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I. — GEÇEN TUTANAK OZETÎ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
4 ncü maddesinin (B) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında (2/14) (S. Sayısı: 34) 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında. (2/13) (S. Sayısı : 
33) ve 

Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonlarına 
çağrılacak uzman kişilere yapılacak ödemelere dair 
(2/15) (S. Sayısı : 32) kanun tekliflerinin, tekrar in
celenmek üzere Komisyona geri verilmesi kabul 
edildi. 

16 Şubat 1976 tarihinde Barselona'da İmzalanan 
Akdeniz'in Kirlenmeye karşı Korunmasına ait Söz

leşme ile iki Protokol ve eklerinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/16) (S. Sayısı : 29) ve 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 ve 169 ncu 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir Ek ge
çici madde eklenmesi hakkında (1/17) (S. Sayısı : 
39) kanun tasarıları kabul olundu. 

3 Kasım 1980 Pazartesi günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.30'da son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel: Sekreteri 

BAŞKAN 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00' 

Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkamı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn, K. ve MİM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 14 ncü Birleşimini açıyorum.ı 

II - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. 
(2/16) (S. Sayısı: 35) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasındaki 
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu, 35 sıra 
sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Bu konudaki Komisyon ve Bakanlık 'temsilcisi 
yerlerini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde Komisyonun ve
receği bir izahat varsa, onu dinleyelim önce. Söyle
yeceği bir şey var mı? 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, Türkiye 
Cumhuriyeti mevzuatında, barış ve güvenlik konula
rında görev alan ve ölen kişilerin dul ve yetimlerine, 
sakat kalanların ve yaralananların da kendilerine 
verilmek üzere nakdi tazminatla ilgili 6 adet yasa 
mevcuttur. 

Birincisi, 29.5.1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi 
Tazminat Kanunudur. İkincisi, 1.3.1979 tarihinde 
Bütçe Kanununa eklenen 86 nci madde; üçüncüsü, 
1.3.1980 tarihinde yine Bütçe Kanununa eklenen 49 
ncu madde; yine, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Ka
nununun 2261 sayılı Kanunla değiştirilen 19.2.1980 
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tarihli Yasanın 86 ncı maddesinin (C) fıkrası; 644 
sayılı Milli İstihbarat Yasasının 22 nci maddesi ve 
yine 1918 sayılı, Kaçakçılığın Men ve Takibine iliş
kin Kanun. 

Türkiye Cumhuriyeti yasalarının bu kavram kar
gaşalığına son vermek, özellikle, barışta güven ve 
asayişi 'korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle 
görevli 'bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü personelini, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensuplarını, Milli İstihbarat Teşkilatı 
mensuplarım, çarşı mahalle ve kır bekçilerini, güm
rük muhafaza amir ve memurlarını, güven ve asayiş 
'konularıyla, kaçakçılığın men ve takibinde görev 
alacak savcı, - Cumhuriyet Savcısı özellikle - askeri 
savcı, askeri hâkim ve sivil hâkimleri kapsayacak ve 
yine, güven ve asayişi ihlal konularında bu birlikle
rin başında bulunan amir ve memurları kapsayacak, 
yine hu konularda ceza ve tutukevlerinin iç ve dış 
güvenliğini sağlayacak ve özellikle güvenlik kuvvetle
riyle 'beraber, devlet memuru olmasına rağmen, ha
lin icabına göre güvenlik kuvvetleriyle beraber bulu
nan ancak, asayiş konularındaki her hangi bir silahlı 
çatışmada ölen, yaralanan veya sakat kalanları da 
kapsayacak biçimde bir kod kanun hazırlamış bulu
nuyoruz, 

İlgili kanun, 11 madde ve 3 geçici maddeden iba
rettir. 

nın Hazineden tahsil edileceğini; 644 sayılı MİT Ya
sasının 22 nci maddesinin bir fıkrasını değiştirdiği
mizi ve özellikle 10 ncu maddede, sakat kalan, ölen 
veya yaralanan kişilere verilecek nakdi tazminatla 
maaşların hangi ölçü içerisinde, hangi şartlarda, han
gi koşullarda ödeneceğini ve bunlarda aranacak ve
sikaların neler olduğuna dair bir yönetmelik çıkar
mamız gerektiğini; diğer bir madde de, demin sıra
lamış olduğum 5 kanunun yürürlükten kaldırılacağı
nı - çünkü, tek bir kod kanunla yeni bir kapsama 
dahil etmiş bulunuyoruz konuyu - ve yine, bu yasa
nın uygulamasıyla ilgili geçici diğer maddeleri kap
samaktadır. 

Şimdilik, tümü üzerindeki maruzatımız bundan 
ibarettir. Her maddenin okunuşunda, gerekirse, Yük
sek Heyetinize ayrıntılı bilgi sunulacaktır. Komisyo
numuzu, özellikle Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünden oluşan bir ekiple kurduk; müşterek ça
lışma yaptık. Daha ayrıntılı bilgileri arkadaşlarım 
tek tek vereceklerdir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim., 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımız tümü üzerinde 

yapılan bu izahatla mutabık mı efendim? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci-
sıi) — Aynen mutabıkız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Pekli, teşekkür ederim. 
Kanun teklifinim tümü üzerinde söz almak iste

yen sayın üye var mı efendim? 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Buraya 

gelmeden evvel, bir hazırlık olarak diğer kuvvetlerle 
'bir çalışma yapılacak ve bu hususta da onların gö
rüşleri aİMiacakıtı. Bu yapıldı ve sonuca bağlandı mı? 
Komisyon Sözcüsünden rica edeyim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanımı, yüksek malumları bulunduğu üzere, ha
ilen Silahlı Kuvvetlerde, yine 657 sayılı Kanunda,, 
özelikle Silahlı Kuvvetler, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığımın, uçuş nedenliyle şehit olanlara ve sakat ka
lanlara dair bir yasası var, 144 sayılı Kanun; De
miz Kuvvelerinde yine 223 sayılı bir yasa var; De
niz Kuvvetten mensuplarımın şehit olmaları - özelik
le denizaltı, kurbağaadiam ve dalgıçlarla ilgili - ve 
sakat kalmaları halimde kendilerime hangi ölçüler içe
risinde tazminat ödıeneceğinıi o yasalar ifade etmiş
tir, 

Yasanın 1 nci maddesi, amaç; 2 nci maddesi, 
hangi personeli kapsayacağına dairdir; 3 ncü mad
desi, güvenlik kuvvetlerinde görev alan veya yasada 
sayılan kişilerin asayiş ve güvenliği korumasındaki 
hizmetlerinden dolayı ölmeleri veya sakat kalmaları 
halinde kendilerine - 30 maaş - 1 nci derecedeki dev
let memurunun maaşının 30 katının nakdi tazminat 
olarak verilmesini; 4 ncü madde, bu tür kamu gö
revlilerinin sakat kalmaları halinde, normal maaşla
rıyla beraber kendilerine % 25 nispetinde ayrıca 
munzam bir para ödenmesini; 5 nci madde, bu kişi
lerin, görevden ayrılsalar dahi bu kanunun kapsamı
na girebileceklerini; 6 ncı madde, bu nakdi tazmi
nat konusunun etkisini - ki maddeleri geldiğinde tek I 
tek ayrıca teknik bilgi arz edeceğiz - 7 nci madde, 
sakat kalan veya ölen kişilerin çocuklarının devlete 
ait her hangi bir öğrenim kurumunda parasız oku
malarını ve yükseköğrenim kurumlarından istifade 
etmelerini - ki, bu konu Kıbrıs Barış Harekâtında 
çıkardığımız 5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesin
de bu tarzda yer almıştı - 8 nci madde, bu kişilere 
aylıklarıyla beraber ödenen % 25 nispetindeki para- j 
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Kuvvetler, 'bu 'konuyu çaiışma safhasında tutuyor
lar, henüz 'bize kaidlar getirmediler. Huzurunuzda bu
lunan Nakdi Tazminat Kanunuyla dolaylı irtibattı 
bulunmaiktadır, 

Bizim tetkiMerimizde 144 sayılı Kanun gereğin
ce, 223 sayılı Kanun gereğince, şehit olanların alma
sı lazım gelen paralar, kuvvetleri tarafından öden
mektedir ve bugünkü bizim şimdiki halde ödediği
miz miktarı aşmalktadır. Ancak, sakat kalanlar için 
ve yaralananlar için onların seviyesi aşağıdadır. Ge
rek Deniz Küvetleri, gerek Hava Kuvvetleri, gerek 
Kara Kuvvetleri Komütanlı'kları, vaizlifeden dolayı 
veya silahın sebep ve etkisiyle ölüm halinde veya 
saikat kalmaları Veya yaralanmaları halinde, bugün 
kabul buyuracağınız yasanın altımda bir ödemeye tabi 
'tutulurlar ise, bize getirecekleri o yasalarda, bu Ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren geçerli olarak ya
pacağımız değişiklikle aradaki farkı gidermiş olaca
ğız. 

Arz ederim.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıŞdh'it olanlar için Hava, Demiz ve Karanın almak -

ıta olduğu tazminat mliktarı nasıldır? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BA'S-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başjkanı) — Kara
nın pilotlarının az, Havanınkli fazladır. Sebebini arz 
edeyim: 

926 sayılı Kanunun ek 5 nci maddesi buna im
kân veriyor; 3 yılını bitirmiş albay maaşının 30 'ka
tını Hava Kuvveltlerinde veriyor. Huzurunuzda bulu
nan kanun teklifinde, biz, 657 sayılı Kanundaki 1 nci 
derecenin sön 'kaldemesini 'baz olarak almıştık. Hal
buki, 926 sayılı Kanun, özellikle Hava Kuvvetlerin
deki uçucu persondin (1 200 + 60l0[) üzerinden 30 
maaş almalarını öngörmektedir ki, 90TI bin ralkammı 
geçiyor bu. Aynı yasanın 5 nci maddesinde, Kara 
pilotları için bu imkân yok; denizaltıcılar için de bu 
irnlkân ydk; onlar bu seviyenin altında kalıyorlar. 

BAÇKAN — Onları ayrıca ele alacağız. 
HÂKÎM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başjkanı) — Zaten, 
ibu yasa ile onlara imkân vermemiz imkânsız tabii. 

BAŞKAN — Bunun ma'fcsaldı ayrı. 

HÂKÎM TUĞGEtNERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (tçiişleri Komisyonu Başkanı) — Ayrı. 
Çünikü, bu yasa, asayfiş, güvenlik konularımda görev 
alan tüm •Silahlı Kuvvetler personelini kapsiamıaktia-
dır. 

ıSayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın ifade 'bu
yurdukları hususu karşılamalk için; özelikle Kara 
Kuvvetleri mensuplarının şehit olmaları, slakat kal
maları; Hava Kuvvetlerindeki pilot persondin veya 
yer personelinin salkaıt (kalmaları, şehit olmaları; De
niz Kuvvetlerinde de şehit olmaları ve saklat kal
maları konuları 5434 sayılı Kanunu, 144 sayılı Ka
nunu, 223 sayılı Kanunu ilgilendirdiği içlin, o yasalar
da değişiklik yapmak gerekiyor. 

Onlar geldiği zaman, kialbu'l buyuruMüğu ta'kldiır-
de, 'bu 'kanunun geçerliliği yahut yürürlük tarihini 
onlar için de 'benimsediğimiz zaman, araida'ki farklı
lığı kaldıracağız. 

Yalnız, şöyle arz edeyim: Bu, asayiş Ve güven
likle ilgili sakat kalma değil; saikat 'kalma ve ölüm, 
1.1.1968'ldlir. Maaş konusu sadece burada yürürlük 
'tarihi. Onları biz yürürlük tarihi itibariyle dikkate 
alırsak, 1968'e onları götüremeyeceğiz, Türkiye'de 
asayişin ihlal edildiği tarih itibariyle özellikle 1968 
yılı benimsendiğimden oraya gitmiştik; ama maaş ko
nusunu 'bugün kalbul buyurduğunuzda, 'bu tarihtir. O 
yasalar 'da 'gelince 'bugünkü tarihten, kabul edilrse, 
olalbiffir. , 

BAŞKAN — O halde, temenni olarak öteki ka
nunların da biran evvel, hemen hazırlanarak günde
me aldırılması için Gend Sekreterliğin bu konuda 
çalışmalarını dilliyoıruz, 

Başka söz affimaJk isteyen var mı efendiilm?... Yok. 
Tümü üzerindeki müzakerd'er bitmiştir. 
Maddelere gedlmesinli oylarınıza sunuyorum: Ka-

'bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiişjtir,> 
1 nci maiddeyi dkutuyorum1: 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında 
Kanun Tekİfii 

Amıaç r 
MADDE 1. — Bu 'kanunun amacı; barışta güven 

ve asayişi korumak, kaçalkçılığı men, takip ve tahkikle 
göreVlü olanların bu görevlerinden dolayı ya da gö
revleri sona ermlüş olsa 'bile yaptıkları hizmet nede
niyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yara
lanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kal
maları halinde ödenecek nakdi tazminat lifle birlikte 
'bağlanacak aylığın ve 'bu yüzden yaralanmaları hallin
de ödenecelk nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin 
düzenlenmesiidir. 

BAŞKAN — Amacı ihtiva eden 1 ndi mad'de 
üzerinde söz almak isteyen sayın üye var mı efen
dim?... Yok. 



M. G. Konseyî B : 14 3 . 11 . 1980 O : 1 

1 ncıi maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Raibul edlillmlişıtir. 

2 noi mıadideyi okutuyorum: 
Kapsam : 
MADDE 2. — Bu 'kanun; 
a) Içgüvenlik ve asayişin korunması veya 'ka

çakçılığım men, taklip ve tahkiki konularında görev
lendirilen: 

1, Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Ge
nel Müdürlüğü personeli, 

2, Silahlı Kuvvetler mıenısuplannı, 
3, Milli îstiıhlbaraıt Teşkilatı mensuplarını, 
'4. Çarşı, mahalle ve Ikır bekçilerini, 
5. Gümrük muhafaza amür ve memurlarımı; 

Ib) Güven ve asayişji ihlal eden eylemlere ve ka
çakçılığa ilişkin olayların soruşturma ve kovuştur
ma işlemlerini yürüten Adli ve Askeri Hâkimleri, 
Cumhuriyet Sava ve yardımcılarıyla Askeri Savcı 
ve yardımcılarım; 

c) Güven ve asayişi ihlal eden eklemlerim önlen
mesi esnasında güvenli'k 'kuvvetleriyle 'birlikte olay 
mahalinde bizzat görev yapan mülki idare amirle
rini; 

d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini, sağ
lamakla görevli 'bulunan personeli; 

e) Güven ve asayişin korunmasında Üzmelerin
den yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce ken
dilerime bu amaca yönelik görev verilen kamu görev
lileri ve sivlleri; y 

Kapsar. 
BAŞKAN — 2 nci madlde üzerinde Komisyon 

Sözcüsü arifcadaşınııızın bir izahatı oiacalk mı efen-
dÜrnı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAY-
NAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yüksek bil
gileri olduğu üzere, biz madde kapsamını «(a), (b), 
(c), (d), (e)» diye ayrı ayrı fıkraladık ve özelikle 
(a) fikrasımda, iç güvenlik ve asayişin korunması ve
ya kaçakçılığın men ve takibiyle ilgili görevlileri, 
onun altına beş beni: 'hainde sıralamış bulunuyo
ruz, Bunlarda 'hiçbir vasıf aranımaksızım, sade ve sa
de iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçak
çılığın men ve italküp ve tahkiki konularını, görev
lendirilme şartını arıyoruz (a) fıkrasında., 

ı(]b) fıkrasında ise, özellikle aidli ve askeri sav
cıları, adli ve askeri hâkıiımletri; kapsama aldık. An
cak bunlar için bir koşul daha var ayrıca: iç güven
lik ve asayişin korunması konusundaki soruşturma 
dosyalarımı soruşturan savcılar ve bu konularda ka-
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rar verecek adli Ve askeri hâkimler olması lâzım 
özelikle. Onum dışında 'kalan, herhangi bir adi suç
tan dolayı soruşturma veya kovuşturma yapan savcı 
veya hâkimleri kapsam dışı bıraktık. Özellikle hu
kuk hâkimleri gayet tabii ki, bu kapsamın tamamen 
dışında kalacaklardır. 

ı(c) fıkrasında, güven ve asayişi ihlal eden eği
limlerin önlenmesi esmasında güvenlik kuvvetleriyle 
birlikte bulunması lazım gelen vali, kaymakam ve na
hiye müdürlerini; ancak filhal somut olarak olay 
yerinde bulunan ve güvenlik kuvvetleriyle müşterek 
hareket eden sivil amir ve memurları özellikle kap
sam içine almış bulunuyoruz. 

Bugünkü ortamda, ceza ve tutukevlerinin iç ve 
dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan kişilere 
fliili taarruzlar genellikle anarşist kişilerden geliyor. 
(d) fıkrasında cezaevlerinin tüm personeli değil; sa
dece iç ve dış güvenlikleriyle sorumlu olan kişile
rin, herhangi bir tecavüz vukubulduğunda ölmeleri, 
sakatlanmaları ve yaralanmaları halinde kanun kap
samına girmeleri öngörülmüştür. 

Ayrıca (e) fıkrasındla, güven ve asayişin korun
masında Mzmetlerimden yararlanılması zorunlu olan 
(Ama kamu görevlisi değil 'bu; özellikle; herhangi 
'bir köye veya kırsal bölgeye gittü mi güvenlik kuv
vetleri, o yöreyi iyi tanıyan kişilerden kılavuz kulla-
nıalbiliyorlar) Güvenlik kuvvetleriyle müşterek hare
ket eden kişiler dikkate alınmıştır. Bu kişilere de 
gayet tabii ki, taarruzlar vukubuluyor. Tercüman da 
olabilir bu gayet taftoii veya... 

IBAŞKAN — Peki, herhangi birisi ihbarda bu
lunuyor ve o ihbarda bulunduğundan dolayı, gelip 
o ih'bar edeni öldürüyorlar; o, kapsama girecek mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkamı) — Hayır 
efendim, kanun kapsamında yok; onu Komisyonu -
muz tezekkür etti; çerçevesini çizmek zor olacağı gi-
'bi, konu suiistimal de edilir. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, bir tarihler-
lerde, 1402 sayılı Kanunun kapsamımı düşünürken 
muhbirleri, tanıkları, özelikle bilirkişileri de kap
sama almak istemiştik. Kanun kapsamını çok geniş-
Idteceğîmiz iç'in, eğer o muhbir bize yol gösterici ola
rak güvenlik kuvvetlerime katılmış ve beraber vaka 
mahalline giltmiş, müşterek hareket ediyorsa, kanun 
Ikapsamındla; ama mücerret, soyut olarak bize ihbar
da 'bulunmuş ise onu kanun kapsamına alamadık; 
çok geniş ve ihatalı oluyor. Belki bir yerde bütçe 
de bunu karşılamayabiİr diye, sıkıntıyla karşılasa-
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biliriz (diye düşünmüştük; atmia tensip buyurulursa, 
o konuyu tezekkür ederiz ayrıca, 

BAŞKAN — Ben bir şey daha soracağım: 2 nci 
maddenin (a) fıiknasının 1 nci bendinde «Jandarma 
Genel Komutanıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü per
soneli» dediğimiz halde, düğerlerinde «Mensuplarını» 
diyoruz. Niye hepsinde aynı kelimeyi kullanmadık; 
birisiinde «Personellimi», ötekilerinde «Mensuplarını» 
dedilk? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Bıaşkanı) — Şimdi 
efendim, Jandarma Genel Komutanlığına, malumu
nuz, Silahlı Kuvvetlerden, Deniz Kuvvetlerinden dle 
ibazı personel alınmıalktaidır. Onlar oranın mensubu 
değildir, sadece personelidir. O açıdan konuya bir 
açılklılk getirmek istemiştik., 

BAŞKAN — Hayır, «Silahlı Kuvvetler perso
nelimi» derdik,, 

HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (tçişlferî Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, Jandarma Genel Komutanlığı, gerektiğinde Ha
va Kuşetlerinden ve Deniz Kuvvetlerinden de per
sonel istihdam ediyor kendi kadrolarında. Onlar as
lında Jandarma Genel Komutanlığının personellidir; 
ama mensuibu değildir. 

BAŞKAN — Silahlı Kuvvetlerde çalıştan sivil per
sonel var; onları, mensupları sayacak mıyız? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Eğer, 
Silahlı Kuvvetlerde çalışan mensupları kanunun kap
samı içinde iç güvenlik ve asayiş konusunda görev
lendirmiş isek, yazılı bir emirle... 

BAŞKAN — O (e) fıkrasına girer; buraya, (men
suplarına girmez. Mesela sivil zabıt kâtibi aldık, 
ıgltl. Silahlı Kuvvetler mensubu değildir o, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Şimdi 
©fendim, (e) fıkrasında sivil personelin; ister kamu 
[görevlisi olsun, ister olmasın... 

BAŞKAN — Tamam, işte oraya da girebilir 
mü o? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
onaya gürer, rahathkla girer, (a) fiknasının ikinci 
bendindeki Silahlı Kuvvetler mensupları özellikle 
üniforma taşıyanlardır, 

BAŞKAN — Evet, üniforma taşıyanlardır. 
«Silahlı Kuvvetler ve Mili İstihbarat Teşkilatı 

mensuplarını...» Bu tilkisinde «Mensuplarını» iıbaresi-

I ni koyduk; diğerleriüde, «Gümrük muhafaza aimir ve 
memurlarını...» diyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
ı KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — MİUi 

İstihbarat Teşkilatı mensuplarının kendi kadroları 
var malumunuz. O kadrolara, 644 sayılı Kanun 

' gereğince bir başka bakanlığa bağlı olsa dahi ata-
| ma yapıyoruz; onun için «Mensupları» deyimi

ni kullanmıştık. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerinin 
i özel yasaları bulunduğu için (Bidayette bunları Em

niyet Genel Müdürlüğü kadrosunda diye düşünmüş
tük; ama Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda de
ğiller) ayrı tutulmuştur, herhangi bir yanlışlık yap
mamak için. Çünkü, Emniyet Genel Müdürlüğü ya
sasında, özellikle polis memurlarını kastediyor ve on
ların amir ve memurlarım kastediyor; fakat çarşı, 

i mahalle ve kır bekçileri için özel bir yasa var. 

