. Gm. 
Md. Baş. Yrd. 

Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Bnıb. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 

İHTİSAS KOMİSYONU METNİ 

Necdet Adalı ile Kemal Ergin Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanım 

MADDE İ. — a) Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 16 . 7 . 1980 tarih ve 1980/189 Esas, 1980/239 Karar 
saydı ilamı ile kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinin, 2 . 10 . 1979 
tarih ve 1979/52 Esas, 1979/491 Karar sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 149/2 maddesi uyarınca ölüm 
cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Eskişehir İli, M. Kemalpaşa Mahallesi, hane 295, cilt 71, 
sayfa 124'te kayıtlı İsmail oğlu, Kadriye'den olma, 22 . 8 . 1958 Etimesgut doğumlu Necdet Adalı hak
kındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

b) Askeri Yargıtay 2 nci Dairesinin 16 . 7 . 1980 tarih ve 1980/189 Esas, 1980/239 Karar sayılı ü*mı ile 
kesinleşen, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı i Numaralı Askeri Mahkemesinin, 2 . 10 . 1979 tarih ve 
1979/52 Esas, 1979/491 Karar Sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 149/2 maddesi uyarınca ölüm ceza
sına mahkûm edilmiş bulunan, sicilli nüfusta Ankara İli, Altındağ İlçesi, Serversomuncuoğlu Mahallesi, 
hane 58, cilt 064-01, sayfa 73'te kayıtlı, Hasanoğlu, Resmigül'den olma, 5 , 9 . 1953 Tercan doğumlu 
Kemal Ergin hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 17) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 18 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (2/7) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

1402 Saydı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi İlişikte sunubnuşfar. 
Gereğini arz ederim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. veMiffi 
Güv. Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

8/1168 Sayılı Kararnameye istinaden 30 Haziran 1980 gün ve 17033 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan «Sıkı
yönetim Kadrolarına atanan Veya Sıkıyönetim Komutanlığında görevlendirilen Personele Sıkıyönetim Hizmet 
Zammı Karşılığı Avans ödenmesine Dalir Karar» 1 Temmuz 1980 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve Milli Güven-
i k Konseyi'nin 12 . 9 ^ 1980 gün ve 2 Numaralı Kararı ile yine 12 . 9 B 1980 tarihinden itibaren 2 noi bir karara 
kadar durdurulmuştur. 

Yapılan düzenleme ile; 1 Temmuz 1980 lile 1 2 . 9 . 1980 tarihleri arasmdalki Sıkıyönetim Hizmet Zammı 
ödemelerine yasal dayanak sağlanmak istenmektedir. 

Ayrıca 1̂ 02 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa 26 . 6 . 1973 gün ve 1780 Sayılı Kanunla eklenen 26 ncı madde 
(d) |bend!inin yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Zira, 19 . 9 . 1980 gün ve 2301 Sayılı Kanunla bu madde
de yeni ve genel 'bir düzenlemeye gidilmiş, sıkıyönetim hizmet zammı cetvel yeniden düzenlendiği gibi emniyet 
teşküıaiı mensupları iıe jaınıdannKa subay ve astsıulbaylıaırnııa ıda yar vaflffljmıiştiiır. ıBu 'iflilba/rila mıaıniaismı yiıtlif en bamdlin 
maddeden çıkarılması zorunlu olmaktadır, 

Diğer yönden, yapılan değerlendirmelere göre; Türkiye'de her üç yılda bir Sıkıyönetim ilan edildiği ve her 
Sıkıyönetlim dönıem'iinıde ıSıkıyöneıtliim ınalhkemıelerlimiiın görevine giren suçlarda büyük bir aırtıış kaıydadMiğa, ayrıca 
yasal, zoruınltuluk oadiettUiiyUe geçmiş yıllara alilt çok sayıda dosyasının adlîye mahkemelerince sıkıyönetim askeri sav
cılık ve mahkemelerine gönderilmesi sonucu iş hacminin altından kalkılamayacak kadar büyük 'boyutlara ulaş
tığı bir gerçektir. 