'BAŞKAN — Peki, «Gümrük muhafaza amir ve 
memurlarını» dedik. Acaba gümrük muhafazada 
memur sta'ttüsünde olmayan kimse var mıdır? Üc
retli varsa nte olacak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Elfendim, 
şöyle ifade edeyim: O zaman 657 (sayılı Kanunun 
4 ncü maddesine göre, ister sözleşmeli, ister ücretli, 
ister maaşlı olsun tümü memur kapsamına girer. 

BAŞKAN — Yani, «Gümrük muhafaza amir ve 
memurlarımı» dediğimiz zaman, yarın, öbür gün, için
de işçi statüsünde çalışan birisi varsa, o ne olacak? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İşçi sta-

I tüsünde ise girmez tabii. O zaman (e) fıkrasına ka-
I yar. 
I BAŞKAN — (e) ye kayar. Yani oraya da girebili

yor?.^ 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş-
I kanım, biraz önce arz etmiştim zaten; 1475 sayılı Nak-
I di Tazminat Kanunu, yine 1979 Yılı Bütçe Kanunu

nun 86 nci maddesi, 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 
I ncu maddesi, ayrıca Emniyet Teşkilatı Kanunu var, 

32Cİ1 sayılı Yasa; biz oradaki deyimlerden yararlan
dık özellikle. Bunlardan başka 644 sayılı Milli İstih
barat Yasası yar, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Ta-

I ki'bine İlişkin bir yasa var; bu yasaların tümünde de 
I nakdi tazminat ve maaş konuları düzenlenmiş; yıUar-
I dan beri bu uygulanıyor, Tatbikat rahatlıkla oturmuş. 
I 'BAŞKAN — Aynı terimleri kullanıyor. 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK fişleri Komisyonu Başkam) — Oradaki 
terimleri kullanmaya itina gösterdik. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen başka sayın üye var mı efendim?.., 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK <MMi Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Jandarma Genel Ko
mutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarından 
sonra Silahlı Kuvvetler mensupları gelmiş. Ya hepsi
ni bir satıra alalım; «Silahlı Kuvvetler Mensupları, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü
dürlüğü personeli...» şeklinde veya... 

BAŞKAN — Ancak, tabii ruhunda o var. İç güven
lik ve asayişin korunmasıyla birinci derecede görevli 
olanlar Jandarma ve Emniyet olduğu için, onu ba
şa almış. O yetişmezse Silahlı Kuvvetleri veriyoruz. 
Yetişmediği takdirde veriyoruz değil mi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KÂYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet'. 

Sayın Başkanım, Jandarma Genel Komutanlığı ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin zaten asayiş 
ve güvenlik konulardında görevi, bizatihi var oluş se
bebidir. Silahlı Kuvvetleri kullanmak ise, özelikle ya 
1'402 sayılı Kanunda veya <Ji İdaresi Kanununun 11 
nci maddesindeki sebepler dolayısıyla, ihtiyat kuvvet 
olarak düşündüğümüz için ikinci sırayı aldlı. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen arkadaş?.. 
Yok. 

O halde 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
KaJbül edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Nakdi Tazminat : 
MADDE 3. — Bu kanun kapsamına girenlerden; 
a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece 
son kademe aylığı brüt miktarının 30 katı tutarında, 

lb) Sakatlananlara, (a) bendinde belirtilen tutarın 
>% 25'indten % 75'ine kadar, yaralananlara ise % 20'si-
ni geçmemek üzere, sakatlık veya yaralanma derecesi
ne ıgöre, 

'Nakdi tazminat ödenir. 
Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; 

yaralanma, sakatlanma veya ölüme neden olan ola
yın meydana geldiği tarihteki '1 nci derece son kademe 
aylığının brüt tutarıdır. 

e) >'(a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi taz
minatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve 

I füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm 
tarihinde sağ olan ana ve ıbabasının her birine ayrı 
ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildik
ten sonra kalanı içtima eden diğer misarçılara ödenir. 
Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana 
veya babaya verilen tazminat çocukların her birine 
ödenen tazminattan fazla olamaz. 

Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği 
süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminata 
ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu 
karar verebilir. 

I BAŞKAN — Bu 3 ncü madde hakkında da yine 
Komisyon Sözcüsünün izahatını dinleyelim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Albay 

İsmet Onur bu konuya cevap verecek. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 

HÂKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Komis
yonu Kâtibi) — Sayın Başkanım; 

I 3 ncü madde 3 bent halinde ifade edilmişltir: 
1 nci bentte şehitlerin ailelerine verilecek nakdi 

tazminat miktarı duzeıılenmektedir. Bu nakdi tazmi-
I nat 1 nci derece devlet memuru son kademe aylığı 

olan bugün için 1 200 gösterge, ek gös'tergesizdir; sadece 
son kademe aylığıdır. Bunun brüt tutarının 30 katı 
Olarak tazminat verilecektir; bugünkü katsayıya göre 
tutan 900 bin liradır. Şehitlerin ailelerine 900 bin li
ra tutarında nakdi tazminat ödenecektir. 

Maddenin B bendinde, sakat kalanlara verilecek 
tazminat düzenlenmiştir ve ayrıca yaralananlara veri
lecek tazminat miktarları düzenlenmiştir. Bu maddeye 
göre, sakatlanma ileride yönetmelik maddesinde bu
nun detayları yazıldı. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümleri gereğince sakatların dereceleri hakkında çı
karılan nizamnamede gösterilen esaslara göre 6 de-
redeceden ibarettir. Bu sakatların en ağırı 1 nci dere
ce olmak üzere 6 nci dereceye kadar inmektedir. 
1 nci derecede sakat kalana, yukarıdaki bentte tasrih 

I edilen 900 bin liranın yüzde 75'ine kadar (900 bin 
liranın % 751 675 bin lira tutmaktadır), 2 nci derece 
için bunun % 10 eksiği (585 bin lira tutmaktadır), 
olmak üzere 6 nci dereceye kadar % 10 indirilmek 

I suretiyle verilecektir. 
Sakatlık bırakmayacak şekilde yaralananlara ise, 

1 nci derece devlet memuru aylığının 30 katının >% 
2öysi taban olmak şartıyla yönetmelikte belirtilen mik-

I tartarda tazminat verilecektir. 
I Maddenin C bendinde ise istisnai bir hüküm ge-
I tirilmektedir; şehitlerin ailelerine normal olarak veri-
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lecek tazminatlar, miras büklümlerine göre verilmek
tedir. Ancak son uygulamalarda eş ve çocuklarla birle
şen veya yalnız çocuklarla birleşen ana babanın mağ
dur oldukları, hiçbir nakdi tazminattan faydalanama-
dıkları, özellikle şehit olma olayı dolayısıyla uğra
dıkları manevi zararın karşılanmadığı dikkate alına
rak, ana baba hayatta ise kendilerine nakdi taz
minatın % 15 oranındaki kısmımın ayrı ayrı verile
ceği (belirtilmiş, ancak bunlara verilecek nakdi taz
minatın miktarı % 15 olmakla beraber, çocuk sayısı 
fazla ise herhangi bir çocuğa verilen miktardan da 
fazla olamayacağı hükmıü de maddede yer almıştır. 

Ayrıca, maddeye bütçe imkânları da dikkate 
alınarak, son 'bir fıkra getirilmiştir. Bu fıkraya göre, 
sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde nakdi tazminat 
ödemelerinin büyük yekûn tutması, bütçe olanakla
rını büyük ölçüde zorlaması halinde, Bakanlar Ku
rulunun durumu değerlendirerek, nakdi tazminat 
ödemelerini durdurabilme imkânını Bakanlar Kuru
luna tanıyan bir rezerv hüküm de bu maddeye ek
lenmiştir, 

Arz ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 

buna 'diyeceği var mı? 
REFET ERDOĞAN (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Hayır efendim, aynen katılıyoruz. 
BAŞKAN — Yalnız ben bir şeyi soracağım: Son 

fıkrada «Hükümlerin uygulanmamasına» deniyor. 
Peki, azaltarak uygulanmasına karar veremez mi? 
Yani burada yalnız «Uygulanmamasına» diyoruz. 30 
maaş değil de, daha azaltabilir; mesela «15 maaş di
yebilir». «Aylık bağlanmasında da % 25'inden 
% 75'ine kadar» değil de «'% 10'undan % 40'a kadar» 
falan diyebilir. Buna yetki vermiyoruz da, uygulan
mamasına yetki veriyoruz. Buna ne der Komisyon? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisvonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, buyurduğunuz konuyu da Komisyonu
muzda inceledik, tetkike tabî tuttuk. Böyle bir hü
küm getirildiği zaman Bakanlar Kurulunu zorlaya
bilir. örneğin, İçişleri Bakanı diye düşündük; de
vamlı bu parayı ödeme temayülü belirir kendi men
suplarına, Balkanlar Kurulunu zorlamasın diye. yok
sa, «Yarısına kadar» devimlini 1>iz bidayette benimse
miştik. O açıdan da konuya yaklaşım yaptık, onu 
da müzakere ettik; ama, Yüce Heyetiniz eğer yansı
na kadar ödeme keyfiyetini benimserse, Komisyonu
muz katılır. 

BAŞKAN — Hayır. «Uygulanmamasına veya 
yansına kadar.» Her iki şekilde, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hatta, 
yarım diye bir şey koymamak gerekir. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK '(içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım; tabii mali bir konu olduğu için 'buna 
-mutlaka bir sınır koymamız lazım geliyor. O itibarla, 
«yarısına kadar indirmeye veya uygulamamasına» di
yebiliriz. 1402 sayılı Kanunun ilgili maddesinde de 
var bu Sıkıyönetim hizmet tazminatı; oradan esinle
nerek aynı ilkeyi buraya da getirdim dedik; fakat 
buyurduğunuz gibi, acaba «yarısına kadar» desek ne 
olur diye de düşündük, Bakanlar Kuruluna bu yet
kiyi vermeyi de düşündük. Bu defa da, tabii insan 
yüreği biraz da yufka ölcağı için - çok özür dilerim 
ilgili bakanlar zorla Maliye Bakanlığını da müşkül 
durumda bırakırlar diye bunu kesin olarak bıraka
lım dedik. Ama Yüce Heyetlinizde öyle bir temayül 
belirir ve sözlü veya yazılı bir önerge gelir ise, Ko
misyon olarak katılacağımızı arz ederiz. Çünkü bu 
konunun müzakeresini yaptık biz. 

BAŞKAN — Bu konuda Hükümet Temsilcisi ar
kadaşımız ne der? 

REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Sayın Başkanım; bu tür bir hükmün ilavesi 
şüphesiz ki, tatbikata biraz daha seyyaiİyet kazandı
racaktır, imkânlara göre konunun ayarlanmasına im
kân verecektir. Katılıyoruz efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle olabilir mi 
Sayın Başkanım: «Yarıya kadar azaltılarak uygu
lanmasına veya uygulanmamasına.» 

BAŞKAN — Veya şöyle diyebiliriz: «ilişkin hü
kümlerin uygulanmamasına veya yarıya ka'dar, 1/2' 
sine kadar azaltılarak uygulanmasına Bakanlar Ku
rulu karar verebilir.» 

Bir daha okuyorum: «Sıkıyönetim veya olağan
üstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede 
yer alan nakdi tazminata ilişkin hükümlerin uygulan
mamasına veya 1/2 nispetinde uygulanmasına Ba
kanlar Kurulu karar verebilir.» 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAIK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Tensip 
(buyurursanız efendim, biz daha önce bu konuyu mü
zakere ettiğimizde şöyle bir şey düşünmüştük: 

ı«Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam et
tiği süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazmi
nata ilişkin hükümlerin yarıya kadar indirilmesine 
veya uygulanmamasına Bakanlar Kurulu karar vere
bilir.» Demin arz etmiş olduğum sebep nedeniyle, 
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«Yarıya kadar da sarfı nazar edin, genellikle bu ya- I 
riya kadar her zaman uygulanır» diye. Eğer bu tarzda
ki önergenizi, şifahi önerge olarak İçtüzük gereğin
ce 'benimsiyor isek, meddeye o tarzda Komisyon ola
rak katılıyoruz. 

Arz ederimj 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımız da 

katıldılar,, 
REFET ERDOĞAN (içişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Katılıyoruz efendim, 

'BAŞKAN — 3 ncü maddenin diğer fıkraları 
'üzerinde söz almak isteyen arkadaşım var mı efen
dim?., 

Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada, 

«Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği 
süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminata 
iliş/kin hükümlerin 1/2'ye indirilmesine veya uygu
lanmamasına» demliyor. Buna bir neden koymak lüzu
mu vardır zannediyorum. Yani öyle bir zaman olmalı 
ki, o hallerde Hükümet bunu versin, 

BAŞKAN — Evet, ne diyorsunuz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, gerekçesinde buna yer vermiştik, müsaade 
buyurursanız arz edeyim efendim: 

3 ncü maddenin son fıkrası için «Maddenin son 
fıkrası 'ile sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde nak
di tazminat tutarlarının 'bütçe olanaklarını aşacak 
dereceye ulaşması halinde, Balkanlar Kuruluna taz
minat hükümlerinin uygulanmamasına imkân veren bir 
hüküm getirilmiştir» demiştik, mutaden, gerekçeye 
yazmıştık» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O halde 
burada ifadeye lüzum yok, gerekçe de var aynı şey. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) - B u 3 
ncü maddede kabul buyurduğunuz bu metnin, ten
sip buyurursanız, bize yetki tanırsanız gerekçede de 
karşıtını yazacağız. 

.BAŞKAN — Buyurun.-
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — Efen

dim, zatıâlinizin direktifiyle, Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Biraz evvel de 
buyuruduğunuz gibi, görülüyor ki 144 sayılı Uçuş | 
Hizmetleri Tazminat Kanununda bir değişiklik gere
kiyor. Zira, emniyet mensuplarına 900 iken, hava şe
hidine 945 bin lira veriliyor. 
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Bu arada şunu belirteyim1: Çalışmanın sonunda 
geldiğim için, geniş 'kapsamlı bir çalışma yapamadım. 
Ancak, bu madde 3'ün (a) bendinde - teklif öyle, 
o şekilde söylüyor - «Son kademe aylığı brüt miktarı
nın 30 katı tutarında» derken ek göstergeden bahset
miyoruz, acaba bu ifade işi tamamen hallediyor mu 
efendim? 

BAŞKAN — Buyurun, 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efendim, 
Nakdi Tazminat Yasasını hazırlarken, baz olarak 
«657 sayılı Kanunun 1 nci derece son kademesi» de
yimini kullanmıştık. Bunda ek göstergeden bahsedil
miyor. 

926 sayılı Kanuna göre, 1 nci derecenin son ka
demesine gelen kişiler otomatik ek gösterge alma
sına rağmen, 657 sayılı Kanuna göre 1 nci derecenin 
son kademesine gelen kişilere ya memuriyetlerinin 
sıfatları nedeniyle veya Bakanlar Kurulu kararı İle 
ek göstergeler tahsis ediliyor. Bu ibare, ek gösterge
yi kapsamı içine almıyor. 

Sadece - demin arz etmiş olduğum gibi 926 sa
yılı Kanunun ek 5 nci maddesinde «Ek gösterge» 
deyimi kullanılmamış olmasına rağmen, «3 yılını 
bitirmiş albay maaşının 30 katı» deyimi içerisinde ek 
gösterge de vardır. Bu konuda daha teknik bilgiyi, 
Maliye Bakanlığından ilgili arkadaşım da burada
lar, verebilirler., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun, 
RUSUHt ECEVİTOĞLU (İçişleri Komisyonu 

Üyesi - Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Benim bu 
konuda yapacağım açıklamada, Sayın Komutanımın 
biraz önce açıkladığı bilgilere ek olarak söyleyeceğim 
bir husus bulunmamaktadır. Tamamen katılıyorum. 

193 — 

BAŞKAN — Yani, 1'200'ü kapsıyor bu; ek gös
tergeleri kapsamıyor, kapsamına almıyor?.. 

RUSUHİ ECEVİTOĞLU (İçişleri Komisyonu 
Üyesi Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — Hayır efen-
dim( 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Sayın Başka

nım; bu verilen izahata rağmen, biraz evvel albayımız 
aynı konuda maddenin açıklamasını yaparken, kendi
si de «Ek gösterge hariç» lafını kullandı. 

Binaenaleyh, ilerde bir yanlışlığa mahal verme
mek için, bence burada biraz evvel Hava Kuvvetleri 
Komutanımızın söyledikleri gibi, «Son derece kademe 

I aylığı - ek gösterge hariç» ibaresini koymakla hiçbir 
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şey kaybetmeyiz; fakat bundan sonraki bütün çalış
malara bir kesinlik kazandırırız. 

BAŞKAN — ©ütün bu hususlar zapita geçti. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Zabıtlarda var, 
kanunu uygulayanlar zabıtlara bakacaklar. Bunların 
hepsi var. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — İlerde 
herhangi bir aksaklık olmasın diye konuya açıklık 
getirmesi bakımından, Komisyonumuz alarak hiçbir 
salkınca yok; parantez içinde «Ek göstergesiz» deyi
mini kullanmakta. Yalnız, o zaman tabii 144 sayılı 
Kanunla, 223 sayılı Kanun ve 5434 sayılı Kanuna 
Slahlı Kuvvetler mensuplarının şehit ve sakat kalma
larında «Ek göstergeli» deyimini kullanmak mecbu
riyeti doğar bizim için de. Buraya «Ek göstergesiz» 
(dediğimiz an, öbür tarafa da «Ek göstergesiz» anla
mı taşıyacağı için, o zaman ek göstergeli deyimleri-
n'i orada kullanmak durumu bizim için hasıl olur. 
Yazılış biçimli itibariyle 675 sayık Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrası, ek göstergesiz anlamı taşıyor. 
Ama uygulayıcılar bir tereddüde düşebilirler belki, 
parantez içinde bu ibare olursa, Komisyon olarak 
büzüm için hiçbir sakınca yok. 

Arz ederim, 
'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

METİN KANTARCIOĞLU (içişleri Komisyonu 
Üyesi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım; gerek 926, gerekse 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda derecenin, kademenin 
ne olduğu açıkça anlatılmıştır. Bununla ilgili mad-> 
deler vardır. Böyle bir ilaveye bizce gerek yoktur. 
Bir uygulayıcı müessesenin temsilcisi olarak arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
Tatmin oldunuz mu efendim? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet efendim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mu 

efendim?.. Yok, 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 

'KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başjkanı) — Sayın 
Başkanım, konuşmalar devam ederken arkadaşlarım 
'daha düzgün biçimde önergeyi kaleme almışlardır. 
Tensip buyurursanız yeni şekliyle arz edelim. 

BAŞKAN — Peki, okuyunuz efendim. 
BAKİM ALBAY İSMET ONUR (İçişleri Ko

misyonu Kâtibi) — Sayın 'Başkanımı; 3 ncü maddenin 
son fıkrasının yeni şeklini okuyorum: 

«Sıkıyönetim Veya olağanüstü hallerin devam et
tiği süre içinde bu maddede yer alan nakdi tazminat 
miktarlarının yarıya kadar indiirilmesine veya nakdi 
tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Ba
kanlar Kurulu yetkilidir.» 

Açıklık getirilmiş oluyor Sayın Başkanım. 

HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tutanağa geçmesi açısından ifade edi
yorum: Bakanlar Kurulu bu yetkisini kullanmadığı 
sürece tümü ödenecek, ama yetkisini kullanıp «Yarı
sına kadar bunu 'indirdim» dediği zaman yarısı uygu
lanacak veya «Uygulanmamasına karar veriyorum» 
dediği zaman da bu uygulanmayacak, 

Arz ederim efendim. 
ıBAŞKAN — Yani, «Ydtkilüdir» demekle halle

diliyor. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ 

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim^ 

BAŞKAN — O 'halde, 3 ncü maddenin son fıkra
sını teşkil eden bu önergeyi oylarınıza sunacağım 
şimd'u 

.«Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam et
tiği süre içinde bu maddede yer allan nakdi' tazminat 
miktarlarının yarıya kadar indirilmesine veya nak
di tazminata ilişkin hükümlerin uygulanmamasına 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

Şimdi, 'bu okuduğum fıkrayı oylarınıza sunuyo
rum efendimi: Bu değişiklik önergesini kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Aylık Bağlanması: 
MADDE 4. — Bu kanun kapsamına girenlerden; 
a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik 

mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev 
malullüğü aylığı bağlanır. 

b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların 
almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına 
dönüştürülür. 

c) ölenlerin kendilerine bağlanması gereken 
görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal 
ettirilir. 

Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurum
larınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, 
(5434 sayılı Kanunun 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı 
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Kanunla değişik 64 ncü maddesinden yararlananlar ı 
hariç) % 25 artırılarak ödenir. 

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 
olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim du
rumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre be
lirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinde (Öğ
renimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendi
lerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Ka
nun hükümlerine göre TC Emekli Sandığınca görev 
malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır. 

Bu madde hükümlerine göre TC Emekli Sandı
ğınca artırılarak bağlanacak aylıklar; hiçbir suretle 
aynı derece, kademe ve ek göstergedeki emsaline 
5434 sayılı Kanunun 2177 sayılı Kanunla değişik 
64 ncü maddesi (e) fıkrasının son bendi gereğince 
bağlanması gereken miktarlardan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun 4 ncü madde hakkında 
izahatı var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkan; bu madde özellikle Emekli Sandığı mev
zuatını, ilgilendirdiği için Emekli Sandığından bu 
konu için Komisyonumuzda bulunan teknik arka
daş bilgi arz edecektir. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 
METİN KANTARCIOĞLU (İçişleri Komisyonu | 

Üyesi - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Temsil
cisi) — Sayın Başkanım; bu madde yeni bir aylık 
maddesi değildir. Daha ziyade, bağlanmakta olan ay
lıkları İslah edici ve bu gibi kişileri özendirici, hiz
mete sevk edici bir madde niteliği taşımaktadır. 

Madde iki unsurdan ibarettir. Birincisi, bu kanun 
kapsamına giren kimselerin bağlı oldukları sosyal 
güvenlik dairesi bakımından herhangi bir sosyal gü
venlik kurumuna bağlı olan kişiler; diğeri de, küçük 
bir kesim olarak herhangi bir sosyal güvenlik mü
essesesine tabi olmayan kişiler olarak, iki grupta 
mütalaa edilmektedir. 

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı kimseler BAĞ -
KUR'a, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olacak
ları gibi, Emekli Sandığına da bağlı olabilirler ve genel
likle bu kimselerin yüzde yüze çok yakın bir kısmı 
TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bağlı kim
selerdir. Bu kimselere bağlanacak aylıklar, görev ma
lulü aylığı olacaktır. Bu görev malulü aylığı 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanunu gereğince esasen 
bağlanmaktadır. Bu aylıklar, bu kanunun getirdiği 
bir hükümle, 2177 sayılı Kanunun imkânlarından ya- | 
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rarlanmayan personelin aylıkları % 25 artırılarak bağ
lanacaktır. Dolayısıyla % 25 zam yapılacak kesim, 
madde kapsamına girenlerin içerisinde çok az bir 
grubu temsil etmektedir. Özellikle 1.1.1968'den bu
güne kadar sadece 100 kişi civarında bir kimseyi et
kilemektedir. 

Bunun gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu veya BAĞ-
KUR'a tabi bir kimsenin de kanun kapsamına gir
mesi halinde - ki bu birkaç kişiyi geçmeyebilir - bun
ların aylıkları da o müesseselerin kanunları gereğin
ce bağlanırken % 25 artırılarak bağlanacaktır. 

Maddenin ikinci unsurunda, herhangi bir sosyal 
güvenlik kurumuna tabi olmayan kişiye yeni bir ay
lık getirilmektedir. Bu aylık, kanunun şümulüne gi
ren, örneğin, bir köy bekçisi, bir kır bekçisi herhangi 
bir sosyal güvenlik müessesesine tabi olmadığı halde, 
eğer kanunun şümulüne giriyor, sakatlanıyor veya 
ölüyor ise, şehit oluyorsa, kendisine, bu gibi kimsele
re de Emekli Sandığınca aylık bağlanacaktır ve bun
ların aylıkları, öğrenim durumu itibariyle girebilecek
leri derece ve kademe üzerinden (aynen bizim er ve 
erbaşlara bağladığımız sistemde) görev malulü aylığı 
bağlanacak, % 25 artırılarak bağlanacaktır. 

Burada şunu arz edeyim efendim: Şimdi bu 
kanun kabul buyurulduğu takdirde, Sandığımızca 
görev malullerine bağlanan aylıklar 4 kesimden olu
şacaktır : 

1 nci kesim, - üst düzeyden başlamak suretiyle 
arz edeyim harp malullerine bağlanan aylık. 

2 nci kesim, ordu görev malullerine bağlanan ay
lık. 

3 ncü kesim, bu kanun kapsamına giren % 25 
zamlı bağlanan aylıklar. 

4 ncü kesim ise, üçüne de girmeyen, fakat gö
rev malulü olan aylıklardır. Örneğin, bir sivil mü
essesedeki görev malulüne bağlanan aylıklar. 

Bu madde hazırlanırken, f bu 4 aylığın birbirine 
olan yakınlığı ve birbirini geçmeme durumu dikkate 
alınarak madde sevk edilmiştir ve bu konu madde
nin en sonundaki ibare ile görev ve ordu görev ma
lulüne bağlanan aylık baz olarak alınmıştır, onu 
geçmemek üzere alınmıştır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Komisyon Başkam 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım; Silahlı Kuvvetler mensupları, harpte veya 
vazife sırasında ölmeleri veya malul kalmaları halin-
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de, malumları bulunduğu üzere, 5434 Sayılı Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ncü maddesi gereğince, diğer 
sivil sektörde çalışan emsali kişilerle değişik bir 
maaş göstergesine tabdirler. Özellikle bu kişilere 
emekli göstergelerine ilaveten, şehitler, veya birinci 
derece sakat iseler 150 ek gösterge, 6 ncı derecede 
sakat ise 100 gösterge rakamı emekli göstergelerine 
eklenmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri vazife malullerine bu 
göstergelerin % 80'i ayrıca ilave olarak verilmekte
dir. Arkadaşım ifade ederken konuyu 4'e böldüler 
gayet doğal olarak. 

Silahlı Kuvvetlerin sakatları ve malulleri ve şehit
leri en yüksek derecede, barış ve güvenlik konuların
da ölseler, sakat kalsalar dahi malul olmalarında, bu 
kanun kapsamına girmesine rağmen, bizim dışımız
daki personel ikinci kategoriyi işgal etmektedir. 

Onun dışında da, hiçbir sosyal güvenlik kurumu
na bağlı olmamasına rağmen, herhangi bir sivil kişi 
de üçüncü kategoriyi işgal etmektedir. Bir başka de
yimle, Silahlı Kuvvet mensupları bu kanun kapsamı
na girerek sakatlansalar, malul olsalar veya şehit ol
salar, bu yasanın maaş göstergesinden deşil, 5434 
Sayılı Kanunun 64 ncü maddesi kendilerine uygu
lanacak, bu rakamlar, şu kanunun öngördüğü % 25 
zamlı maaştan fazla tutmaktadır. Onu özellikle mad
de metninde muhafaza ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN - T Teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisi arkadaşın bir diyeceği var 

mı? 
REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, maddeye aynen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen sayın üye var mı? Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Görevden Ayrılanlar Hakkında Uygulama : 
MADDE 5. — ikinci maddede sayılanlardan gö

revleri sona ermiş bulunanların, bu görevleri ne
deniyle yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri 
halinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri hizmet
ten meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ncü ve 4 ncü 
madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda bir izahatı 
var mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
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Başkanım, yüksek malumları olduğu üzere, barış, 
güvenlik ve asayiş konularında görev alan kişilerin 
görevde bulundukları sırada, görevleri sebebiyle ya
ralanmaları, ölmeleri, sakat kalmaları vaki olduğu 
gibi, bundan önceki olaylarda görüldüğü üzere, gö
revden ayrılıp emekli olmalarında da kendilerini, bu 
gibi anarşist kişilerin takip ettiği ve intikam aldık
ları bir gerçek. Onları da himaye etmek için bir ilgili 
5 nci madde gelmiştir. Evvelce yapmış oldukları gö
revleri sebebiyle kendilerini öldüren veya sakat bı
rakan veya yaralanmalarını - maluliyetleri olması 
dahi - müncer kılan bu gibi olaylarda kendileri ka
nunun himayesinde kalsınlar istenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yalnız, burada «tevsik edilenlere...» 

deniyor. Kimin tarafından tevsik edilecek? Polis ta
rafından verilen bir belge ile mi olacak, yoksa mah
keme kararıyla mı tevsik edilecek? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tabii bu, yönetmelik maddesini ilgilendi
riyor; orada gerekli dokümanların, hangi vesikaların 
aranacağı belirlenecek. Gayet tabii bunlar somut 
olaylara dayanır. Bir vaka raporu düzenlenecek, bir 
kurşun üzerinden çıkmışsa, yaranın derecesi, ölçüsü, 
gören tanıklar gibi; bu bir mahkeme kararı olabile
ceği gibi, bu vakayı tahkikle görevli bulunan, gerek 
Emekli Sandığının görevli personeli, gerekse bizatihi 
güvenliğin görevli personeli müştereken çalışma ne
ticesinde buna müstahak olup olmadığına karar ve
recek veya müstahak olup olmadığı yönünde vesi
kaları (toplayacak. Tabii, kişinin müracaatı üzerine 
Emekli Sandığı gerekli işlemi, araştırmayı yapacak. 

BAŞKAN — Ama, her halükârda bu kimse, her
hangi bir kişi tarafından, vaktiyle görevde iken yap
tığı hizmetten dolayı vurulmuşsa (bu şahıs yakalan-
mışsa mesele yok, mahkemede zaten bu meydana 
çıkacaktır), şahıs yakalanmamışsa, ya bir kan dava
sından dolayı vurmuşsa, onu kim tevsik edecek? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) O açıdan, 
tabii iddiada bulunan kişi, ölümü halinde onun mi
rasçıları, veya kendisi hayatta kalmışsa, sakat kalmış 
veya malul olmuşsa bu tevsik mecburiyeti ona tah
mil edilecektir. 

Emekli Sandığı Temsilcisi bu konuda müsaade 
buyurursanız bilgi versinler. 

BAŞKAN — Emekli Sandığı temsilcisini dinle
yelim efendim. 
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METİN KANTARCIOĞLU (İçişleri Komisyo- j 
nu Üyesi - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bu madde, aslında görevi 
sona erenlerle ilgili bir tevsiki getirmektedir. Aslında, 
görevde iken sakatlananlar veya görev şehidi olanlar 
için bir zorluk yoktur. Onlara aylık bağlarken za
ten bu tevsiki arıyoruz. Bu tevsik Sandığımızca çok 
zor bir formaliteye bağlı değildir. Gerektiğinde bir 
vaka raporu, bir görev emrine göre dahi biz görev 
malulü aylığı bağladığımız gibi, şüpheli durumlarda 
mahkemenin neticelenmesini, mahkeme ilamının 
alınmasını dahi bekleyebiliriz. Tabii bu çok zor, • 
çok nadir bir vakayı ifade eder. 

Burada hakikaten, görevi sona erdikten sonra, 
emekli iken bir hadiseye maruz kalan kimsenin gö
revi ile bu hadisenin rabıtalanması bazı ahvalde-
endişe buyurdukları gibi - zorlaşabilir. Bu takdirde, 
genel hükümlere göre mahkeme ilamı da istenebilir, 
mahkemede bir savcının iddianamesinden de yarar
lanılabilir, görgü şahitlerinin ifadelerinden de yarar
lanılabilir. O kişinin görevde iken taşıdığı hüviyet 
dahi bize bir bilgi verebilir; yani, bizim kararımızı 
etkileyebilir. Bu maddede hakikaten, tatbikatın önemi 
var, gelen hadisenin, nevinin önemi var. 

BAŞKAN — Kara Kuvvetleri Komutanımızın bir 
sözü var. | 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Müsaa
de ederseniz buraya bir açıklık getirelim. Her halde 
şöyle uygun olur: Emekli olduktan sonra olayın 
tevsiki önemli değil; zaten olay olmuştur, ama ev
velce kendisiyle olan ilişkilerinin tevsiki asıl güçlü
ğü meydana getiriyor. Bahse konu olan kimsenin 
daha evvel çalışmış olduğu bir müessese herhalde 
mevcuttur. Nerede çalıştı? Bu ya Emniyette çalıştı, 
ya istihbarat teşkilatında çalıştı, ya filan yerde ça
lıştı ve o sırada da birtakım operasyonlara vesaire-
lere katılmıştır. 

Binaenaleyh, buyurduğunuz gibi yalnız bir hüvi
yet varakası olabilir veya onun evvelce çalışıp emek
li olduğu müesseseden sorulması da buna bir açık
lık getirebilir zannediyorum. Her zaman için arşiv
lerde o arkadaşımızın yaptığı görevleri bulmak müm
kün olur zannediyorum. 

METİN KANTARCIOĞLU (içişleri Komisyonu 
Üyesi — Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Temsil
cisi) — Sayın Başkanım, izin verirlerse müşahhas bir 
hadiseden bahsedelim efendim. 

Merhum Cihangir Erdeniz, emekli iken vurulmuş
tur. Bizim onun emekli aylığım bu kanuna sokma- I 

mız son derece kolaydır. Bir savcının iddianamesi 
bile kâfidir bizim için. Yani, hadisenin nevine göre 
istenecek vesikalar değişebilir Sayın Başkanım. Yal
nız bu bir imkândır, imkân maddesidir. Bunun be
lirsiz durumlar için dahi ileride müracaat edilmek 
üzere bir hükme bağlanmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Ancak, bu maddenin suiistimale 
uğramaması bakımından, hazırlanacak yönetmelikte 
bunların çok iyi tadat edilmesinde yarar vardır. Yok
sa demin söylediğim gibi, kan davası veya başka bir 
münaferetten dolayı, aralarında geçen bir hadiseden 
dolayı da vurmuş olabilir; vaktiyle görevdeyken gö
reviyle ilgili bir hadiseden dolayı olmayabilir. O ba
kımdan, yönetmelik hazırlanırken bu kısma iyi dik
kat etmek lazım. 

Çünkü, mahkeme kararıyla desek yakalanmayabi
lir şahıs, kim olduğu belli olmayabilir. Bunun da o 
mahzurları var. Onun için yönetmelikte bu işi hal
letmek doğru olur. 

Bu madde üzerinde başka söz almak isteyen ar
kadaşımız var mı efendim Yoktur. 

O halde 5 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Nakdi Tazminat ve Aylığın Etkisi : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerine göre 

ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylı
ğı uğranılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır. 

Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar kar
şılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutula
cakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine 
göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan 
aylıklar gözönünde tutulur. 

BAŞKAN — Bu maddenin hazırlanış sebebini 
izah eder misiniz Komisyon Başkanı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, bundan önceki uygulamalarda hem Nak
di Tazminat Yasasından faydalanan, aynı zamanda 
da bu türlü ölüm ve sakat kalmaları nedeniyle daha 
büyük zararlara duçar olduğu nedeniyle gerek Aske
ri Yüksek İdare Mahkemesine, gerek Danıştay'a, 
gerekse hukuk mahkemelerine dava açıp davayı ka
zananlar, dolayısı ile 2 yerden ayn ayrı irtibatsız 
olarak para alanlar vaki olduğu için, bu türlü ikile
meleri ve suiistimalleri önlemek maksadına yönelik 
olarak hazırlamıştık, özellikle de bu konuda Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesinde ilgili dairenin üyesi 
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olan arkadaşımızla müştereken çalıştık. Daha ayrın
tılı bilgiyi Askeri Yüksek îdare Mahkemesi Daire 
Üyesi Hâkim Albay Zeki Güngör arz edecekler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güngör. 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKÎ GÜNGÖR (İç
işleri Komisyonu Sözcüsü) — Sayın Başkanım, bu 
hükme benzer bir hüküm 144 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinde de aynen mevcuttur. Orada da, 144 sa
yılı Kanunda verilen bu tazminatın «ilgililerin mad
di ve manevi zararlarının karşılığıdır»' hükmü mev
cuttur. Biz buna 2 nci bir hususu getirdik: Bu kişi
ler, ilgililer, destekten yoksunluk tazminat davasını 
açtıklarında, kendilerine ödenen bu tazminatların ve 
bağlanan maaşların, hesaplanan tazminattan tenzil 
edilip edilemeyeceği konusunda gerek Danıştay, ge
rek Yargıtay ve gerekse Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi içtihatları arasında farklılık mevcuttur. Yar
gıtay, bu tazminatların ve bağlanan maaşların hiçbir 
şekilde tenzil edilemeyeceğini, mahsup yapılamaya
cağını hükme bağladığı halde; Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi ve Danıştay mahsup cihetine gitmekte
dir. İşte, biz uygulamada mahkemelerin bu içtihat 
farklılığını ortadan kaldırmak ve sarahat getirmek 
maksadıyla böyle bir hüküm getirmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Ben bir misal vereceğim şimdi : 
Evine girdi, bomba attı ve o şahıs öldü; evi de yan
dı, tahrip oldu. Şimdi varisleri tazminatı alacak. Ay
rıca, evin tahrip olmasından mütevellit tazminatı da 
alacak mı almayacak mı? 

HAVA HÂKİM ALBAY ZEKİ GÜNGÖR (lç-
içleri Komisyonu Sözcüsü) — Alacak. O ayrı efen
dim. Ana - baba, eş ve çocuklar, ilgilinin ölümü ne
deniyle onun desteğinden mahrum kaldıkları takdir
de, destekten yoksunluk tazminat davaları açmakta
dırlar. Yani kişi hayatta kalsaydı kendisine kazan
cından bir kısmını verecekti ve hayatını idame ettire
cek idi. Yani bu, daha ziyade destekten yoksunluk 
tazminat davalarıyla ilgilidir. Çünkü, orada söyledi
ğimiz gibi, «bu tazminatlar maddi ve manevi zarar
larının karşılığıdır»* dememiz, onların binasının za
rara uğraması, aracının zarara uğraması değil; des
tekten yoksunluk tazminat davalarında mahsup ci
hetine gidilmesini amaçlamak maksadıyla getirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yok. 1 

O halde 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Öğretim Yardımı : 
MADDE 7. — Bu kanunda yazılı koşullarda 

ölenlerin çocukları Devlete ait yatılı okul ve eğitim 
kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan 
yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşanlar, Devlete ve 
kamu kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurt
larından ücret ödemeksizin yararlanırlar. 

Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta ka
lanlar yukarıdaki fıkrada yazılı hakları kaybeder-. 
ler. 

BAŞKAN — Komisyonun bu konuda diyeceği 
var mı efendim?.. 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının 
savaşta, olağanüstü hallerde veya barışta şehit ol
maları veya sakat kalmaları halinde, onların çocuk
larının Devlet tarafından okutulacağına dair Emekli 
Sandığı Yasasında bir özel hüküm vardır. Biz bura
dan faydalanabiliyoruz. Bu madde ile bu kanun 
kapsamına giren, ama demin ifade ettiğim Emekli 
Sandığı Kanunu kapsamı dışında bulunan kişilerin 
de çocuklarının aynı paralellik içerisinde Devlete ait 
yatılı kurumlardan faydalanmalarını ve yükseköğre
nim yurtlarından istifade etmelerini; aşağı yukarı 
her ikisi de aynı sebebe dayalı ölüm, sakatlık ve 
maluliyet olduğu için bu çocukların Devletin hima
yesinde bulunmalarını amaçlamıştır. 

Yalnız, izin verirseniz bir noktaya temas etmek 
istiyorum : Emekli Sandığı Kanununda bu hüküm 
olmasına rağmen bugün çalışmıyor veya yeterince 
çalıştırılamıyor. Ama burada da bu hüküm bulun
sun, ileride Devletin İmkânları çoğaldığı zaman bu 
imkânı kullanabilsinler diye bu maddeyi getirmiş ol
duk. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Ben şunu soracağım : Çocuğunu al
dık, niye her öğrenim dönemi için 2 defa diyoruz 
da bütün öğrenim dönemi için demiyoruz? Yani 6 
senelik bir öğrenim müessesesini 12 senede bitirme
ye cevaz veriyoruz demektir. Kaldı ki, o yükseköğ
renim kurumlan zaten 12 seneye müsaade etmez. 
Niye, «her öğrenim dönemi için 2 defa»ı dedik? O 
öğrenim kurumunun yönetmeliğine tabi olsun. Bu
nu böyle koyarsak, bu kanun gereğince atamayacak
tır; 
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HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim,. Okulla ilişiği kesmek ayrı, Devletin yardı
mını kesmek ayrıdır. 

BAŞKAN — Okulla ilişiği kesildikten sonra, za
ten kalamaz burada. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Tabii. 
Biz şunu amaçladık efendim : 

İlköğretim 5 yıl, ortaöğretim 6 yıl, yükseköğre
nim 4 ila 6 yıldır. İlkokul öğreniminde bulunan ço
cuğu 7 yılda, ortaöğrenimde bulunan kişiyi 8 yıl
da... 

BAŞKAN — Ben yanlış anladım. Her öğrenim 
dönemi için dediğinizde her sene için anladım. Bü
tün öğrenim döneminde diyorsunuz; o zaman me
sele yok. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim. Yükseköğrenimde bulunuyorsa 4 ila 6 yıla 
2 yıl diyoruz. Bitiremediği zaman biz desteğimizi çe
keceğiz ondan. Ama öğrenimine devam edebilir. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Peki; orada okurken, herhangi bir 
sebepten dolayı; disiplinsizliğinden vesairesinden do
layı bu çocuk okuldan atılabilecek mi, atılamayacak 
mı? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Okuldan 
atılınca bizim desteğimiz söz konusu değil zaten. 
Okuyan kişiler için biz Devlet desteğini arıyoruz; 
okuldan ilişiği kesilenler için böyle bir şey söz ko
nusu değil. 

öğrenim yapan kişiler için Devlet bu imkânı 
kendisine verecek, okulla ilişiği kesili olan kişiler 
için zaten mümkün değil. 

BAŞKAN — Ama ben öyle anladım da onun 
için. «Ücretsiz olarak okutulurlar^ dedik birinci 
cümlede; «Bu kanunda yazılı koşullarda ölenlerin 
çocukları devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumla
rında ücretsiz olarak okutulurlar.»/ Şimdi geçiyorum 
ikinci fıkraya: «Her öğrenim dönemi içinde iki de
fa sınıfta kalanlar yukarıdaki fıkrada yazılı hakları 
kaybederler.» Başka türlü kaybetmezler manası çı
kıyor burada da onun için sordum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, okulla ilişiği kesildiği zaman tabii bu imkânı 
kaybediyorlar. 
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BAŞKAN — Yani okulları bağlamaz bu?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
katiyen. Öğrencilik sıfatı üzerinden kalkınca zaten 
okuması mümkün değil, bizim için, okutulması müm
kün değil. 

BAŞKAN — Peki, şehit olmasaydı bu kişi ne 
alacaktı? Şehit olduğu zaman, yahut da öldürüldüğü 
zaman aldığı parayla, evvelce almakta olduğu para 
arasında büyük bir fark oluyor mu? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, şehit olmadığı zaman, Emekli Sandığı Kanunu
na göre onun bir göstergesi var, o gösterge maaşını 
alacak; şehit olduğu için o maaşın % 25'ini ilave 
olarak alacak. 