Nitelik, kapsam ve kesafet yönünden özellik arz edenbu davaların, yeterli sayıda askeri hâkim olma
ması nedeniyle, zamanında, süratle ve-beklenen gayeye uygun olarak çözümlenmesine olanak bulunmamak
tadır. Böylece görev alam 7 - 8 illi içine alam Sıkıyönetim askeri savcılık ve mahkemelerinde görevli olan 
mahdut sayıda askeri hâkim, büyük boyutlara ulaşan zor 'koşullarda görev yapma durumunda kalmalcta ve 
fakat istenilen amaca varma olanağı gün geçtikçe zayıflamaktadır, 

Bu zor koşullara karşın Sıkıyönetimin ve mahkemelerin etkinliğini artırmak, somşturmaların ve davala;-
rın en kısa sürede ve sıhhatli bir şekilde sonuçlandırılâlbilmıeısiki, olaylıarı/n kökeniinıe MeMflımıesinli sağllamak 
gereklidir. Bu ise yeterli sayıda hâkim ve savcının mevcut olması ve Sıkıyönetim mahkemelerinin süratle 
davaları sonuçlandırması ile çok yakın ilişkisi olan bir meseledir. Zira, yasal yönden olaylara ilik anda el ko
yacak ve soruşturmaları hızla yürütecek olanlar Sıkıyönetim askeri savcılarıdır. Bu noktadan hareketle sıkı-
yörtâtlim askeri savcılarını takviye etmek latmaıcıyHıa Cumhuriyet sfavcdlatriiyla Cumhuriyet sava yandumala-
ıranun Sıkıyönetim alskıeri isevculıklaıriınıdıa görevlendıiırimesi öngörülmüş bulıunmaktadıır. 

Böylece Sıkıyönetimin etkinliği artacak, yargılama faaliyetlerinden beklenilen amaca ulaşılmış olacaktır* 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Teklifin 1 nci maddesi ile, 19.9.1980 gün ve 2301 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi değişti

rilmektedir. 
Yapılan bu değişiklikle daha önce 1* Temmuz 1980 üe 12 Eylül 1980 tarihleri arasında avans olarak öde

nen Sıkıyönetim Hizmet Zamlarına yasal dayanak sağlanmaktadır. 
Madde 2. — Teklifin 2 nci maddesi, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine 26.6.1973 gün 

ve 1730 sayılı Kanunla eklenen (d) bendinin kaldırılmasına ilişkindir. 
2301 sayılı Kanun ile madde içinde genel bir düzenlemeye gidilmiş olup özel düzenleme mahiyetindeki 

(d) bendine ihtiyaç kalmamakta ve metinden çıkarılmaktadır. 
Madde 3. — Teklifin 3 ncü maddesi ile, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa ek madde getirilmektedir. 
Genel Gerekçede de izaha çalışıldığı üzere, ek madde ihtiyaçtan doğmaktadır. Bu arada sıkıyönetim as

keri savcılıklarında görev alacak Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının gerek görev ve 
yetkileri ve gerekse her türlü hakları, aylıkları ve diğer ödemeleri yönünden aynı görevi paylaştıkları askeri 
hâkimlerle farklı durumda olmamaları amacıyla düzenlemelere gidilmiştir. Eski görev yerleri ile ilişkileri ke
silmeyeceği ve kadroları saklı kalacağı gibi, bu şekildeki görevlendirme geçici olmadığından görevlendirmede 
süre kaydı da aranmayacak ve 6245 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi hükmünden eşidi derecedeki askeri hâ
kimler gibi yararlanacaklardır. 

Görevlerinin devamı süresince özlük haklan yönünden tabi olacakları hükümler ayrıntıları ile gösterilmiş, 
sıkıyönetim yardımcı savcılıklarındaki görevleri süresince 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli almaları 
sağlandığı gibi eşidi maaş derecesindeki askeri hâkimler gibi «Sıkıyönetim Hizmet Zammı» almaları da sağ
lanmıştır. 