BAŞKAN — Ona rağmen, niye bir de çocukla
rını öğrenim kurumlarına veriyoruz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, Kıbrıs Barış Harekâtında da biz bu maddeyi 
getirmiş olduğumuz için Emekli Sandığı Kanununa, 
aynı paralelliği muhafaza edelim, bunların da çocuk
larını himaye edelim diye bu hükmü getirdik. De
min arz etmiştim. 

BAŞKAN — O bir harpti. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Efen
dim, genellikle bu durumda küçük dereceli memur
lar sakat kalıyor, ölebiliyor, bu bir vakıadır. Onla
rın çocukları himayesiz kalmasın, ileride devlet on
lara babalık yapsın diye getirilmiş. Sosyal içerikli 
bir madde oluyor bu. Demin de arz etmiştim, uygu
laması çok zor. Devletin imkânları çok kısıtlı ama, 
ileride... 

BAŞKAN — Bakın, şimdi Hava Kuvvetleri Ko
mutanına sordum, hava şehitlerinin çocukları için 
böyle bir madde var mı, dedim; «yok» dedi. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Efen

dim, gelecek yasada böyle bir imkân getirirlerse, ay
nı şeyi oraya da koyarız. Emekli Sandığı Kanununda 
var. 

BAŞKAN — Var mı efendim? 
METİN KANTARCIOĞLU (İçişleri Komisyonu 

Üyesi - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Temsilci
si) — Arz edeyim efendim. Malumları olduğu üze
re, barışta dahi Hava Kuvvetleri mensupları ve de
nizaltı personeli mensupları görev malulü iseler, ta-



M. G. Konseyi B : 14 3 . 11 , 1980 O : 1 

limde, manevrada, seyir halinde bunlara bağladığı
mız aylık, harp malulü aylığıdır, 64 ncü madde ge
reğince. Bu kimseler ve çocukları, ailesi, harp ma
lulleri için Emekli Sandığı Kanununda öngörülen 
yardımlardan yararlanırlar. Bu da 5434 sayılı Ka
nunun 65 nci maddesinde detaylandırılmıştır. Bu 
maddenin (D) fıkrasında, çocuklarından biri oku
lunu bitirmiş veya bütünlemeye kalmaksızın bulun
duğu sınıfta yükselmiş bulunmak şartıyla ve her yıl 
adedi 100'ü geçmemek üzere devlete ait yatılı orta
öğrenim okul ve müesseselerinde parasız olarak oku
tulurlar, gibi bir maddemiz var. Yalnız bu madde 
ne dereceye kadar işliyor, Milli Eğitim Bakanlığı 
bunu bilecektir. Böyle bir imkân var. Fakat şu im
kân ve Kıbrıs için getirilen imkân daha geniş kap
samlı. 

Demek istediğimiz, 5434 sayılı Kanunda harp 
malullerinin çocukları için öğrencilikleri esnasında 
bir ayrıcalık getirilmiş. Denizaltı personeli ve Hava 
Kuvvetleri personeli de harp malulü oldukları için 
bu imkânlardan istifade ederler, yararlanabilirler. 
Fakat maddelerin ne derece işlediğini Milli Eğitim 
Bakanlığı bilir. Çünkü bu, Milli Eğitim Bakanlığın
ca yürütülmektedir. 

BAŞKAN — Muhtaç durumda olsun olmasın 
henkese bu hakkı veriyor bu kanunun bu maddesi. 
Sonra; dul kalan eşine (evlensin, evlenmesin) bu hak
kı veriyor, öyle bir madde yok burada. Yani* evle
nirse beş sene sonra, çok da zengin birisiyle ikinci 
bir evlilik yaparsa, gene biz çocuklarına bu parayı 
vermeye devam edeceğiz; yahut da bunun öğrenim 
yapmasına müsaade edeceğiz demektir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu, de
vamlılık arz eden bir durum, daima olacak; savaş 
gibi değil. 

BAŞKAN — Savaş fevkalade zamanlarda olu
yor. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Savaş
lar 50 senede bir, 70 senede bir oluyor. 

BAŞKAN — Buyurun Deniz Kuvvetleri Komu
tanımız. 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Sayın Baş-
ıkanım, buradaki «devlete ait yatılı okul ve eğitim 
kurumlarında ücretsiz olarak okutulurlar» tabiri, ka
nuni olarak bu çocukların bu okullara da sokulma
sını âmir havasında. 

BAŞKAN — Yani ister kazansın, ister kazanma
sın? 

ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Evet. Binae
naleyh, burada «devlete ait yatılı okul ve eğitim ku

rumlarına girmiş olanlar ücretsiz olarak okutulur» 
diye değiştirirsek, ancak o yükseköğrenim konusun
daki aksaklık belki giderilmiş olur. Aksi halde bu 
maddeden istifade edip zorla o okula girebilir; me
sela bir Harp Okuluna girebilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ((Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, ten
sip buyurarsamız, bu madddde, o okullarda okuma 
halkla Ikazamaınl'arın Devlet tarafından ücretlerinin 
ödeneceği şartını getirelim. 

BAŞKAN — Ve muhtaç ise... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M i Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — ... Ve muhtaç olma ko
nusunu da inceletelim müsaade ederseniz. Komisyon 
bu maddeyi tekrar inceleyerek getirsin efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, Türkiye'de okuma müessese
leri zaten kısıtlı, herkes giremiyor. Şimdi bu okulları 
bunlarla doldurursak, okuması icap eden birçok kişiler 
var, onları alamayacağız,, 'bir. İkincisi, muhtaç değilse, 
muhtaç olan başka bir kiışiyi Devlet alır okutur. Onun 
için o «muhitaç ise» ibaresinin de konması lâzım. 

Buyurun. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAY-
NAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek malumları bulunduğu üzere, Türkiye 
Cumhuriyetinde ilkokul öğrenimi parasız yatılı de
ğildir, ortaokul öğrenimi parasız yatılıdır ve bunun da 
parasız yatılı imtihanları var. İmtihanı kazananlar 
zaten ister şehit, ister sakat çocuğu olsun, herhangi bir 
kişinin de çocuğu olsa, imtihanı kazanma koşuluyla 
parasız yatılı okurlar. Bunlar için zaten söz konusu 
değil. Şehit çocuğu da imtihanı kazanmışsa parasız 
yatılı okur, şehit olmayanın çocuğu da okur. Sayın 
Deniz Kuvvetleri Komutaınının «kazananlar» deyimi 
zaten getirilen maddenin kapsamı dışında. 

BAŞKAN — Burada öyle bir kayıt yok. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (İçişleri, Komisyonu Başkanı) — Biz genel 
olarak parasız yatılı okullara bu gibi kişilerin çocukla
rını, imtihanı kazanmasa dahi almak mecburiyetindeyiz. 
Yükseköğrenim, zaten imtihanla kazanılacak bir mües
sese olduğu için, imtihanı kazanma koşuluyla yüksek-
öğnenlimide bulunanlarım, çocuklarına 'bu yardtaıı ya
pabiliriz. 

«Yükseköğrenim kurumlarından faydalanırlar» de
yimini tabii ki yükseköğrenime girme koşuluyla getir
miş bulunduk.; 
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Şimdiye kadar •uygıılamması çok zor, Devletin im
kânları da çok kısıtk Ya madde metnini yeni baştan 
dü«enleyialijn^igeri alalım veya izin verirseniz «Mulhtaç 
olanlanaMÇöcUkiartr deyimi ile birlikte muhtaçlıkta 
arandaeafci belgelerin, niteliklörin neler' olduğunu da 
yöortraafc^cgetirtîirn. > 

BAŞKA'N — - Efendim, birteşiıne 15 *. dakika aıra 
vereceğim, bu süre içerisinde 7 nci maddeyi bu şekilde 
düzenleyerek, &ir önerge olarak verelim. 

Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma &ia4i : 16.33 • 

> • ı ı ^ • • » ı n U ı 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1745 

BAŞIfcfcN » Or»«eral Kenarn EVREN (Devlet Başkam» GefneHturanay ve MUH Güvenlik Konseyi Başkası) 
ÜYELER :• Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. • K. ve MÜH Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orambal Nejat TÜMER (D&.K. K ve MUM Güvenlik Konseyi Üyesi) 

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

BAŞKAN.— Efendim, 14 ncü Bireşimin îkinpi Oturumunu-açıyorum^ 

II., — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak
kında Kânun Teklifi, ve tçis\eri Komisyonu Raporu. 
(2(16) (S. Sayısı : 35) (Devam) 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde Jandarma Ge
nel Komutanı Orgeneral Sedat Celaşun tarafından 
yerilmiş olari bir önerge var, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte buluoan:.kanun teklifinin 7 nci 

madde8mittaşa|ıdaki şekilde kabulünü arz ve teklif 
ederim». ı, 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 

Jandarma Genel Komutanı. 
ve Milli 'Güvenlik.Konseyi Üyesi 

MADDE 1. — , Bu Kanunda yazılı koşullarda 
ölenlerin çocukları Devlete ait yatılı -okul ve eğitim 
kurumlarında, - yönetmelikte tespit edilecek esaslara 
göre»/ücretsit olanak* okutulurlar. 

BuftUrdftûv yükseköğrenim yapmakta olanlar Dev-
letö/tâiti yurtlar ile yükseköğrenim kredilerinden (yü
rürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar. 

Her öğrenim dönemi içinde iki defa-sınıfta ka-
lan^«e/yukatıdaiti, fıkralarda^ yazıü hakları kaybe-

BAŞKAN — Bu önerge hakku\da. 
bir diyeceği var mı efendim? 

Komisyonun 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
Sayın. Başkanım,- Komisyon olarak aynen katılıyo
ruz. 

BAŞKAN.T- Peki;teşekkür ederim.? 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın?.. 
REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil

cisi) — Aynen katılyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunacağım 
efendim, ı Konsey Üyesi ve Jandarma Genel, Komu
tanının verdiği: bu 7 nci, madde hakkındaki (önergeyi, 
7 nci madde olarak kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir;, 

7 nci madde şimdi bu okutulan şekliyle kabul edil
miştir. 

•8 nci maddeyi okutuyorum; • 
Hazineden TahsiL: 
MADDE 8. — Bu kanunun 4 ve 5 nci maddeleri 

gereğince % 25 f azlash ile bağlanan aylıklardaki -bu 
fazlalık ile 4 ncü maddenin (d) bendine göre bağ- • 
lanan aylıkların tamamı- ilgili sosyal güvenlik kurura-• 
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larınca ödenir ve faturası karşılığında hazineden tah
sil edilir, 

iBÂŞKAN — Komisyon bu madde hakkında bir 
izahat verecek mi efendim bize? 

Buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, yasanın 4 ve 5 nci maddelerinde «Nakdi 
Tazminat ve Maaş» tan söz edilmektedir. Özellikle 
maaşların % 25'i ölen kişilerin dul ve yetimleriyle sa
katlara tahsis edilmiştir. Emekli Sandığı kendisine 
bağlanması lazım gelen maaşı aynen ödeyeceğini, 
% 25'i de ödeyeceğini; ancak ödediği bu miktarı, 
% 25'lik bu farkı ilgilinin bağlı bulunduğu sosyal 
güvenlik kurumundan bilâhara tahsil edeceğini ifade 
etmektedir. Bu, Emekli Sandığı mevzuatının ve Ma
liye Bakanlığının genel mevzuatı içerisinde, diğer 
yasalarda da var olduğu için buraya da aynen koy
muş bulunuyoruz. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Bu konuda Hükümet Temsicisinin 

bir itirazı var mı efendim? 

[REFET ERDOĞAN (İçişleri Bakanlığı Temsil
cisi) — Maddeyi aynen kabul ediyoruz Saym Başka
nım. 

BAŞKAN — 8 nci madde hakkında Konsey Üye
si arkadaşlarımızdan söz almak isteyen?.. Yok. 

8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
644 Sayılı Kanundaki Tazminatın Uygulanama

yacağı Haller : 
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerinden yararla

nan Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, 6 Tem
muz 1965 tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 nci Mad
desindeki yaralanma, sakatlanma ve ölüm tazminat
larından ayrıca yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Bunu bize izah ederler mi efendim; 
bu 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki husus
lar nelerdir?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi, MİT 
mensuplarının görevleri sırasında yaralanmaları veya 
hastalanmaları halinde yurt dışında tedavi edilecek
lerini; 

İkinci fıkrası ile bunlardan daimi maluliyete uğ
rayanlara veya ölenlerin dul ve yetimlerine veya muh
taç ana ve babalarına veya bakmakla mükellef ol-
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duğu kız ve erkek kardeşlerine kesintisiz 10 bin li
radan az olmamak üzere tazminat verileceğini ifade 
etmektedir. Biz, bunu kaldırıyoruz. Bundan fay
dalanmayacak, yalnız birinci fıkradan faydalanacak^; 
Ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında «başarılı hizmet 
ifa edip, MİT'le ilişiği kesilenlere de takdir edilecek 
miktarlar üzerinden tazminat verilebilir» diye bir 
ibare var. 

Yine «tedavi ve tazminata ait işlemler, MİT Müs
teşarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek esaslarda belirtilir» ibareleri var. Bunları, 
tazminatla ilgili olan hükümleri yürürlükten kaldırı
yor, tedavi konularını serbest bırakıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Maddedeki yaralanma, sakatlanma 

ve ölüm tazminatlarından yararlanamıyor; ama te
davi hükmünden yararlanalbilirler.ı 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Yararla
nabilirler.. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı efendim? Yok. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okuyunuz efendim. 
Yönetmelik : 
MADDE 10. — Bu Kanuna göre verilecek nakdi 

tazminatların ödenme şekli ile 3 noü maddenin (b) 
bendi uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve 
bu kanunla ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kuru
lunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir, 

Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5434 
sayılı Kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkın
da esas alınan 13.7.1953 gün ve 1053 sayılı «Vazife 
Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki 
Nizamname» de gösterilen 6 derece üzerinden ve sa
katlık derecelerine göre, her derece için % İO oranın
da indirim yapılmak suretiyle düzenlenir, 

'BAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
izahatını dinleyelim.f 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, tensip buyurursanız, bunun uygulayıcı il
gili ünitesi Emekli Sandığı olduğu için daha ayrıntılı 
bilgiyi kendileri verecekler., 

'BAŞKAN — Buyurun. 
METİN KANTARCIOĞLU (İçişleri Komisyona 

Üyesi - Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Temsilcisi) 
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— Sayın Başkanım, 10 ncu madde yönetmelik düzen
lenmesini öngören bir maddedir; bu kanunda yer 
alan bazı maddelerdeki yönetmeliğe bırakılacak ko
nuları yönetmelikle saptamayı amaçlamaktadır. Mad
denin ikinci fıkrası sandığımız kanununa tür atıfta 
bulunmaktadır, 'bu da pratikte bir çözüm olarak dü
şünülmüştür. Sakatlık derecesi, tazminat verilirken 
sakatlık derecesinin saptanmasında Emekli Sandığı 
Kanunu uyarınca 'bağlanan aylıklarda başvurulan ve 
vazife malullüklerinin nevileriyle dereceleri hakkın
daki nizamnameye atıfta bulunulmaktadır. Bu nizam
name sözkonusu tarihten beri sandığımızca kullanıl
maktadır. Bu tüzükte tılbbi terimlere yer verilmek su
retiyle, sakatlıklar 'bir ila altı derece arasında grup-
Iandırılmaktadır. En ağırı birinci dereceden başlaya
rak ve ölümü de ihtiva ederek iki, üç, dört, beş, altı 
şeklinde gruplandırma sözkonusudur. Bu hükmün 
yer alması ile sakatlara ödenecek tazminatın derece
lendirilmesi ve miktara tabi tutulmasında bir kolay
lık sağlanacaktır, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu 10 ncu madde üzerinde söz almak isteyen üye 

var mı efendim? Yok. 
10 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum^ 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 1,1. — 
a) 29 Mayıs 1929 tarih ve 1475 sayılı Nakdi 

Tazminat Kanunu ile bu kanunun ek ve değişiklik
leri; 

b) 11018' sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek mad
de; 

c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 
ncu maddesi; 

d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 
19.2.1980 gün ve 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı 
maddesinin (c) bendi; 

Yürürlükten kaldırılmıştır, 

BAŞKAN — Bu maddede bir izahat var mı efen
dim? 

Burada, 1980 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu mad
desi yürürlükten kaldırılıyor. Bugüne kadar olan 

uygulamalar ne olacak? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Bugüne 
kadarki uygulamalar uygulanmıştır. Bir mahsup 
maddemiz vardır. Bilahara gelecek olan bu madde-
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de zaten diyoruz ki, efendim; «Şu şu kanunlardan 
faydalanıp nakdi tazminat alanların, bu kanun uya
rınca alacakları tazminatlardan mahsubu yapılır, arta 
kalanlar kendilerine verilir.» 

BAŞKAN — Bu Bütçe Kanununun 49 ncu mad
desi, sırf tazminatlara taalluk eden madde miydi? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 
efendim; 'okuyabiliriz, elimizde metin var. 

BAŞKAN — Buyurun.! 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Emre
dersiniz Sayın Başkanım.. 

«1980 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi - Bu 
konuda temel düzenleme yapılıncaya kadar hazarda 
güven ve asayişin korunması hususundaki görevle
rinden dolayı her hangi bir suretle derhal veya bu 
yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya sakatlık 
neticesi tedavide iken ölen Emniyet Teşkilatı mensu
bu amir ve memurların ve jandarma teşkilatı men
subu subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, erbaş 
ve erlerin eşlerine, aile yardımı ödeneğine hak ka
zanan çocuklarına, ana ve babalarına, bunlar yoksa 
kardeşlerine 657 ve 926 sayılı kanunlar gereğince 
verilen ölüm yardımına ek olarak ayrıca (Türk Me
deni Kanununun miras hukukuna ilişkin hükümleri
ne uygun olarak) son aldığı aylığın 8 katı tutarında 
ölüm tazminatı ödenir., 

Erbaş ve erlere yapılacak ödemelerde yeni me
zun olmuş astsubay çavuş aylığı esas alınır.» 

BAŞKAN — Bunu yürürlükten kaldırıyoruz. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Evet 

BAŞKAN — Teşekkür ederim,, 
11 nci madde üzerinde söz almak isteyen üye 

var mı efendim? Yok. 
lıl nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde 1 ''i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun : 
a) 3 ncü maddesinin (a) bendi hükümleri ile dü

zenlenen nakdi tazminatlar 1.'131908 tarihinden; 
b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü mad

desi, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu kanunum şü
mulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini 
takip eden aybaşından; 

c) 7 nci maddesi hükümleri, 1.1.1968 tarihinden 
itibaren bu kanunun kapsamına girenlerin çocukları
mda içine alacak şekilde yayımı tarihinden; 
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"Geçerli olarak'uygui&nır. 
> Ancak % neü'.maSddenin (c) bendi gereğince bu ge-

• cici maddemn (a) hmdi kapsamına giren ama ve ba
baya nakdi tazminat ödendbilmesi Ikendilerinm bu 

•kanunum yayına 'tarihinde sağ olmalar* şaâitına tbağ* 
İJdır. 

1.1.1968 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak 
kazanmış bulunan eşlerden bu kanunun yayımı tari
hinden evvel ölmüş olanların payları görev nedeni ile 
ölenin çocuklarına verilir. Çocukları yoksa miras hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu geçici 1 nci madde hakkında bir 
izahat verir misiniz?..j 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkam) — Sayın 
Başkanım, -Yüksek malumları olduğu üzere bu yasa 
3 aaaunsui" getirmektedir: 

:i'-Birincisi* nakdi tazminat verilmesi müessesesi. Bu
mu i;M968; târîihnden itibaren•• yürüttüğe koyduk. 
'Çuftküî'&^rç^^ bu ta
lihtir. 

A-"Aylık b̂ağ̂ iMima1" konusunda. İse, hu kanunun ya-
yimp-ı t&rihilJde» sonra aylık (bağlamayı öngördük. 

Yine çocuklarının okutulmasını ise, -'ki, 7 nci mad
dede kabul buyurmuştunuz- yine bu kanunun yayımı 
tarihinden sonraya aldık ve hu kanun kapsamına gi
ren çocukların belirli şartları taşımaları koşulu ile 
okutma şartım veya tedbirini getirmiş olduk. 

'Aftcafc kionu; töiras hukukuna da def iniyor talbii. 
Özellikle bu kanunun kapsamına giren kişilerin ölüm
leri halinde tazminatın % 15 i anneye, % 15'i baba
ya; geri kalanın 1/4'ü eşe, geriye kalanı çocuklara tak
sim olacak idi. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
sağ olan ana ve balbayı dikkate aldık. Ana ive baba 
'bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ölmüş ise, o ana 
- 'babanın mirasçılarına bir şey düşünülmedi gayet ta-
ibii, özelikle. Eğer bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte eş sağ değil ölmüş ise veya 'bir başkasıyla evlen
miş 'biîahara ölmüş ise, ölen kişinin çocuklarına eşten) 
kalan pay 'dönsün diye düşündük. 

'Arz* ederini €fendim. 

t BAŞKAN — Yalnız, «bağlanacak aylıklar kanu
nun neşri tarihinden itibaren» 'dediniz. Halbuki bu
rada öyle değil : Bağlanacak aylıkları düzenleyeni 4 

r ncü madidösi 1.1.1968 tarihimden itibaren bu> kanunun 
şümulüne girenleri de kapsayacak şekilde yayımı ta
rihini takip «den aybaşından...»' deniliyor. 

M-HÂKİM •• 'TUĞGENERAL .MUfiSAl̂ FERJ: BAŞ
KAYNAK ^çişleri ı Komisyonu -Başkanı) — #vet < öy
le. Yanli şöyle arz edeyim : 

Sayın Başkanım,' maluhıunuz olduğum üzere Emekli 
-Sandığı Kanununa göre malullere veya .şehitlerin dul 

ve yetimferine ıbir maaş verilmektedir^ % 25 artırımlı 
verilecekler, ki 'bu kanunun (a) bendindeki;.amaca ve 
2 neti maddesinde sayılan kişiere ivedime koşulunu 
geltirmiş' bulunuyor. O 'koşullarıihrazıeden^kişiledn 
maaştan, % 25 altrırmalı olaralk büı kanunun yayımı 
tarihinden itibaren.' 

BAŞKAN -^ Yayımı tarihinden Mtbaren verile-
cökvyani 1%8'den itıibarendeğil?... 

'. HÂKİM TUĞGENERAL ^ MUZAFFER• BAŞ-
KAYNAK (îç%leri ıKomisyonu, Başkanı)—Evet efen
dim. 

Sadece nakdi tazminat 1.1.1968 tarih'inden itiba
ren; Aynen maddeyi okuyorum- Sayın Başkanım : 

^Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü maddesi 
1.1.1968 tarihinden itibaren bu kanunun şümulüne 
girenleri de kapsayacak -şekilde...>' Yani bu kanunun 
1 ve 2 nci maddesinde sayılan kişileri de? kapsayacak 
şekilde, çünkü orada şartları var. . 

iBAŞKA'N —- «İtilbaren:^ deyince, yanlış bir mana 
anlaşılmasın diye sordum. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır, 
hayır; yayımı tarihini takip eden aybaşından... 

BAŞKAN — Tamam, oldu, 
HÂKIM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

'KAYNAK (tçişîeri Komisyonu Başkanı) — Çünkü, 
bu kanundla demin yürürlükten kaldırdığımız kanun
lardan ayrı birtakım koşullar getirdik. O koşuları 
kapsayan kişilerinkiler, yayımı tarihini izleyen ayba
şından itibaren zamlı olarak verilecektir. Zaten bu 
kbnuyu Komisyon raporunda açtığımız gibi, madde 
gerekçesinde de daha önce izahat verilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici 1 nci madde üzerinde söz almak isteyen 

üye var mı efendim?... 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK tfMMi Gü

venlik Konseyi GeneliSekreteri) -*~ Ben, müsaadef eder
seniz şunu anlayamadım Sayın Başkanınr 

BAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK p t i i i Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 3 ncü maddemin 
(a) hendi hükümleriyle düzenlenen •> nakdî tazmıinat-
lar, deniliyor. 3 ncü; maddenin (a) bendîndb.topluca 
ödenecek tazminatlar var. < Ondan sonra (b) bendinde 
sakatlananlara verilecek tazminatlar... 

- J 2 0 4 — 
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MAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Onlara, 
19ö8'e glötürtnüyoruz; yaînrz ötenlerin... 

,BA$KAN — Bvet. 
Geçici 1 nci maddeyi ^oylarınıza sunuyorum : Ka

bul ' edenler... * Etmeyenler... Kabul edtilimlştıLr. 

- geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
JGEÇtölrM ADİDE 2. — U.M968. tarihinden* bu 

..kanunun yayımı; tarMne kadar odan dlöneme jıüş-
kim - nâ k'di tazmıınaitlarm (hesaplanmasında, 657, sayılı 
jDeVlet .Memurları Kanununda, belirtilen 1 nci derece 
^on kademe aylığının (Bu kanunun,yayımı tarlhindeldi) 

. brüt tutarı esas alınır. 

«'-ÖAŞKIAIN -«- Geçici 2 nci madde üzerindevsüz afl-
m ak isteyen üye var mi efendiim?:;. Yok. 

. 'Geçici 2, nci maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Ka-
*buL edenler,.. Etmeyenler.,. Kalbıi edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
< t <5EÇÎC$ MXI>DE 3 .--*•• Bı* • kanunun.' ölenlerin ka
nuni miraisçılarınavördlöcek'nakdi tazminatı düzenle
yen 3 ncü maddesi (a)1 bendinin ıgeçmişeuygulanma-
«stada: 

a) 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa; 

b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye; 

c) 3201 sayılı.Emniyet Teşkilâtı Kanununun 22)61 
«sayılı Kanunla .değişik 86. nci maddesiıne; 

d) 2215 «sklyıîı-'1̂ 79 yık; Bütçe 'Kanununun 86 nci 
maddesine; 

e) 2298 sayılı-1980..yık Bütçe Kanununun 49 ncu 
^naddesine; 

.... f) .iButkammd^.gö^terüm,,. görevlerinden dolayı 
ölenlerin mirasçılarına herlhanıgi bir mahkemeilamına; 

DayaırMİarak k^mrrüarınca yaplmış ve yapılacak 
4Jdttifceler bü karoına göre - ^verilecek nakds -tatzminat 
miktarlarından maıhsuf) edilir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi koyuişunuızun sebebi; 
şimdi verilecek çok tutarsa, evvelce aldıkları bundan 
mahsup edilerek 'öyle ödenecek... 

(HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BjAŞ-
KAYNAK (İçişleri Kftrnifsyonu Başkanı) — Artanı 
verilecek, iki defa olmasın diye. 

«RfclŞRAN — 'Bu geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen üye var mı efendim?.; Yok. 

Geçiciı 3 ncü maddeyi oylarınıza sıunuyorumı: Ka
bul edenler... fîtmeyteıılefW. Kaibul edilmiştir. 

12nci-maddeyi okutuyorum: 
- Yürürlük : 

MADDE 12. -^ Bu kanun hükümleri yayımı ta-
' ritimdeyötfürtüğe girer. 

' JBA!ŞKAN —• 12 nci madde- üzerijnde söz almak is
teyen 'üye var mfrV.Yok. 

' 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum: 

' T «Yürütme : 
. MA&DE 13, ^JBUlianujı.bükümlerind .Bakanlar 

Kurulu yürütür, 
-BAŞKAN --- lifflc^.aiado^to«ırİ«jıde:Sc«^allaıak is-

»teyen vat mi?. Yok. 
13 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler. ._ Etmeyenler,.. Jiabul• edilmiştir. 
yi JCanunun tümünü; oylarınıza,^«uttuyorunv* Kaibul 

..edenlen.'.Etmeyenler.^ Kabul edilmişitir. 
s Teşekkür ederim. 

2. — Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Ka
nuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğunu İlişkin KanuH Tasarısı, (lj21) (S. Sayısı : 
49) (1) 

BAŞKAN ~v (Gündemin 2 nci;.uratmdak* Nafa-
,ka Yükümlülüğüne .Uygulanacak Kanuna. H>a& Söz-
Jeşmonin, .Onaylanmasının Uy«urv..fBAiiuaduğtma; ,tüŞ-
kin İKaaun ^Tasarısı 49 sıra sayısıyla basılıp.;dağıtıl
mıştır, 

JBU ,4ûonuylaifriaigiü bakanlık t -. <t«rnsikJİleri^y#rierini 
^aldılar, 

»Tü^ü.üzeriodeki görüşmelere .geçmeden -evyel, 
.Bakanlık temsilcisi ilgili arkadaşımızdan;-buAju^ftfma 
^Jaakkında, -bize? özet ibilgi; veemfisinLrica^ ediyorum., 

- Buyurun efendim. 

FEVZİ UYOÜNER (Adalet Bakanlığr Termüci-
si) — Sayıtı Başkanım; Avrupa'daki iş alanları Türk
lere açıldıktan sonra; Türklerle Avrupa'da yaşayan 
birtakım insanlar'arasında nafakadan doğan birtakım 
alacaklar ve borçlar ilişkileri ortaya çıkmıştır". Bu 
ilişkilerin düzenlenmesi için birtakım milletlerarası 
sözleşmeler yapılmaktadır. Şimdi üzerinde durduğu
muz kıonuy nafaka yükümlülüğün*-uygtdanacak ka
muna-daif'«ödeşme 'Bu «öriegmenm esas-unstırla-
rını kısaca arz edeceğim.! 
f Y-Sfestapne, 2' - Ekim' 1973-tarminde -Laif eyrde-*knza-

•laımMştıı1:» SözteşmeV" T4ifkiye Gumhuriyett, Fransa, 

(1) 49 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Hollanda, İtalya, İngiltere, İsviçre, Lüksemburg, 
Portekiz tarafından imzalanmıştır. Sözleşmeyi halen 
Portekiz ve İsviçre onaylamış /bulunmaktadır, 

Sözleşmenin kısaca kapsamı : Aile, hısımlık, ev
lilik veya sıhriyet, nesebi sahih olmayan çocuğun na
faka iddiası gibi ilişkilerden doğan nafaka yüküm
lülüklerine bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır. 

Nafaka taleplerine, 4 ncü madde hükümlerine 
göre, nafaka alacaklısının mutad meskeninin bulun
duğu devlet kanunu uygulanacaktır. Bunun yanısıra, 
gerektiğinde, nafaka talep edilen şansın milli kanu
nu veya müşterek milli kanunlar da uygulanabilecek
tir. 

Kısaca, nafaka yükümlülerine uygulanacak kanu
nun özet olarak açılkllanması bundan ibarettir efen
dim. 

BAŞKAN — O halde, şimdiye kadar bunu Por
tekiz ve İsviçre tasdik etti, diğer ülkelerin hiç birisi 
henüz tasdik etmedi. Etmediğine göre, Almanya'da-
ki veya Belçika'daki işçilerimiz için de 'bu nafakadan 
doğacak yükümlülükler yürürlüğe girecek mi, şimdi 
biz ıbunu tasdik edersek? 

FEVZİ UYGUNER (Adalet Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır efendim; 'bu sözleşme çerçevesinde yü
rürlüğe girmeyecektir. Fakat, ben konuyu dağıtma
mak için arz etmedim; daha evvel bu konuda imza
lanmış 'bir New - York Sözleşmesi vardır, 1956 ta
rihli. Bu sözleşme halen uygulama alanındadır, uy
gulanmaktadır. Bu sözleşmenin uygulanmasında Ba
kanlığımız aracı kurum olarak görev yapmaktadır. 

Şimdi huzurunuza getirilen sözleşme, o sözleşme
yi tamamlayıcı mahiyette bir sözleşmedir. Yani biz 
bunu onaylarsak, diğer ülkelerin onaylamalarına da 
belki yardımcı olacağız, teşvikçi olacağız kanısında
yız ve bu sözleşmeye katılmamızda biz kendi yönü
müzden fayda buluyoruz. Çünkü, daha ziyade biz 
bu ülkelerdeki şahıslardan alacaklı durumdayız. 

ıBAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerinde 
söz almak isteyen üye var mı? Yok.| 

Tümü üzerindeki görüşme bitmiştir,; 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
•1 nci maddeyi okutuyorum. 

Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

İlişkin Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 2 Ekim 1973 gününde Lafaey'de 

imzalanan «Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak 
Kanuna Dair Sözleşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur, 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim? Yok.ı 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum, 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı gününde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — «Yayımı tarihinde» mi, «yayımı gü

nünde» mi? Burada «gününde» yazılmış. Şimdiye 
kadar hep «tarihinde» idi; niye burada «gününde» 
oldu? Kanun tekniğine göre «tarihi» olması lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Tarihinde» ol
ması lazım efendim, öyle geldiği için, komisyondan 
da geçmedi aynen basıldığı gibi okundu; «tarihi» 
olması daha uygundur efendim. 

BAŞKAN — O halde bu 2 nci maddenin «Bu ka
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» şeklinde değiş
tirilmesi gerekir, 

Bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

3 ncü maddeyi okutuyorum,, 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste

yen var mı? Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederiz. 

3. — Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Karar
ların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1120) (S. Sayısı; 50) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasındaki, Nafa
ka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınma
sına ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, 50 
sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Bakanlık temsilcisi aynı arkadaşlardır. 
Bu tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçme

den evvel bunun hakkında da ilgili arkadaşımızdan 
açıklama rica edeceğim. 

Buyurun. 
FEVZİ UYGUNER (Adalet Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Başkanım, bu sözleşme de diğer söz-

(1) 50 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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'.eşmeyi tamamlayıcı mahiyette bir sözleşmedir. Bu 
sözleşme, nafaka yükümlerinin esasından ziyade usul 
hükümlerini içermektedir. Yani, nafaka yükümlülü
ğü hakkında bir uyuşmazlık çıktığı takdirde bu uyuş
mazlığın hangi ülke kanunlarına göre halledimesi 
gerektiğini düzenleyen bir sözleşmedir. 

Bu sözleşme de, bundan evvelkinde olduğu gibi 
2 Ekim 1973 tarihinde Lahey'de imzalanmıştır. Söz
leşmeyi Türkiye Cumhuriyeti, Federal Almanya, 
Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Lüksemburg, Çe-
koslavakya, isviçre ve Portekiz devletleri imzalamış
lardır. Sözleşmeyi Çekolavakya, Fransa, İsviçre ve 
Portekiz devletleri onaylamışlardır, 

Sözleşme, sadece nafaka alacaklarının tanınması 
ve tenfiziyle ilgili olup, diğer alacaklar sözleşmenin 
kapsamı dışındadır. 

Sözleşmenin uygulama alanı 1 ve 3 ncü madde
lerinde belirtilmiştir. Bu maddeler hükümlerine göre 
sözleşme; aile, hısımlık, evlilik veya sıhriyet, nesebi 
sahih olmayan çocukların nafaka taleplerini kapsa
mına almaktadır. 

Sözleşmenin 26 ncı maddesi, sözleşmeye katılan 
devletlere çekilme hakkı, kaydi ihtirazi hakkı tanın
mıştır. Tanıma veya tenfizine karar verilen ilan 
veya belgeler, tanıyan veya tenfiz kararı veren ülke
nin kendi mevzuatına göre ve kendi mercilerince uy
gulanacaktır. 

'Bir misalle şunu arz etmek isterim : Mesela, ko
cası Almanya'da çalışan ve kendisi Türkiye'de otu
ran bir işçi Türk kadını, Türkiye'de nafaka davası 
açabilecektir, Türkiye mahkemesinde ve mahkeme
den aldığı kararın tenfizini Alman makamlarından 
isteyebileceği ve Alman makamları tenfiz kararı ver
diği takdirde, Alman kanunlarına göre ve Alman ic
ra makamlarınca bu icra edilecek, nafaka tahsil edi
lecek ve Türkiye'ye gönderilecektir ve Türkiye'deki 
nafaka alacaklısı hanım eşe ödenecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Yalnız, bu anlaşma diğerini tamamlayıcı mahi

yette dediniz, değil mi? 
FEVZİ UYGUNER (Adalet Bakanlığı Temsilci

si) — Usul bakımından efendim, tamamlayıcı mahi
yettedir. 

BAŞKAN — Tamamlayıcı mahiyette; ama onu 
imzalayan devletlerle bunu imzalayan devletler farklı. 

FEVZİ UYGUNER (Adalet Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, imzalayan devletler aşağı yukarı aynı, 
yalnız bunu onaylayan devletler... * 

BAŞKAN — Çekoslavakya falan yoktu, var mı 
idi ötekinde Çekoslavakya falan? Yok tu galiba... 

FEVZİ UYGUNER (Adalet Bakanlığı Temsilci
si) — Çekoslavakya yoktu, bunda ilave olarak Çe-̂  
koslavakya da yer almış vaziyette ve onaylamışlar 
sözleşmeyi; fakat Çekoslavakya ile birlikte Portekiz 
ve İsviçre de bunu onaylamış efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Bu tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yok, 
Tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ll nci maddeyi okutuyorum : 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Ta
nınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin Onaylan-
masnının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 Ekim 1973 gününde Lahey'de 
imzalanan «Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Ka
rarların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme» 
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ı2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı gününde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bunun da «... yayımı tarihinde..,» 

diye düzeltilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer» di
ye düzeltilmiştir.; 

2 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz : 
MADDE 3, — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?., Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim., 
Gündemimizde başka madde olmadığından, 5 Ka

sım 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum: 

Kapanma Saati : 17.48 
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MîfcLt GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEM!'' 

14 NCÜ BİRLES/ÎM 

3 . 11 . 1980 i Pazartesi 

Saat : H5.00 

I. — KANUN; TASARI VE TEKLİFLERİ} , 
1. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hak

kında- Ka'nutu TekKfî ve İçlileri" Komisyonu Raporu. 
(2/T6) fS. Sayısı: 35) 

2. '•— Nafaka: Yükümlüflüğüne Uygulanacak Ka"-
nuna' Dair Sözleşmenin Onaylanmasının .Uygun Bu
lunduğuna İlişkin Karıun Tasarısı, (1 /21) (S. Sayı- , 
sı : 49) 

3. — Nafaka Yükümlülüğü 'Konusundaki Karar
larını Tanınmasına ve Tenfizine ilişkin Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı; (1 /20) fS. Sayısı': 50) 

I. ^ W » » 1 -*•» 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 35 

Nakdi Tazminat ve Ayhk Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu. (2 /16) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

23 . 10 . 1980 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 

Sedat CELASUN 
' Orgeneral 

Jandarma Genel Komutam ve 
Müh' Güvenlik Konseyi Üyesi 

G E R E K Ç E 

1 Haziran 1929 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 29 . 5 . 1929 gün ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Ka
nununda; güven ve asayişin korunması hususundaki vazifelerinden dolayı yaralanan veya sakat kalan jandar
ma, subay ve astsubayları ile polis ve gümrük muhafaza amir ve memurlarına sekiz maaşa kadar, erbaş ve 
erlere (200) liradan (1 000) liraya kadar; bu yüzden ölen jandarma, subay ve astsubayları ile polis ve güm
rük muhafaza amir ve memurlarının ailelerine 16 maaş, erbaş ve erlerin ailelerine (2 000) lira nakdi tazminat 
verileceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerine göre, emniyet ve asayişin korunması ile gö
revlendirilen askeri birliklerin personeli ile yardımcı siviller ve bilumum bekçi ve korucularda belirtilen nakdi 
tazminattan yararlanmaktadır. 

3201 sayılı' Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 . 2 . 1980 tarih ve 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı mad
desinde : 

«Emniyet örgütü mensupları, 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durum
larda : 

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hiz
metleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar; 

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta olduk
ları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir. 

C) <B) fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybedenlerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaltı katı 
para olarak kanuni mirasçılarına ödenir.» hükmü yer almaktadır. 

1980 yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesine göre de; « güven ve asayişin korunması hususundaki 
görevlerinden dolayı herhangi bir suretle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık 
neticesi tedavideyken ölen emniyet teşkilatı mensubu amir ve memurların ve jandarma teşkilatı mensubu 
subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, erbaş ve erlerin mirasçılarına 657 ve 926 sayılı kanunlar gereğince 
verilen ölüm yardımına ek olarak ayrıca son aldıkları aylığın 8 katı tutarında ölüm tazminatı ödeneceği» be
lirtilmiş bulunmaktadır, 

Yukarıda açıklanmış bulunan muhtelif kanunlardaki nakdi tazminata ilişkin hükümlerin tek bir kanunda 
toplanması suretiyle nakdi tazminata hak kazananların değişik kanunlardan kaynaklanan farklı durumlarının 
yeniden gözden geçirilerek; aynı görevi yapanların statüleri dikkate alınarak belli esas ve ölçüler içerisinde 
nakdi tazminattan yararlanmalarım sağlamak; diğer yönden güven ve asayiş konularında görevli olan diğer bir 
kısım personeli de nakdi tazminat kapsamına almak için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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Kanun tekliflinin isminden de anlaşılacağı üzere, hazırlanmış bulunan Kanun Teklifinin kapsamına giren
lere bağlanacak emekli aylığı konusunda da yeni hükümler getirilmektedir. 

Kanun Teklifi bugüne kadar yürürlükte bulunan hükümlerin dışında «Görevleri sona ermiş olsa bile yap
tıkları hizmet nedeniyle yaralanan, ölen veya sakat katanları da», kapsamına almaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci Maddede : Kanun Teklifinin amacı belirtilmiştir; kapsam maddesinde sayılan personelden güven 
ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görev
leri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle yaralanma, ölme veya sakat kalmaları halinde ödenecek 
nakdi tazminatla birlikte aylığa hak kazananlara bağlanacak aylığın esas ve yöntemlerinin bu kanunla düzen
lendiği açıklanmıştır. 

2 nci Maddede ; Kanun kapsamına giren personel gösterilmiştir. Bu madde metninin hazırlanmasında gü
ven ve asayişin korunması, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile soruşturma ve kovuşturma konularında gö
revli tüm personel maddenin kapsamına 'alınmıştır. Ancak maddenin muhtelif bentlerine giren personelin gü
ven ve asayişin korunmasındaki hizmetleri gözönünde bulundurularak uygulamaya açıklık getirmek için bu 
personelden bir kısmının hangi hallerde kanun kapsamına girecekleri de ilgili bentte belirtilmiştir. Kuşkusuz 
2 nci madde kapsamına giren personel amaç maddesindeki görevlerinden dolayı nakdi tazminata veya aylığa 
hak kazanmaları halinde bu kanun hükümlerinden yararlanacaklardır. 

3 ncü Maddede : Ödenecek nakdi tazminatın miktarı ile bu nakdi tazminatın tespitine esas olacak ölçü 
gösterilmiştir. Bu madde hükümlerine göre kanun kapsamına girenlerden ölenlerin kanuni mirasçılarına 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci denece somı fcadelmıe aylığı brült miktarının 30 katı tutarında 
naikldli tazminat ödenecektir. Kanun maddesinde sözü âdiem 1 nci derece son kademe aylığı ek göstergesıiız 
aylıktır; sakatlananlara 1 ndi derece son kaidemle aylığı 'brült miktarının 30 katı tutarındaki nıakldli tazminatın 
sakatlatılma dereceısiime göre % 25'den % 75'ime kadar, yaralananlara ise % 20'ısini geçmemek üzere nakdi taz
minat ödenecektir. 

Maddenin son fıkrası ile sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde nakdi tazminat tutarlarının bütçe olanakla
rını aşacak dereceye ulaşması halinde Bakanlar Kuruluna tazminat hükümlerinin uygulanmamasına imkân 
veren bir hüküm getirilmiştir. 