Madde 4. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 5. — Yürütmeyi düzenlemektedir. 

Mili Savunma Komisyonu Raporu 
Esas No. : 2/7 
Karar No. : 1 

Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Milli Savunma ve 
Adalet bakanlıkları temsilcilerinin katıldığı toplantıda görüşüldü. 

(Teklifin tümü üzerinde yapılan görüşme ve müzakereler sonunda teklifin tümü kabul edilmiş ve maddele
rin görüşülmesine geçilmiştir. 

Daha sonra Kanun Teklifinin 1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri ayrı ayrı görüşülerek aynen kabul edilmiştir. 
Komisyonumuzda görüşülerek uygun bulunan ve kabul edilen 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda Deği

şiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Gerekçesi Raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin 
onayına arz edilmek üzere saygı ile sunulur. 

Milli Savunma Komisyonu Sözcü Üye 
Başkanı Ersin ESEROL M. Tevfik ODMAN 
Muzaffer BASKAYNAK Hâkim Yarbay Deniz Hâkim Ön Yüzbaşı 
Hâkim Tuğgeneral 

Üye Üye 
Sait REZAKI N. Yüksel T ALAY M AN 
Adalet Bakanlığı Kanunlar Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Planlama Araştırma Genel Planlama Araştırma Genel 
Müdürlüğü Başmüşaviri Müdür Başyardımcısı 

MilH Güvenlilk Konseyi "(S, Sayısı : 18) 
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1402 SAYILI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TEKLİFİ 

MADDE 1.; — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununu değiştiren 19 ,. 9 , 1980 gün ve 2301 sayılı Kanunun 
14 noü maddesi aşağıfdaki şekilde değiştirilmiştir. 

M'adde 14. — Bu Kanunun 13 ncü maddesi ile değiştirilen 26 ncı maddedeki «Sıkıyönetim Hizmet Zam
mına» ilişkin hükümleri 1 Temmuz 1980, diğer hükümleri (ise 21 ... 9 . 1980 tarihlinden iiitübaren yürürlüğe; 
girer. 

MADDE 2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 26 . 6 , 1973 g*üm ve 1780 sayılı Kanunla eklenen 
26 ncı maddenin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma Bakanının 
yapacağı teklif üzerine, istenlilen sayıda Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, asıl görev yer
leri ile ilişikleri kesilmemek ve kadroları saklı kalmak koşuluyla kazanılmış haklajı olan kadro maaşlarıy
la Sıkıyönetim Yardımcı Savcılıklarında süreyle sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Yüksek 
Savcılar Kurulunca görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Yüksek Savcılar Kurulu, 
istemin intikalinden itibaren yedi gün içinde gerekli kararı verir.: Bu şekilde .görevlendirilen Cumhuriyet 
Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcıları Sıkıyönetim Yardımcı Savcılarının, görev ve yetkilerini haiz
dirler. 

Görevlendirilecek Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının bu görevlerinde, fiilen en 
az beş yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları, hak
larında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçlarının soruştu
rulması ve kovuşturulması ile diğer özlük işleri bu Kanun hükülmleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına 
göre yapılır ve Sıkıyönetim hizmetinde geçirdikleri süreler aslî mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet Sav
cıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarınıın çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında Sıkı
yönetim Askeri Savcılarının düzenleyecekleri siciller ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile askeri adalet mü
fettişleri tarafından verilecek notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir,; 
Üç aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcıları izin, istirahat, tedavi konularında askeri hâkim
lerin statüsüne taibidirler; aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları, ödenekleri, yollukları ve d/iğer giderleri 
Adalet Bakanlığı iBütçesirtden karşılanır. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarına, bu gönevBerıiınlin deVamısuııesıinice2155 sayılı 
Kanun uyanınca ıtayın (bedeli ile eşidti ıdereeedekli askerli savcılıaırâ, ödetmen Sıkıyörnelfiim Hizmet Zamimı da ödemür. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümierinii Balkanlar Kurulu yürütür. 
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