4 ncü Maddede : Bu Kanıuin kapsamına glirenllerıe bağlanacak emekli aylığı konuları düzeııienırhüşltjir. Kanun 
kapsamına girenler EmıekHi Sanıldığımla bağlı veya Sosyal Sigortalar ile Bağ-Kur'a bağlı kişiler olabileceği gibi 
hiçbir sosyal güvenlik kurumluna bağlı olmayan kiştiler de (yetkililer taraf undan verilecek görev gereği) bu Ka
nun hükmünden yararlanabilecekleridir. Kuşkusuz kanunun genellikle TC Emekli Sandığı iştirakçileri hak
kında uygulanması söz konusu ise de istisnai de olsa kanun kapsamına girmeleri muhtemel kişilerimde emek
li aylıklarımın düzenlenmesi gerekli bulunmuştur. Madde bu şekildeki düşüıncenlin ışığı altında geriliş bir şekilde 
hazırlanmıştır. Madde hazırlanırken 5434 sayılı Ralnunuın 18.1.1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 
64 ncü maddesi kapsamına giren Silahlı Kuvvetler vazife malullerinin aylıiklarıının anılan maıddle ile düzenlen
diği gözönünde bulunıdurulmuış ve bu Kanun1 uyarınca bağlanacak aylıkların 5434 sayılı Kanonun 64 ncü 
maddesinin (e) fıkrasının son bendi gereğince bağlaınmıaısı gereken aylıklardan fazla olamayacağı hükmü ge-
tlirüimdştiir. Bu hükümle, yukarda açıklanacağı üzere bu Kanun kapsamına girenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerti 
Vazife Malûlleri Hakkında 5434 sayılı Emekli Sarıldığı Kanununun 64 ncü maddesi hükümlerime bu Kanun 
kapsamına giren diğer kişilerden Emekli Sandığına tabi olanlar hakkında ise bu Kanun hıüküımlertinlin uygu-
laaması halinde doğabilecek farklılığın önlenmıesli öngörülmüştür. 

5 nci Maddede : Kanunun 2 noimıaddesi kapsamıma giren personellin 1 nci mıalddede gösterilen görevi yap
tıktan sonra bu görevle (yanJİ kamu göreviyle) veya dışardan alınmış sivül kişilerin bu Kaınıunıdaiki görevleri soma 
erdikten sonra görevleri nedeniyle yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu durumlarının ev
velce ifa ettikleri hizmetten meydana geldiğinin tevsik edilmesi durumunda haklarında nakdi tazminat ve 
emekli aylığına ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi - (S. Sayısı : 35) 
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6 noi Maddede : Bu Kanun gereğince ödetilecek nakdi tazmllınat ve aylığın etkisi belirtilmektedir. Ödenecek 
nakdi tazrminat ve bağlanacalk ayluklar bu durumdaki görevli personellin kendi'simin veya ailesi ferıtter'min uğ
radıkları maddi ve manevi zararların karşılığı olarak verilmektedir. Bilindiği üzere, bu kornoda uğranılan maddi 
ve manevi zararların kurumlari'ndaın tazimini için yargı organlarında ilglililer tarafından dava açılmaktadır. 
Açılmış veya açılacak olan davalarda mahlkelmeleroe kurumlanın1 ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatım 
hesabımda bu Kanun bükülmlerfae göre yapılan veya yapulacalk olan ödemelerin dikkate aiımımıası için madde
min tedvini gerekli bulunmuştur. 

7 nci Maddede : Bu Kamumda yazılı koşularda ötenlerim çocuklarına yapılacak öğretim yardımı hususu 
düzenlenmiştir. 

8 midi Maddede : Solsyal güvenlik kurumları tarafından yapılacak ödemelerden hangilerimin Hazineden tah
sil edileceği gösterilmiştir. 

9 ncu Maddede : Bu Kanıuinldan yararlananlara 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Milli İstihbarat Teş
kilâtı Kanununun 22 nci mıadddsi hükümlerine isıtümatsen aynı olay ve durum nedeniyle ayrıca ödemıe yapıl
masını önleyecek hükümler konmuştur. 

10 nou Maddede : Bu Kanunun uygulaimıa esaslarıını göstermek üzere, bir yönötmelilk düzenleımeceği belirteil-
mü'ştiır. Kanun kapsamıma giren personelin muhtelif kurumlara bağlı otoalsı nedenliyle yönetmeliğim Bakanlar 
Kuırulbnca hazırlanması öngörülmüştür. Bu yönetmelik hazırlanırken sakatlık tazmimatıınaın ne şekilde tespit 
edlilieceğine ışık tutmak içtim, 5434 sayılı Kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında sakaitlılk derecelerinim 
tespliltliıne esais alınan nlizamnaımıeye atıf yapıümıış ve 6 derece olarak bu nizamnamede belirlenen sakatlık de
recelerine göre her derece için % 10 oranımda indirimi yapılacağı açıklanmıştır. Örneğin, 1 nci derecede saılcaıt 
kalana % 75, 2 noi derecede sakat kalanla % 65, 3 ncü derecede sakat kalana % 55 oranımda nakdi tazminat 
ödlenıecıekıtür. 

11 nci Maddede: Yürürlükten kaldırılan hükümler gösterilmiştir. Kanun tekliflinin genel gereıkçeslinde açık
landığı üzere bugüne kadar nakdi tazminata ilişkin hükümler değişik kanunlarda ayrı biçimlerde düzemi enmıiış 
\idi. Bu Kanun teklifliyle yeni baştan bir düzenleme getirildiğinden konuyu düzenleyen önceki kanunların 11-
glii hükümlerimin yürürlükten kaldırılllması gerekli oltaakltadır. 

Geçici 1 noi Maddede : Bu Kanun hükümlerinim Kanun kapsamına girenlerden hangi dunumda olanla
rın hangi tarihten itibaren 'bu Kanun hükmıünden yararlanacağımı belirten hükümler yer almaktadır. 1.1 1968 
tarihlimden itibaren bu Kanun tekilimde yazılı koşullarda ölienlerin Kanunun diğer hükümlerinde açıklanan 
mirasçılarına bu madde hükümleri de dikkate alınarak makdi yardım yapılacaktır. Aiynı şekilde dul ve yetimlere 
de bağlanacak aylıklar 1 . 1 . 1968 tariırinıden üüiıbarem bu Kanun tekliflinde yazılı koşullarda ölenlerim dul ve 
yetimlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak bunlara bağlanacak aylıklar bu Kanunun yayımını 
takip eden aybaşından geçeri olmak üzere bu Kanun teklifinde belirtilen esaslara göre ödenecektir. 

Geçici 2 nci Maddede : Geçici 1 nci Madde hükümlerine göre, ödenecek nakdi tazminatların hesap
lanmasında Kanunun yayımı tarihindeki 1 nci derece son kademe aylığının brüt tutarının esas alınacağı gös
terilmiştir. Kanunun yayımı tarihindeki 1 nci derece son kademe aylığının brüt tutarının 30 katı bulunduk
tan sonra kanun teklifinin ilgiji hükmündeki esasa göre nakdi tazminat ödenecektir. 

Geçici 3 ncü Maddede : Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce muhtelif kanun hükümlerine göre öde
nen veya ödenmesi öngörülen tazminatların bu kanun hükümlerine göre verilecek tazminat miktarından mah
sup edileceğini belirtmek üzere hazırlanmıştır. 

Kanun teklfinıin 11 nci ve 12 nci maddeleri yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

'Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 35) 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
İçişleri komisyonu 

Esas No : 2/16 
Karar No : 3 

25 . 10 . 1980 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi 23 . 10 . 1980 tarihinde toplanmış bulu
nan komisyonumuzda görüşüldü; 

Onüç esas ve 3 Geçidi Maddeden libaret olan Kanun 'teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşme ve müzake
reler sonunda teklifin tümü kabul edilmiş ve maddelerin 'müzakeresinle gıeçilrriiışHiır. 

Kanun tekliflinıiın amaca ifliışkıiını 1, Kapsamını belirleyen 2, Nakdi Tazminat miktarlarını gösteren 3, Aylık 
Bağlanması hakkındaki 4, Görevden ayrılanlara dair 5, Nakdi Tazminat ve aylığın etkisini düzenleyen 6, 
Öğretim yardımı hakkında 7, Hazineden tahsil konusuna ilişkin 8,644 sayılı Kanundaki tazminatın uygulana
mayacağı halleri gösteren 9, Yönetmelik çıkanlmasına dair 10„ Yürürlükten ik aldırılan hükümleri belirten 
11 noi maddeleri ve üç geçici maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin maddeleri ayrı ayrı görüşülerek; 

Bu maddelerde; Kanun kapsamına girenlerin hizmetleri nedeniyle ölmeleri veya sakat kalmaları halinde 
ödeneceik nakdi tazminat ile birilikte bağlanacak emekli aylığının, yaralananlara verilecek nakdi tazminatın 
açıık bir şekilde düzenlendiği görülmüştür. 

Geçici maddelerde ise bu kanun hükümlerinin prensip olarak 1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren uygulanması
na ilişkin hükümlerin düzenlendiği, bu süre içinde ölmüş 'bulunanların dul ve yetimleri ile sakat kalanların 
aylıkl anımın bu kanunun yayımı taribJinıi taklip eden aybaşından geçerli olmak kaydı ile yükseltileceğinin belir
tildiği görülmüş ve aynı süre içinde ölenlerin ailelerine bu kanun hükümlerine göre, kanonun yürüdüğe gir
diği tarihten önce sakat kalanlara ise önceden yürürlükte olan hükümlere göre nakdi tazminat verilmesinin 
öngörüldüğü anlaşılmış ve kanun teklifinin maddeleri da aynıen kabul edlitoiştir, 

Komisyonumuzca görüşülerek uygun bulunan ve kabul edilen, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Teklifli ile gerekçesi raporumuza ilüşik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz 
olunur. 

Başkan 
Muzaffer Başkaynak 

Hâkim Tuğg. 

Sözcü 
Zeki Güngör 

Hava Hâk. Alb. 

Kâtip 
İsmet Onur 
Hâk. Alb. 

Üye 
Suat Koçer 
Hâk. Alb. 

Üye 
Mümin Sunay 

Mly. Alb. 

Üye 
Rusuhi Ecevitoğlu 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe Mali Kontrol 
Genel Md. Yard. 

Üye 
Metin Kantarcıoğlu 

T. C. Emekli Sandığı Tahsis 
Dairesi Bşk. Yard. 
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Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle 
görevli olanların bu görevlerinden dolayı yada görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle 
derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları ha
linde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek 
nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu kanun; 
a) Içgüvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen: 

1. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelini, 
2. Silahlı Kuvvetler mensuplarını, 
3. Milli istihbarat Teşkilatı mensuplarını, 
4. Çarşı, mahalle ve kır bekçilerini, 
5. Gümrük muhafaza amir ve memurlarını; 

b) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlere ve kaçakçılığa ıttişkin olayların soruşturma ve kovuşturma 
işlemlerini yürüten Adli ve Askeri Hâkimleri, Cumhuriyet Savcı ve yardımcılarıyla Askeri Savcı ve yardım
cılarını; 

c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin önlenmesi esnasında güvenük kuvvetleriyle birlikte olay mahal
linde bizzat görev yapan mülki idare amirlerini; 

d) Ceza ve tutukevlerinin iç ve dış güvenliğini sağlamakla görevli bulunan personeli; 
e) Güven ve asayişin korunmasinda hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine 

bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri; 
Kapsar. 

Nakdi Tazminat : 
MADDE 3. — Bu kanun kapsamına girenlerden; 
a) Ölenlerin kanuni mirasçılarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece son ka

deme aylığı brüt miktarının 30 katı tutarında, 
b) Sakatlananlara, (a) bendinde belirtilen tutarın |% 25'inden % 75'ine kadar, yaralananlara ise '% 20'si-

ni geçmemek üzere, sakatlık veya yaralanma derecesine göre, 
Nakdi tazminat ödenir. 
Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; yaralanma, sakatlanma veya ölüme neden olan olayın 

meydana geldiği tarihteki 1 nci derece son kademe aylığının brüt tutandır. 
c) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve 

füruu veya yalnızca füruu dle içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayn ayrı ol
mak üzere '% 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde 
miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazmi
nattan fazla olamaz. 

Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerin devam ettiği süre içinde, bu maddede yer alan nakdi tazminata 
ilişkin hükümlerin uygulanmamasına Bakanlar Kurulu karar verebilir. 

Aylık Bağlanması : 

MADDE 4. — Bu kanun kapsamına girenlerden; 
a) Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev ma

lûllüğü aylığı bağlanır. 

iMili Güvenik Konseyi {S, Sayısı : 35) 
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b) Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dö
nüştürülür. 

c) Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir. 
Bu madde gereğince ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar, (5434 

sayılı Kanunun 18 . 1 . 1979 gün ve 2177 sayılı Kanunla değişik 64 ncü maddesinden yararlananlar hariç) 
ı% 25 artırılarak. ödenir. 

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumla
rına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek gi
riş derece ve kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde 
dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre TC Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı ,% 25 
artırılarak bağlanır, 

Bu madde hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığınca artırılarak bağlanacak aylıklar; hiçbir suretle aynı 
derece, 'kademe ve ek göstergedeki emsaline 5434 sayılı Kanunun 2177 sayılı .Kanunla değişik 64 ncü maddesi 
(e) fikrasının son bendi gereğince bağlanması gereken miktarlardan fazla olanıaZi 

Görevden Ayrılanlar Hakkında Uygulama : 

MADDE 5. — İkindi maddede sayılanlardan görevleri sona ermiş bulunanların, bu görevleri nedeniyle ya
ralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri hallinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri hizmetten meyda
na geldiği tevsik edilenlere 3 ncü ve 4 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Nakdi Tazminat ve Aylığın Etkisi : 

MADDE 6. — ©u Kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile 'bağlanacak emekli aylığı uğra
nılan maddi ve manevi zararların karşılığıdır. 

Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları 
tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar göz-
önünde tutulurv 

öğretim Yardımı: 

MADDE 7.; — Bu kanunda yazılı koşullarda ölenlerin çocukları Devlete ait yatılı okul ve eğitim kurum
larında ücretsiz olarak okutulurlar. Bunlardan yükseköğrenim yapacak düzeye ulaşanlar, Devlete ve kamu 
kurumlarına ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarından ücret ödemeksizin yararlanırlar. 

Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yakardaki fıkrada yazılı hakları kaybederler. 

Hazineden Tahsil : 

MADDE 8. — Bu kanunun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince !% 25 fazlası ile bağlanan aylıklardaki 
bu fazlalık ile 4 üncü maddenin (d) bendine göre bağlanan aylıkların tamamı ilgili sosyal güvenlik kurumla

rınca ödenir ve faturası karşılığında hazineden tahsil edilir. 

644 Sayılı Kanundaki Tazminatın Uygulanamayacağı Haller ; 

MADDE 9. — 'Bu kanun hükümlerinden yararlanan Mili İstihbarat Teşkilâtı mensupları, 6 Temmuz 1965 
tarih ve 644 sayılı Kanunun 22 noi Maddesindeki yaralanma, sakatlanma ve ölüm tazminatlarından ayrıca 
yararlanamazlar. 

Yönetmelik : 

MADDE 10. — Bu kanuna göre verilecek nakdi tazminatların ödenme şekli ile 3 ncü maddenin (b) ben
di uyarınca ödenecek tazminatların tutarları ve bu kanunla ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 3 ay içinde Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
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Ancak bu yönetmelikte; sakatlık tazminatı, 5434 sayılı kanun uyarınca vazife malulü olanlar hakkında 
esas alınan 13 .7.1953 gün ve 1053 sayılı «Vazife Malûllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Ni
zamname» de gösterilen 6 derece üzerimden ve sakatlık derecelerine göre, her derece için % 10 oranında in
dirim yapılmak suretiyle düzenlenir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 11. — 
a) 29 Mayıs 19i29 tarih ve 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ile bu kanunun ek ve değişiklikleri; 
b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek madde; 
c) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesi; 
d) 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanunıuın/um 12 .9 . 1980 gün ve 2261 sayılı Kamunla değişik 86 ncı mad

desinin (c) bendi; 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun: 
a) 3 ncü maddesıimin (a) benıdii hülklüımıleıti iJie düzenlenen nakdi tazminatlar 1.1.1968 tarihinden; 
b) Bağlanacak aylıkları düzenleyen 4 ncü maddesi, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu kanunun şümulüne 

girenleri de kapsayacak şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından; 
c) 7 nci maddesi hükümleri, 1.1.1968 tarihinden itibaren bu kanunun kapsamına girenlerin çocuklarım

da içine alacak şekilde yayımı tarihinden; 
Geçeri olarak uygulanır. 
Ancak 3 ncü maddemin (c) bendi gereğince bu geçici maddenin (a) bendi kapsamıma giren ana Ve babaya 

n'aUödli tazminat ödıenöbitaesli kendilerinin bu kanunun yayımı tarihinde sıağ olmaları şaritına bağhdlr. 
1.1.1968 tarihimden iibaren nalkldli tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu kanunun yayımı tari

hinden evvel ölmüş olanların payları görev nedenli ii'le öîenin çocuklarıma verilir. Çooulkları yoksa mliras 
hüMirnleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 . 1 . 1968 tarihinden bu kanunun yayımı tarihine kadar olan döneme ilişkin 
nakdi tazminatların hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece son 
kademe aylığının (Bu kanunun yayımı tarihindeki) brüt tutarı esas alınır. 

GEÇtCt MADDE 3. — Bu kanunun, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek nakdi tazminatı düzenle
yen 3 ncü maddesi (a) bendinin geçmişe uygulanmasında: 

a) 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanununa; 
b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna 6846 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye; 
c) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 2261 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesine; 
d) 2215 sayılı 1979 Yılı Bütçe Kanununun 86 ncı maddesine; 
e) 2298 sayılı 1980 Yılı Bütçe Kanununun 49 ncu maddesine; 
f) Bu kanunda gösterilen görevlerinden dolayı ölenlerin mirasçılarına herhangi bir mahkeme ilamına; 
Dayanılarak kurumlarınca yapılmış ve yapılacak ödemeler bu kanuna göre verilecek nakdi tazminat 

miktarlarından mahsup edilir. 

Yürürlük : 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 49 

Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 1 lişkin Kanun Tasarısı. (1 /21 ) 

TC 
Başbakanlık 17 . 10 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112 - 531106882 
Konu : Kanun tasarıları. 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ügi : 30 . 9 . 1980 taHİhK ve 101-603/06639 sayılı yazanız. 
Ekli listede konuları ve eski Millet Meclisi 'Başkanlığına sunuluş tarih ve sayılan belirtölen kamun tasa

rdan Bakanlar Kurulunca benimsenmiştir. 
Konseyin onayına sunulmak üzere anmlaın Kanun taşanlarının işleme konpbnasHM aırz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

17.10.1980 Tariilhü ve 112 - 531/06882 Saydı Yazınım EM. 

L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metleri Arasında Kuzey Atlantik Anlaşmasının II. ve III. Maddelerine 
Uygun Olarak Savunma ve Ekonomik Alanında işbirliğinde Bulunul
masına Dair Anlaşma ile Bunlarla İlgili Tamamlayıcı Anlaşmaların ve 
Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair . Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı. 
Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi , Uluslararası Teşkilatı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
16 Şubat 1976 Tarihinde Barselona'da İmzalanan Akdeniz'in Kirlenmeye 
Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ile İki Protokol ve Eklerinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

t 
Tarihî Sayısı 

24 . 4 . 1980 101-554/02065 

2 .11 . 1978 101-327/08695 

26 , 6 « 1979 101-426/03512 

26 . 6 , 1979 101-123/03512 

23 . 7 . 1979 101-444/04949 

15 . 1 . 1980 112-348/01025 

13 , 2 < 1979 101-393/10678 
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K O N U S U TarM Sayısı 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı ihdasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Çatışmaları Konusunda 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı. 
Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık 
Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. 
1971 Psikotrop Maddeleri Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 14 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal 
Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
13 Şubat 1977 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

5 . 6 . 1979 

17 . 8 . 1978 

15 . 1 . 1980 

7 .11 . 1977 

31; . 12. 1979 

6 . 2 . 1980 

22 . 5 , 1980 

6 . 2 . 1980 

101-425/03512 

101-79/07276 

101-521/08255 

101-87/07166 

101-511/08092 

101-526/01290 

101-561/04193 

101-525/01291 

GEREKÇE 

1. Türkiye'nin de üyesi bulunduğu, Devletler "Özel Hukuku Laihey Konferansı, Onrik'inci Genel Kurul 
toplantısında, Mr yandan nafaka yii'kümllüüğü konmunda büyülklere de teşmil olunacak yeni bir Sözleş-
me'yii, «Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenf izline ilişkin Sözleşme» adı altın
da hazırlarken, öte yandan, nafaka yükümlülüğü konu unda hangi kanunun uygulanacağını sapDayan, «Na
faka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme» yi hazırlamış, bu Sözleşme de üye devletler için 
2 Ekim 1973 tarihlinde Latıey'de 'imzaya açılmıştır. Türkiye bu Sözleşmeyi 2 Ekim 1973 tarihinde imzala
mıştır.-

'2« («Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme» nıin amacı, büyüklere karşı nafaka» yü
kümlülüğüne uygulanacak kanunla ilgili müşlterek hükümler tesis etmektedir. 

Sözleşme, Taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde, 24 Ekim 1956 taritııimdfe LalbJey'de imzalanmış olan, 
«Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme» nin yerini alacaktır. 

3. 27 maddeden ibaret olan bu Sözleşme, özetle aşağıdaki hususları kapsamaktadır : 
a) Sözleşme, nesebi sahih olmayan bir çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü de dahil, aile hısımlık, evlilik 

veya sınirüyet ilişkilerinden doğan nafaka yükümlülüklerine uygulanacaktır, 

lb) közleşme, münfhiasıran nafaka yükümlülüğü konusundaki kanunlar çatışmasını düzenler. 
c) (Sözleşme ile saptanan kanun, Âkit olmayan bir Devletin kanunu dahi olsa, hiçbir mütekabiliyet şar

tına bağfanmaksızmı uyguîanacakıtır. 
id) 'Nafaka yükümlülüğünü, nafaka alacaklısının mutad olarak oturduğu yer kanunu düzenleyecektir. 
Alacaklı, mutad olarak oturduğu yer kanununa göre borçludan nafaka alamazsa, müşterek milli kanun, 

eğer bu kanun gereğince de nafaka alamazsa, başvurulan merciin kanunu uygulanacaktır. 
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e) Bir kamu kuruluşunun alacaklıya yaptığı edaları borçludan istirdat etme hakkı, kuruluşu düzenleyen 
kanuna tab olacaktır. 

f) Nafaka yükümlülüğüne uygulanacak kanun özellikle aşağıdaki hususları tayin edecektir: 
— Alacaklı ne ölçüde ve kümden nafaka talep edebilir, 
— Nafaka davasını açmaya kim ehildir ve davayı hangi süreler içinde açalbür. ^ 
— Alacaklıya nafaka ödenen kamu kuruluşu yaptığı edaların iadesini isterse, borçlunun yükümlülük sı

nıfları nelerdir, 
g) ISözleşme'niin tayin ettiği kanunun uygulanmasından ancak, kanun kamu düzenliyle açıkça bağdaşmı

yorsa vazgeçMeibilecektir. Bununla beraber, uygulanacak kanunda değişik hükümler bulunsa bile, nafaka bor
cunun miktarı saptanırken alacaklının ihtiyaçları ve borçlunun geliri gözönünde tutulacaktır. 

Bu Sözleşme'niin ülkemiz çıkarları yönünden yararlı olduğu ve bu nedenle onaylanmasının uygun olacağı 
mütalaa edilmektedir, 
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Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 Ek'im 1973 gününde Lahey'de imzalanan «Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanu
na Dair Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştu^ 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı günümde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Büyüklere karşı nafaka yükümlülüğüne uygulanacak kanunla İlıgüli müşterek hükümler teslis etmek ve, 
ıBu 'hükümlerle 24 Ekim 1956 tarihi, Çocu'klıara Karşı Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna 

Daür Sözleşme hükümleri arasında ahenk sağlamak arzusunu taşıyarak, 
©u maksatla bir Sözleşme 'akdetmeyi kararlaştırmışlaır ve aşağıdaki hükümlerde mutabık katanlardır : 

BÖLÜM : I 

Sözleşmenin Uygulama Alanı 

Madde : 1 

'Bu Sözleşme, nesebi salhlih otai'ayaın bir çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü de d'ahlil, alile, hısımlık, evlilik 
veya sıhriyet lilişkiılefiınıden doğan nafaka yükümlülüklerine uyguliamır. 

Madde : 2 

Sözleşme, münhasıran nafaika yükümlülüğü konusundaki kanunlar çatışmasını düzenler. 
Sözleşmemin uygulanmasıyla verilmiş kararlardan, 'birinci maddede öngörülen iâşıkilerden birinin var ol

duğu yangısı çıkartılamaz. 

Madde : 3 

Sözleşme Üe saptanan kanun, âkit olmayan bir Devletin kanunu dahi olsa, h'iç bir mütekabiliyet şartına 
bağüanmakisızın uygulanır. 

BÖLÜM : II 

Uygulanacak Kanun 

Madde : 4 

iBirtaoi maddede öngörülen nafaka yükümlülüğünü, nafaika alacaklısının muttad olarak oturduğu yer kanu
nu düzenler, 

Alacaklının mutad olanak oturduğu yerin değişmesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu andan lütibaren, mu-
tad olarak oturduğu yenli yerin kanunu uygulanır. 

Madde : 5 

Alacaklı 4 ncü maddede öngörülen kanun gereğince borçludan nafaka alamazsa, müşterek mili kanun 
uygulanır^ 

Madde : 6 

Alacaklı, 4 ve 5 ndi maddelerde öngörülen kanunlar gereğince 'borçludan nafaka alamazsa, başvurulan 
merdin kanunu uygulanır. 
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MadkJe : 7 

Civar hısımlar ve sihri hısımlar arasındakıi nafaka ffişkierınde, borçlu, alacaklının talebinle karşı, müşte
rek mili kanunliarı uyarınca veya, aynı vatandaşlığı haiiz değillerse, mutad olarak oturduğu yer kanunu uya
rınca kenıdisıi bakımından yükümlülük bulunmadığı İltirazını ileni sürebilir. 

Ma'dde : 8 

4 (ila 6 rıcı maddelere aykırı olaralk, boşanma kararının verildiği veya tanındığı Âkit Devlette boşanmaya 
uygulaman kanun, boşanmış karı koca araısınıdaka nafaka yülkümılülüktednd ve bu yüküınlülükJtere dalir karar
ların gözden geçıiıtilmesinli de düzenler. 

Yukarıdaki fıkıra ayrılığa, evliliğin iptaline veya butlanına d!a uygulanır. 

Madde : 9 

Bir kaimu kuruluşunun alacaklıya yaptığı edaları 'borçlüldan îsltirdıaft etme hakkı, kuruluşu düzenleyen ka
nuna tablidüır, 

| 
Madde : 10 

Nafaka yükümlülüğünle uygulanacak kanun, özelikle aşağııdalkii hususları tayin eder : 
1. Alacaklının ne ölçüde ve kimiden nafaka talep eldle'bileeeğli; 
2. INafaka davasını açmaya kimlin ehi o'Muğu ve davanın hangi süreler içinidie açılalbleceğü; 
3,; Alacaklıya nafaka ödeyen kamu kuruluşu yaptığı odaların liadesinii isterse, borçlunun yüıkümlülük 

sınırlarının neler olacağı. 

Madde : 11 

Sözleşmemin taiytin etltliği kanunun uygulantnasınldan, iancak, kanun (kamu düzenliyle açıkça bağdaşmıyorsa 
vazgeÇilebliİr,,, 

Bununla berata, uygulanacak: kanunda değişik hükünıfar 'bulunsa 'bile, nafaka 'borcunun niktarinın sap
lanmasında, alacaklının 'ihtiyaçları ve borçlunun gelini gözönünıde 'bulundurulur. 

BÖLÜM : III 

Çeşi'tM Hükümler 

Madde : 12 

Sözleşme, bir Âkit Devlette, Sözleşmenin Devlette yürürlüğe girmesinden önceki dönemde ileri sürülmüş 
nafaka taleplerine uygulanmaz.. 

Maldlde :' 13 

Her iAlklift Devlet, 24 meü maddeye uygun olaralk, 
Sözleşmeyi sadece : 

1. Karı kocalar ve eski karı kocalar arasındaki; 
2. 21 yaşından küçük ve evlenmemiş kimselere kairşı olan nafaka yükümfülüklllerime uygulamak hakkı

nı saklı tutabilir. 
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Madde : 14 

Her Âkit Devlet, 24 ncü maddeye uygun olarak, Sözleşmeyi : 
1. Civar hısımlar arasındaikli; 
2. Sihri hısımlar arasındaki; 
3. Boşanma, aynhn'a, evliliğin iptali veya butlanı ikaıran galip tarafın mutad olanak oturmadığı btir Dev-

lieittJe gıyapta verfflmiiışse, 'boşanmış, ayrıüimış veya evliiMetfin'in (iptaline veya butlanına. ıkarar vefi'lmiiş karı ko
calar arasındaki nafaka yükümılülüklerine uygulamak hakikini salkJı tutabilir. 

Madde : 15 

Her Âkit Devlet, alacaklı ve borçlu bu Devletin vatandaşı iseler ve borçlunun mutad olarak oturduğu 
yer bu Devlette bulunuyorsa, merciılerdnlin (kendi iç kanununu uyjjuflayacaklarını belrten biir ühltirazü ikay
dı, 214 ncü maddeye uygun olaralk denneyan edebilir. 

Madde : 16 

Nafaka yükümlülüğü konusunda, ülkeye veya kişiye uygulanacak iki veya birçok hukuk sistemi öngören 
bir Devletin kanunu dikkate alınacaksa - alacaklının veya borçlunun mutad olarak oturduğu yer kanununa 
veya müşterek milli kanuna atıf yapılması gibi - bu Devlette yürürlükte olan kuralların saptadığı sistemi veya 
bu kurallar yoksa, ilgililerin en yakından bağlı oldukları sistemi uygulamak gerekir. 

Madde : 17 

Nafaka yükümlülüğü konusunda kendi hukuk kurallarına sahip çeşitli toprak birimleri bulunan bir Âkit 
Devlet, sadece bu toprak birimlerini ilgilendiren kanunlar çatışmasında, Sözleşmeyi uygulamak zorunda de
ğildir. 

Madde : 18 

Sözleşme, Taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde, 24 Ekim 1956 tarihinde Lahey'de akdedilmiş olan, 
Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin yerini alır. 

Ancak, 13 ncü maddede öngörülen ihtirazi kayıtla, 21 yaşından küçük ve evlenmemiş bir kimseye karşı 
nafaka yükümlülüğünü bu Sözleşmenin uygulama alanı dışında bırakan Devlete birinci fıkra uygulanmaz. 

Madde : 19 

Sözleşme, bir Âkit Devletin Taraf olduğu veya olacağı ve bu Sözleşmenin düzenlediği konulara ilişkin 
hükümler ihtiva eden milletlerarası belgeleri etkilemez. 

BÖLÜM - IV 

Son Hükümler 

Madde : 20 

Sözleşme, Devletler Özel Hukuku Lahey Konferansının onikinci dönem toplantısı sırasında, Üyesi olan 
Devletlerin imzasına açıktır. 

Sözleşme onaylanacak, kabul veya tasvip edilecek ve onay, kabul veya tasvip belgeleri Hollanda Dışişleri 
Bakanlığına tevdi edilecektir. 
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Madde : 21 

Onikinci dönem toplantısından sonra Konferansa Üye olan veya Birleşmiş Milletler Örgütüne veya onun 
bir İhtisas Kuruluşuna dahil bulunan veya Milletlerarası Adalet Divanının Statüsüne Taraf olan her Devlet bu 
Sözleşmeye, 25 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yürürlüğe girmesinden sonra katılabilir. 

Katılma belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir. 

Madde : 22 

Her Devlet, imza, onay, tasvip, kabul veya katılma sırasında, Sözleşmenin, milletlerarası alanda temsil 
ettiği toprakların tümüne veya bunlardan birine veya birkaçına teşmil olunacağını beyan edebilir. Bu beyan, 
Sözleşmenin bahse konu Devlet bakımından yürürlüğe girdiği tarihte hüküm ifade edecektir. 

Bundan sonra yapılacak bu nitelikte her teşmil; Hollanda Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

Madde : 23 

Nafaka yükümlülüğü konusunda farklı hukuk sistemlerinin uygulandığı iki veya birçok toprak birimine 
sahip olan her Âkit Devlet, imza, onay, kabul, tasvip veya katılma sırasında, bu Sözleşmenin, bu toprak bi
rimlerinin tümüne veya aralarında birine veya birkaçına teşmil olunacağını beyan edebilir ve yeni bir beyan 
yapmak suretiyle, bu beyanı her zaman değiştiribelir. 

Sözleşmenin hangi toprak birimine uygulanacağını açıkça belirtecek olan bu beyanlar Hollanda Dışişleri 
Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

Madde : 24 

Her Devlet, en geç, onay, kabul, tasvip veya katılma sırasında, 13 ila 15 nci maddelerde öngörülen ihti-
razi kayıtlardan birini veya birkaçını dermeyan edebilir. Hiçbir başka ihtirazi kayıt kabul edilmeyecektir. 

Aynı şekilde, her Devlet, 22 nci maddeye uygun olarak, Sözleşmenin teşmilini tebliğ ederken, teşmile 
konu olan toprakların tümü veya bunların bazılarıyla sınırlı hüküm ifade etmek üzere, söz konusu ihtirazi 
kayıtlardan birini veya birkaçını dermeyan edebilir. 

Her Âkit Devlet, dermeyan etmiş olduğu bir ihtirazi kaydı her zaman geri alabilir. Bu geri alma Hollanda 
Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

İhtirazi kaydın hükmü, yukarıdaki fıkrada öngörülen tebliği izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü 
sona erecektir. 

Madde : 25 

Sözleşme, 20 nçi maddede öngörülen, onay, kabul veya tasvip belgelerinden üçüncüsünün tevdiini izleyen 
üçüncü takvim ayının birinci günü yürürlüğe girecektir. 

Bilahare Sözleşme :* 
— Sonradan onaylanan, kabul eden veya tasvip eden her imzalayan Devlet için, onay, kabul veya tasvip 

belgesinin tevdiini izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü; 
— Katılan her Devlet için, katılma belgesinin tevdiini izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü; 
— 22 nci maddeye uygun olarak, Sözleşmenin teşmil olunduğu topraklar için, söz konusu maddede ön

görülen tebliği izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü yürürlüğe girecektir. 

Madde : 26 

Sözleşme, sonradan onaylanan, kabul eden veya tasvip eden veya katılan Devletler için dahi, 25 nci mad
denin birinci fıkrasına uygun olarak, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl sürelidir. 

Fesholunmadıkça, Sözleşme, beşer yıllık sürelerle zımnen yenilenecektir. 
Fesih, beş yıllık sürenin bitiminden en az altı ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

Fesih, Sözleşmenin uygulandığı toprakların bazıları ile sınırlandırılabilir. 
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Fesih, sadece bunu tebliğ eden Devlet için hüküm ifade eder. Sözleşme diğer Âkit Devletler için yürür
lükte. kalacaktır. 

Madde : 27 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Konferansın Üye Devletlerine ve 21 nci maddenin hükümlerine uygun olarak, 
Sözleşmeye katılacak Devletlere aşağıdaki hususları tebliğ edecektir : 

1. 20 nci maddede öngörülen imza, onay, kabul ve tasvipleri; 
2. 25 nci maddenin hükümlerine uygun olarak, Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihi; 
3. 21 nci maddede öngörülen katılmaları ve bunların hüküm ifade edeceği tarihi; 
4. 22 nci maddede öngörülen teşmilleri ve bunların hüküm ifade edecekleri.tarihi; 
5. 23 ncü maddede sözü edilen beyanlarla bunlardaki değişiklikleri ve bu beyanlarla değişikliklerin hü

küm ifade edecekleri tarihi; 
6. 26 nci maddede öngörülen fesihleri; 
7. 13 ila 15 ve 24 ncü maddelerde öngörülen ihtirazi kayıtları ve 24 ncü maddede öngörülen ihtirazi ka

yıtların geri alınmasını. 
(Teykİen, usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış aşağıdaki imza sahipleri bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Fransızca ve İngilizce dillerindeki her iki metin de aynı şekilde geçerli olmak ve Hollanda Dışişleri Ba
kanlığı arşivlerine tevdi edilmek ve onaylı bir örneği, diplomasi yolu ile, onikinci dönem toplantısı sırasında 
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Üyesi Devletlere verilmek üzere, bir tek nüsha halinde 2 Ekim 
1973 günü Lahey'de düzenlenmiştir. 

»• *m^ • • 

Milli Güvenlik Konseyi , (S. Sayısı : 49) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 50 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve 
Tenf izine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı. (1 /20 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112 - 531 / 06882 

17. 10 . 1980 

Konu : Kanun tasarıları. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 . 9 . 1980 tarihli ve 101-603/06639 sayılı yazımız. 
Ekli listede konulan ve eski Millet Meclisi Başkanlığınla sunuluş taaiih ve sayılan belirtilen kanun 

nlara Balkanlar Kurulunca benlînısenmiştir. 
Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun taşamılannın işleme konulmasını ara ederini. 

Bülend ULUSU 

17 .10 .1980 TariMİ ve 112 - 531/06882 Sayıü Yazımn Eki. 

L İ S T E 

K O N U S U Tarihi Sayısı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metleri Arasında Kuzey Atlantik Anlaşmasının II. ve III. Maddelerine 
Uygun Olarak Savunma ve Ekonomik Alanında İşbirliğinde Bulunul
masına Dair Anlaşma ile Bunlarla İlgili Tamamlayıcı Anlaşmaların ve 
Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine 
İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 

Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı. t 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

v24 . 4 . 1980 

2 - 1 1 . 1978 

26 . 6 « 1979 

26 . 6 . 1979 

23 . 7 . 1979 

15 , 1 < 1980 

101-554/02065 

101-327/08695 

101-426/03512 

101-123/03512 

101-444/04949 

112-348/01025 
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K O N U S U Tarihi Sayısı 

16 Şubat 1976 Tarihinde Barselona'da imzalanan Akdeniz'in Kirlenmeye 
Karşı Korunmasına Ait Sözleşme ile iki Protokol ve Eklerinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Çatışmaları Konusunda 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı. 
Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık 
Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

1971 Psikotrop Maddeleri Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 14 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Federal 
Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
13 Şubat 1977 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

1 3 . 2 , 1979 

5 . 6 . 1979 

17 . 8 . 1978 

1 5 . 1 . 1980 

7 .11 . 1977 

31' . 1 2 . 1979 

6 . 2 , 1980 

22 . 5 . 1980 

6 . 2 . 1980 

101-393/10678 

101-425/03512 

101-79 / 07276 

101-521/08255 

101-87/07166 

101-511/08092 

101-526/01290 

101-561/04193 

101-525/01291 

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN 
SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISININ 

, GEREKÇESİ 

1. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sayısının bir milyonu geçtiği bilinmektedir. Söz konusu vatan
daşlarımızın Türkiye'de kalan eşleri ve aile efradıyla ilgili bir sorun ortaya çıkmaktadır. Gerçekten, bunların 
ellerinde, çoğu kez, Türk mahkemelerinden sadır olan bir nafaka ilamı bulunduğu hailde, borçlusunun yaban
cı bir ülkede bulunması nedeniyle, bunu infaz ettirememek durumuna düşmektedirler. Diğer bir deyimle bahsi 
geçen ilamlar yabancı devletlerce tanınmamaktadır. 

Memleketimizin de üyesi bulunduğu, Devletler Özel Hukuku Lahey Konferansı, sorunu ilk ollaraJk; müslta-
peliyeti bakımından 21 yaşını doldurmamış ve evlenmemiş çocuklar açısından ele almış ve «Çocuklara Karşı 
Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması' ve Tenfizine İlişkin Sözleşme»yi hazırlamıştır. Bu 
Sözleşme, yetkili makamlarımızca incelenmiş ve karşı'aştığımız sorunlar için nispi bir çözüm yolu getirmesi 
nedeniyle 14 Eylül 1972 tarih ve 1620 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak, 21 Kasım 1972 gün ve 
7/5361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. 

2. 2 Ekim 1972 tarihinde toplanan Devletler Özel Hukuku Konferansının Onikinci Genel Kurulunca, yu
karıda anılan Sözleşmenin büyüklere de teşmil edilmesi kararlaştırılmış ve hazırlanan «Nafaka Yükümlülüğü 
Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme», 2 Ekim 1973 tarihinde Lahey Konferansına 
üye devletler için Lahey'de imzaya açılmıştır. Türkiye bu Sözleşmeyi 2 Ekim 1973 tarihinde imzalamıştır. 
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a) Sözleşme nesebi sahih olmayan bir çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü de dahil, aile, hısımlık, evlilik ve
ya sıhriyet ilişkilerinden doğan nafaka yükümlülüğüne ait kararlara uygulanacaktır. Ayrıca, Âkit Devletlerin 
adli veya idari mercileri huzurunda yapılan ve nafakaya dair sulh da Sözleşmenin kapsamına alınmıştır. 

b) Karar veya sulh, sadece nafaka yükümlülüğüne ilişkin değilse, Sözleşmenin etkisi sadece nafaka yü
kümlülüğüne inhisar etmektedir. 

c) Gıyapta verilen bir karar, eğer talebin başlıca unsurlarını kapsayan dava dilekçesi gaip tarafa, kara
rın verildiği Devletin hukuku uyarınoa, usulüne uygun olarak tebliğ edilmişse ve gaip tarafa savunması için 
yeterli bir süre verilmişse, tanınabilir veya hakkında icrası gerektiği kararı verilebilir. 

d) 'Kararın nafakaya ait bir çok talebe ilişkin olduğu ve tanımanın ve tenfizin de hepsine bahsedilme
yeceği hallerde, tailep edilen Devletin mercii, Sözleşmeyi kararın tanınabilecek veya icra edilebilecek kısmına 
uygulayacaktır. 

e) Nafaka kararının tanınması ve tenfizi usulü, Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, talep 
edilen Devletin hukukuna tabidir. Bir kararın kısmen tanınması ve tenfizi de talep edilebilir. 

f) Karar, nafakanın belini! aralıklarla ödenmesini öngördüğü takdirde, tenfiz kararı muaccel olan borç-
lar hakkında olduğu gibi, vadesi henüz gelmemiş olan nafaka borçları hakkında da verilecektir. 

g) Bu Sözleşme, bir kararın veya bir sulhun tanınmasını veya tenfizini temin için, kararın verildiği veya 
sulhun yapıldığı Devlet ile tailep e'dilen Devleti bağlayan uluslararası başka bir belgeye veya tailep edilen Dev
letin Sözleşmeler dışında kalan milli hukukuna başvurulmasına engel teşkil etmemektedir. 

h) Milli Mevzuatın, para transferlerine kısıtlamalar koyduğu Âkit Devletlerce, nafaka olarak ödenmeye tah
sis edilen meblağların transferine en fazla öncelik bahsedilmesi öngörülmektedir. 

i) IBu Sözleşme, Taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde, 15 Nisan 1958 tarilhin'de Lahey'de imzalanan 
«Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenf izine İlişkin Sözleşme» 
nin yerini alır. ' 

Bu Sözleşmenin Ülkemiz çıkarları yönünden yararlı olduğu ve bu nedenle onaylanmasının uygun olacağı 
mütalaa edilmektedir. 
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Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2 Ekim 1973 gününde Lahey'de imzalanan «Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Karar
ların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür 4 
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NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFlZlNE 
İLİŞKİN SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Büyüklere karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların karşılıklı olarak tanınmasını ve tenfizini dü

zenlemek için müşterek hükümler tesis etmek, ve 
Bu hükümler ile Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfi-

zine ilişkin 15 Nisan 1958 tarihli Sözleşmenin hükümleri arasında ahenk sağlamak arzusunu taşıyarak, 
Bu maksatla bir Sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümlerde mutabık kalmışlardır: 

BÖLÜM - I 

Sözleşmenin Uygulama Alanı 

Madde : 1 

Bu Sözleşme, nesebi sahih olmayan bir çocuğa karşı nafaka yükümlülüğü de dahil, aile, hısımlık, evlilik 
veya sıhriyet ilişkilerinden doğan nafaka yükümlülüğü konusunda, bir Âkit Devletin adli veya idari merci
leri tarafından : 

1. Bir nafaka alacaklısı 'ile nafaka borçlusu; veya 
2. Bir nafaka alacaklısına yaptığı ödemelerin nafaka borçlusundan istirdadını takip eden bir kamu ku

ruluşu ile bu nafaka borçlusu arasında verilmiş olan kararlara uygulanır. 
Sözleşme, aynı konuda bu mercilerin huzurunda ve bu kimseler ile bu borçlu arasında yapılan sulha da 

uygulanır. 

Madde : 2 

Sözleşme, kararlara ve sulha, ne ad altında olursa olsunlar uygulanır. 
Sözleşme, önceki bir kararı veya sulhu, bunlar Âkit olmayan bir Devlette husule gelseler dahi, değişti

ren kararlara veya sulha da uygulanır. 
Sözleşme, nafaka talebinin milletlerarası veya milli vasfı gözönünde bulundurulmaksızın ve tarafların uy

rukluğu ve mutad olarak oturdukları yer ne olursa olsun, uygulanır. 

Madde : 3 

Karar veya sulh, münhasıran nafaka yükümlülüğüne ilişkin değilse, Sözleşmenin etkisi sadece nafaka yü
kümlülüğüne inhisar eder, 

BÖLÜM - II 

Kararların Tanınması ve Tenfizî Şartları 

Madde : 4 

Âkit Devletlerden birinde verilmiş olan karar : 
1. 7 nci veya 8 nci maddelere göre, yetkili olduğu kabul edilen bir merci tarafından verilmişse; ve 
2. Karar aleyhinde verildiği Devlette mutad kanun yollarına başvurulması mümkün değilse, 
Diğer bir Âkit Devlette tanınacak veya hakkında icrası gerektiği kararı verilecektir. 
Geçici olarak icra edilebilen kararlar ve geçici tedbirler, mutad kanun yolları açık bulunmasına rağmen, 

talep edilen Devlette böyle kararlar verilebiliyorsa ve icra edilebiliyorsa, bu Devlette tanınacaklar veya hak
larında iorası gerektiği kararı verilecektir. 
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Madde : 5 

Bununla beraber, kararın tanınması veya tenfizi aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
1. Kararın tanınması veya tenfizi, talep edilen Devletin kamu düzeniyle açıkça uyuşmazlık halinde ise; 
2. Karar, usul işlemlerinde yapılan bir hilenin sonucu ise; veya 

3. Talep edilen Devletin bir merciine ilk olarak intikal eden, tarafları ve konusu aynı olan bir anlaş
mazlık orada derdesti rüyet ise; veya 

4.: Karar, talep edilen Devlette tanınması veya tenfizi için gerekli şartları haiz olsa dahi, talep edilen 
Devlette veya bir başka Devlette, aynı konuda ve aynı taraflar arasında verilmiş bir kararla bağdaşmıyor
sa. 

Madde : 6 

5 nci maddenin hükümlerine halel gelmeksizin, gıyapta verilen bir karar, ancak talebin başlıca unsurla
rını kapsayan dava arzuhali gaip tarafa, kararın verildiği Devletin hukuku uyarınca tebliğ edilmişse ve 
duruma göre, gaip tarafa, savunması için kâfi bir süre verilmişse, tanınabilir veya hakkında icrası gerekti
ği kararı verilebilir. 

Madde : 7 

Sözleşme uyarınca, kararın verildiği Devletin mercii aşağıdaki hallerde yetkilidir : 
l.: Davanın açıldığı sırada, nafaka borçlusu veya alacaklısı, kararın verildiği Devlette mutad olarak otu-

ruyorsa; veya, 
2. Davanın açıldığı sırada, nafaka borçlusu veya alacaklısı, kararın verildiği Devletin vatandaşlığını haiz 

ise; veya 
3. Davalı, açıkça veya yetkiye dair hiçbir itirazda bulunmaksızın esasa cevap vermek, suretiyle, bu mer

ciin yetkisini kabul etmişse. 

Madde : 8 

7 nci maddenin hükümlerine halel gelmeksizin, nafaka alacağı hakkında karar vermiş olan bir Âkit Dev
letin mercileri, eğer bu nafaka, bahse konu Âkit Devletin, talep edilen Devletin hukukuna göre yetkili ka
bul olunan bir merci önünde vukua gelmiş bir boşanmadan, bir ayrılıktan, evliliğin iptalinden veya butla
nından doğmuş ise, Sözleşme uyarınca yetkili sayılırlar. 

Madde : 9 . 

Talep edilen Devletin mercii, kararın verildiği Devletin merciinin kendi yetkisini tespit için dayandığı 
vakıalarla bağlıdır. 

Madde : 10 

Kararın nafakaya dair birkaç talebe ilişkin olduğu ve tanıma veya terifizin bu taleplerin hepsine bahşedile-
meyeceği hallerde, talep edilen Devletin mercii, Sözleşmeyi kararın tanınabilecek veya icra edilebilecek kıs
mına uygular. 

Madde : 11 

Karar nafakanın belirli aralıklarla ödenmesini öngörüyorsa, tenfiz kararı muaccel olan borçlar hakkında 
olduğu gibi, vadesi henüz gelmemiş borçlar hakkında da verilecektir. 
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Madde : 12 

Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, talep edilen Devletin mercii, kararın esasına ilişkin hiçbir inceleme 
yapamaz. 

BÖLÜM - III 

Kararların Tanınması ve Tenfizi Usulü 

. Madde : 13 

Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararın tanınması ve tenfizi usulü, talep edilen Devletin hukukuna 
tabidir. 

Madde : 14 

Bir kararın kısmen tanınması veya tenfizi her zaman talep edilebilir. 

Madde : 15 

Kararın verildiği Devlette adli müzaheretten veya masraf tediye etme muafiyetinden kısmen veya tama
men yararlanmış olan nafaka alacaklısı, tanımaya veya tenfize dair bütün usul işlemlerinde de, talep edilen 
Devletin hukukunun öngördüğü en ziyade müzaheretten veya en geniş muafiyetten yararlanır. 

Madde : 16 

Sözleşmede öngörülen usul işlemleri zımnında yapılan masrafların garantilenmesi için, her ne ad altında 
olursa olsun, hiçbir kefalet veya teminat istenemez. 

Madde : 17 

Bir kararın tanınmasını veya tenfizini talep eden Taraf aşağıdaki belgeleri göstermelidir : 
1. Kararın tam ve aslına uygun bir örneği; 
2. Kararın verildiği Devlette, karar aleyhinde mutad kanun yollarına başvurulamayacağını ve, eğer ge

rekiyorsa, kararın orada icra edilebileceğini ispatlayacak nitelikte bir belge; 
3. Karar gıyapta verilmişse, talebin başlıca unsurlarını kapsayan dava dilekçesinin, gaip tarafa, kararın 

verildiği Devletin hukukuna tam uygun şekilde tebliğ edijdiğini veya bildirildiğini ispatlayacak bir belgenin 
aslı veya, aslına uygunluğu tevsik edilm'iş bir örneği; 

4. Gerekiyorsa, kararın verildiği Devlette adli müzaheretten veya masraf tediye etme muafiyetinden ya
rarlandığını ispatlayacak nitelikte bir belge; 

5. Talep edilen Devletin mercii mauf tutmuyorsa, yukarıda belirtilen belgelerin tevsik edilmiş tercü
meleri; 

Yukarıda belirtilen belgeler gösterilrnemişse veya talep edilen Devletin mercii, kararın münderecatından, 
Sözleşmenin şartlarının yerine getirildiğini tespit edemiyorsa, bu merci bütün gerekli belgelerin gösterilmesi 
için bir süre tayin eder. 

Hiçbir resmi tasdik veya buna benzer bir işlem talep edilemez. 

BÖLÜM - IV 

Kamu Kuruluşlarına İlişkin Tamamlayıcı Hükümler 
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Madde : 18 

Bir nafaka alacaklısına yaptığı edaların nafaka borçlusundan istirdadını takip eden bir kamu kuruluşunun 
talebi üzerine, bu nafaka borçlusu aleyhinde verilmiş olan karar, aşağıdaki hallerde Sözleşmeye uygun olarak 
tanınacak ve hakkında icrası gerektiği kararı verilecektir. 

1. Yapılacak ödeme, kuruluşun tabi olduğu kanuna göre, bu kuruluş tarafından tahsil edilebiliyorsa; ve 
2. Talep edilen Devletin Devletler Özel Hukuku tarafından tayin edilen dahili kanunu bu alacaklı ile 

borçlu arasında bir nafaka yükümlülüğünü öngörüyorsa. 

Madde : 19 

Bir kamu kuruluşunun tabi olduğu kanun, bir kararın tanınmasını veya tenfizini alacaklı yerine tam yetki 
ile talep etme hakkını kendisine veriyorsa, bu kamu kuruluşu nafaka alacaklısı ile borçlusu arasında veril
miş olan bir kararln tanınmasını veya tenfizini, alacaklıya yaptığı edalar nispetinde- talep edebilir. 

Madde : 20 

17 nci maddenin hükümlerine halel gelmeksizin, tanımayı veya tenfizi talep eden kamu kuruluşu, 18 nci 
maddenin birinci fıkrasında veya 19 ncu maddede öngörülen şartları haiz olduğunu ve edaların da nafaka ala
caklısına yapıldığını ispatlayacak nitelikte bir belgeyi göstermelidir. 

BÖLÜM - V 

Sulh 

Madde : 21 

Yapıldığı Devlette icra edilebilen sulh, kararların tabi olduğu aynı şartlar altında, eğer bu şartlar sulha 
da uygulanabiliyorsa, tanınacak veya hakkında 'icrası gerektiği karan verilecektir. 

BÖLÜM - VI 

Çeşitli Hükümler 

Madde : 22 

Kanununun para transferlerine kısıtlamalar koyduğu Âkit Devletler, nafaka olarak ödenmeye veya Söz
leşme uyarınca yapılan talepler için ihtiyar olunan masrafların karşılanmasına tahsis edilen paraların transfe
rine en fazla öncelik bahşedeceklerdir. 

Madde : 23 

Sözleşme, bir kararın veya bir sulhun tanınmasını veya tenfizini temin için, kararın verildiği veya sulhun 
yapıldığı Devlet ile talep edilen Devleti bağlayan uluslararası başka bir belgeye veya talep edilen Devletin 
Sözleşmeler dışında kalan hukukuna başvurulmasına engel değildir. 

Madde : 24 

Sözleşme, karar hangi tarihte verilmiş olursa olsun uygulanır. 
Karar, Sözleşmenin, kararın verildiği Devlet ile talep edilen Devlet arasındaki ilişkilerde yürürlüğe gir

diği tarihten önce verilmişse, talep edilen Devlette, bu kararın sadece, söz konusu yürürlüğe giriş tarihinden 
sonra muaccel olan borçlar için icrası gerektiği kararı verilecektir. 
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Madde : 25 

Her Âkit Devlet, aynı beyanı yapmış olan Devletlerle ilişkilerinde, Sözleşme hükümlerinin, resmi bir 
memur veya merci önünde düzenlenmiş olan ve düzenlendiği Devlette geçerli ve icrası mümkün olduğu kabul 
edilen her resmi senete de, bu hükümlerin bu senete uygulanabildiği ölçüde, teşmil edileceğini her zaman 
beyan edebilir. 

Madde : 26 

Her Âkit Devlet, 34 ncü maddeye uygun olarak : 
1. Alacaklının evliliğinden veya yirmibirinci yaşından sonraki döneme ait olup, alacaklının karı veya ko

cası veya eski karısı veya eski kocası dışındaki bir borçlu tarafından verilmesi gerekli nafakaya ilişkin karar
lan ve sulhu; 

2. a) Civar hısımları arasındaki; 
b) Sihri hısımlar arasındaki nafaka yükümlülüğüne ilişkin kararları ve sulhu; 
3. Belirli aralıklarla nafaka eda edilmesini öngörmeyen kararlan ve bu sulhu tanımamak ve icrasını ge

rekli saymamak hakkını saklı tutabilir. 
Bir ihtirazi kayıtta bulunmuş olan Âkit Devlet, Sözleşmenin, ancak kendi ihtirazi kaydının dışında kalan 

karar veya sulha uygulanmasını isteyebilir. 

Madde : 27 

Bir Âkit Devlette nafaka yükümlülüğü konusunda, çeşitli kişi kategorilerine uygulanabilen iki veya daha 
•çök hukuk sistemi mevcutsa, bu Devletin kanununa yapılan her atıf, söz konusu Devletin hukukunun o kişi 
kategorisine uygulanacağını bildirdiği hukuk sistemini amaçlar. 

Madde : 28 

Bir Âkit Devlet, nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınmasına veya tenfizine uygulanan çeşit
li hukuk Sistemlerinin bulunduğu iki veya birçok toprak birimine sahipse : 

1. Kararın verildiği Devletin kanununa, usulüne veya merciine yapılan her atıf, kararın verildiği toprak 
biriminin kanununu, usulünü veya merciini amaçlar; 

2. Talep edilen Devletin kanununa, usulüne veya merciine yapılan her atıf, kararın tanınması veya ten-
fizi talep edilen toprak biriminin kanununu, usulünü veya merciini amaçlar; 

3. Birinci ve 2 noi fıkraların uygulanmasında, gerek kararın verildiği Devletin kanununa veya usulüne, 
gerekse talep edilen Devletin kanununa veya usulüne yapılan her atıf, Âkit Devletin kendisini meydana geti
ren toprak birimlerini düzenleyen ve kendine özgü bütün kanuni kural ve prensiplerini kapsıyorrnuş gibi yo
rumlanacaktır. 

4. Kararın verildiği Devlette, nafaka alacaklısının veya borçlusunun mutad olarak oturduğu yere yapılan 
her atıf, onun, kararın verildiği toprak birimindeki mutad olarak oturduğu yeri amaçlar. 

Her Âkit Devlet, bu kuralların birini veya birçoğunu, Sözleşmenin bir veya birçok hükümlerine uygula
mayacağını her zaman beyan edebilir. 

Madde : 29 

Bu Sözleşme, Taraf olan Devletler arasındaki ilişkilerde, 15 Nisan 1958 tarihinde Lahey'de akdedilmiş 
•olan, Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine ilişkin Sözleş
menin yerini alır. 
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BÖLÜM : VII 

Son Hükümler 

Madde : 30 

Sözleşme, On ikinci dönem toplantısı sırasında, Devletler Özel Hukuku Lahey Konferansının üyesi; 

olan Devletlerin imzasına açıktır. 
Sözleşme onaylanacak, kabul veya tasvip edilecek ve onay, kabul veya tasvip belgeleri Hollanda Dışiş

leri Bakanlığına tevdi edilecektir. 

Madde : 31 

On ikinci dönem toplantısından sonra Konferansa üye olan veya Birleşmiş Milletler Örgütüne veya onun, 
bir ihtisas kuruluşuna dahil veya Uluslararası Adalet Divanının Statüsüne Taraf bulunan her Devlet, bu 
Sözleşmeye, 35 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca yürürlüğe girmesinden sonra, katılabilir. 

Katılma belgesi, Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdii edilecektir. 
Katılma, katılan Devletle, 37 nci maddenin 3 ncü fıkrasında öngörülen tebliğin alınmasından sonraki 

on iki ay içinde bu katılmaya karşı bir itiraz dermeyan etmemiş olan Âkit Devletler arasındaki ilişkilerde hü
küm ifade eder. 

Böyle bir itiraz, Sözleşmenin, katılmadan sonra vukubulacak onaylanması, kabulü veya tasvibi sırasın
da da her üye Devlet tarafından dermeyan edilebilir. Bu itirazlar Hollanda Dışişleri Bakanlığana tebliğ edi
lecektir. • 

Madde : 32 

Her Devlet, imza, onay, tasvip, kabul veya katılma sırasında, Sözleşmenin uluslararası alanda temsil et
tiği toprakların tümüne veya bunlardan birine veya bir kaçına teşmil olunacağını beyan edebilir. Bu beyan,. 
Sözleşmenin bahse konu Devlet için yürürlüğe girdiği tarihte hüküm ifade edecektir. 

Bundan sonra yapılacak bu nitelikteki her teşmil Hollanda Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 
Teşmil, 37 nci maddenin 4 ncü fıkrasında öngörülen tebliğin alınmasını izleyen on iki ay içinde, teşmile 

karşı itiraz dermeyan etmemiş olan Âkit Devletlerle, uluslararası ilişkileri bir Âkit Devlet tarafından sağ
lanan ve sözü geçen tebliğe konu olmuş bulunan ülke veya ülkeler arasındaki ilişkilerde hüküm ifade eder. 

Böyle bir itiraz, Sözleşmenin, teşmilden sonra vukubulacak onaylanması, kabulü veya tasvibi sırasında da 
her Üye Devlet tarafından dermeyan edilebilir. 

Bu itirazlar, Hollanda Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

Madde : 33 

Nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınmasına veya tenfizine uygulanan çeşitli hukuk sistem
lerinim bulunduğu iki veya bir çok toprak birimine sahip olan her Âkit Devlet, imza, onaylama, kabul, tas
vip veya katılma sırasında, bu Sözleşmenin, bu toprak birimlerinin tümüne veya bunlardan birine veya bir 
kaçına teşmil olunacağını beyan edebilir ve yeni bir beyan yapmak suretiyle, bu beyanı her zaman değişti
rebilir. 

Sözleşmenin hangi toprak birimine uygulanacağını açıkça belirtecek olan bu beyanlar Hollanda Dışişleri 
Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

Nafaka yükümlülüğü konusundaki bir kararın tanınmasının talep edildiği tarihte, kararın verildiği top
rak biriminde Sözleşme uygulanmıyorsa, diğer Âkit Devletler bu kararın tanınmasını reddedebilirler.; 

Madde : 34 

Her Devlet, en geç, onay, kabul, tasvip veya katılma sırasında, 26 nci maddede öngörülen ihtirazi ka
yıtlardan birini veya bir kaçım dermeyan edebilir. Hiç bir başka ihtirazi kayıt kabul edilmeyecektir, 
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Aynı şekilde, her Devlet, 32 nci maddeye uygun olarak Sözleşmenin teşmilini tebliğ ederken, teşmile 
konu olan topraklarının tümü veya bunların bazılarıyla sınırlı hüküm ifade etmek üzere, sözkonusu ihtirazi 
kayıtlardan birini veya bir kaçını dermeyan edebilir. 

Her Akit Devlet, dermeyan etmiş olduğu bir ihtirazi kaydı, her zaman geri alabilir. Bu geri alma Hol
landa Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

ihtirazi kaydın hükmü, yukarıdaki fıkrada öngörülen tebliği izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü 
sona erecektir. 

Madde : 35 

Sözleşme, 30 ncu maddede öngörülen üçüncü onay, kabul veya tasvip belgelerinden üçüncüsünün tevdiini 
izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü yürürlüğe girecektir. 

Bilahara Sözleşme : 
— Sonradan onaylayan, kabul eden veya tasvip eden her imzalayan Devlet için, onay, kabul veya 

tasvip belgesinin tevdiini izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü; 
— Katılan her Devlet için, 3 İl nci maddede öngörülen sürenin hitamını izleyen üçüncü takvim ayının 

birinci günü; 
— 32 nci madde uyarınca, Sözleşmenin teşmil olunduğu topraklar için, sözkonusu maddede öngörü

len sürenin hitamını izleyen üçüncü takvim ayının birinci günü yürürlüğe girecektir. 

Madde : 36 

Sözleşme, sonradan onaylayan, kabul veya tasvip eden veya katılan Devletler için de, 35 nci maddenin 
birinci fıkrasına uygun olarak, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl sürebilir. 

Fesholunmadıkça Sözleşme, beşer yıllık sürelerle zımnen yenilecektir. 
Fesih, beş yıllık sürenin hitamından en az altı ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığına tebliğ edilecektir. 

Fesih, Sözleşmenin uygulandığı toprakların bazıları ide sınırlandırılabilir. 
Fesih, sadece bunu tebliğ eden Devlet için hüküm ifade eder. Sözleşme diğer Âkit Devletler için yürür

lükte kalacaktır. 

Madde : 37 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Konferansın üyesi olan Devletlerle, 31 ,nci maddenin hükümlerine uygun 
olarak katılacak Devletlere aşağıdaki hususları tebliğ edecektir; 

1. 30 ncu maddede öngörülen imzalama, ortay, kabul ve tasvipleri; 
2. Sözleşmenin, 35 nci maddenin hükümlerine uygun olarak, yürürlüğe gireceği tarihi; 
3. 31 nci maddede öngörülen katılmaları ve bunların hüküm ifade edeceği tarihleri; 
4. 32 nci maddede öngörülen teşmilleri ve bunların hüküm ifade edeceği tarihleri, 
5. 31 ve 32 nci maddelerde öngörülen katılmalara ve teşmillere karşı yapılan itirazları; 
6. 25 ve 32 nci maddelerde sözü edilen beyanları; 
7. 36 nci maddede öngörülen fesihleri; 
8. 26 ve 34 ncü maddelerde öngörülen ihüirazi kayıtları ve 34 ncü maddede öngörülen ihtirazi kayıt

ların geri alınmasını. 
Teyiden, usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış aşağıdaki imza sahipleri bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Fransızca ve İngilizce dillerindeki her iki metin de aynı şekilde geçerli olmak ve Hollanda Dışişleri Ba

kanlığı arşivlerine tevdi edilmek ve aslına uygunluğu onaylı bir örneği, diplomasi yolu ile, On ikinci dö
nem toplantıları sırasında Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı Üyesi bulunan Devletlere verilmek üze
re, bir tek nüsha halinde, 2 Ekim 1973 günü Lahey'de düzenlenmiştir. 
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