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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler; Et ve Ba
lık Kurumunun satmalmadığı küçükbaş hayvan
ların bu kış günlerinde yemsizlikten telef ola

caklarına, Hükümetin bu konuda tedbir alma
sı gerektiğine ve 

İçel Milletvekili İhsan önal; Akdeniz Ba-
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lık Avcıları Kooperatifince verilen yazılan ele-
alarak, Mersin Limanındaki israil gemilerine 
Türk Bayrağı çekilmesinden ve çalışma yetkisi 
verilmesinden duyduğu üzüntüye dair birer 
konuşma yaptılar. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakmcla kanun tasarısı, öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek açık oya sunuldu ve ayrım sonun
da tasarının kanunlaştığı bildirildi. 

Bina Kiraları kanun tasarısiyle, 

Otelcilik, Motelcilik Türk Anomin Şirketi 
kanun teklifi, komisyonlara giden maddeler he
nüz gelmediğinden, görüşülemedi. 

Tasarılar 
1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması halanda kanun 
tasarısı (1/781) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı (1/782) (Tarım ve Plân 
komisyonlarına) 

3. •— Harp tehlikesi halinde halkın banka
lara hücumunu önleyici ve para dağıtımını dü-

I PTT nin 125 nci hizmetyılmı doldurmuş ol-
I- ması dolayısiyle memur ve hizmetlilerine birer 

aylık tutarında ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, maddeleri üzerindeki görüş
meler bitirilerek tümünün oylaması yapıldığı 
sırada, çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından, 

14 Ocak 1965 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere (saat 17,10 da ) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 
Mekki Keskin İsmet Kapısız 

Kâtip 
Siirt 

I Süreyya öner 

zenleyici tedbirler halanda kanun tasarısı 
(1/783) (Ticaret, Adalet, Anayasa, Maliye ve 
Plân Komisyonlarına) 

4. — Toprak Reformu kanunu tasarısı 
(1/784) (Anayasa, Adalet, Maliye, Ticaret, İç
işleri, Tarım ve Plân Komisyonlarına) 

Tezkere 
5. — Tokat Miletvekili Reşit önder'in, ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması halanda 
Başbakanlık tezkeresi (3/1112) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

2. — GELEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyoruım. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN Otomatik cihaıza lütfen işa
ret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ C 

i . — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'tn, 
orman mevzuatının yanlış uygulanması yüzün
den Çankırı orman içi köylerinin içine düştükle
ri duruma tedbir istiyen konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın Arar söz 
istemişsiniz ne hakkında? 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Orman mevzu-
atnım yanlış tatbikatı hakkında 

BAŞKAN — Buyurun, kısa olsun lütfen. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; 
Yeknazarda mahallî bir dert ve dilek mahiye

tinde görülebilen, fakat umumi dâvalarımızın 
başında yer alan bir konu için gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. 

Yurdun her köşesinde bütün orman mıntaka-
larının şikâyet konusu halini alan bu mühim dâ
vaya Yüce Meclis ve Hükümet olarak el koymak 
zamanı gelmiştir. 

Hiç şüphesiz ki, orman dâvasına bir çeki dü
zen vermek, millî servetimizin korunmasını ve 
artışını sağlamak hepimizin arzusudur. Ancak, 
bu işi yaparken nüfusumuzun büyük ekseriyeti
ni teşkil eden ve orman mıntakalarında hasbel
kader yaşıyan köylü vatandaşların hayatını fel
ce uğratmamak ve huzurlarını bozmadan tahak
kuk ettirmekte yine hepimizin müşterek arzusu 
ve vazifesidir. 
- Bu umumi mahiyet; arz eden maruzatımı te

yit için müşahhas bir konuyu delil olarak gös- J 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz var, görüşmelere 'başlıyoruz. 

termeme müsaadenizi rica ederim. 
Bu nevi tatbikat hatalarını Meclis konusu 

yapmadan alâkalı makamlar nezdinde teşebbüs, 
hiç şüphesiz ki, her milletvekili için en doğru 
yoldur, önce bu yoldan hareket •ettim. Çankırı'
nın Yapraklı ilçesi köylülerinin dertlerini Orman 
Umum Müdürlüğüne şifahen intikal ettirdim. 
Şikâyeti haklı buldular. Bir heyet göndererek 
en çok on gün içinde halledileceğini söylediler. 
Aradan bir ay geçtiği halde kimsenin gönderil
mediğini ve hâlâ yanlış tatbikatın devam ettiği
ni köylülerden aldığım mektuptan öğrendim. Bu 
arada İlgaz ilçesinden de aynı 'mahiyette şikâyet
ler yükseldi. Üç köy muhtarı ihtiyar heyetleriy
le birlikte Ankara'ya geldi. Durumu 7 Ocak tari
hinde Tarım ve içişleri Bakanlıklarına bir dilek
çe ile duyurdular. 

îşte bizi bu konuyu Yüce Meclise intikal et
tirmeye sevk eden saik, idarenin ön müracaatı
mızı haklı olmamıza rağmen ele almamış olma
sındandır. Gittikçe genişletilen bu tatbikattan 
Yüce Meclisi haberdar etmek zorunda kaldığı
mı arz ederken bir suali mukaddere de cevap ver
miş oluyorum. 

Şimdi kısaca hem olayı hem de bu olaylar 
münasebetiyle orman idaresinin bu tatkibatma 
nahoş, hem de çok nahoş bir tarzda yardımcı 
olan idarecilerimizin durumunu ifade edeyim. 

Hâdise şudur : İlgaz ilçesinin Yenice, Yeni-
j cemülayim ve Çomar köylülerinin tapulu ve ta-

3NEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B : 39 
pusuz, dikkatinizi çekerim arkadaşlar, tapulu ve 
tapusuz arazilerini orman sahası sayarak fidan
lık haline getirmeye ve tel örgülerle etrafını çe
virmeye başlamışlardır. 

Bu arada 'köylülerin müşterek malı olan ka
dim meraları da orman dâhili sayılmakta ve fi
danlık sahasına katılmaktadır. 

Ayrıca ilçe kaymakamı, muhtarlara bütün 
köylüler huzurunda şu direktif ve tehditleri 
yapmaktadır. «Köylüyü orman idaresinin el koy
duğu tapulu tapusuz araziye ve köy merasına 
sokmıyacaksınız, bunun dışında hareket ederse
niz sizi ezerim» demiştir. 

Muhtarlar salâhiyetlerini müdrik insanlar 
olarak böylesine haksız tatbikatın mesuliyetine 
iştirak odemiyeceklerini beyan ederek muhtar
lıktan da istifa etmişlerdir. Fakat, gerekirse eze
bileceğim sanan genç kaymakam bu istifaları da 
reddederek nahoş tazyik ve tehditlerine devam 
etmekten çekinmemiştir. 

Bu arada bâzı vatandaşların Anayasa temi
natına dayanarak kendi arazileri üzerinde çalış
maları yüzünden tevkif edildikleri de müşahede 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilindiği gibi orman bölgesinde iskân eden 

'köylülerin hepsi de arazi sıkıntısı içindedirler. 
Bunlar maişetlerini hayvancılıkla idameye mec
burdurlar. Kaymakam ve orman idarecilerine 
bu durum anlatılmış ve ormana bilhassa zarar 
veren keçilerini tamamen elden çıkardıklarını ve 
sadece geçim vasıtaları olan ve ormana zarar ver-
miyen diğer hayvanlarını da ormana sokmayacak
larını beyan etmiş olmalarına rağmen maliki bu
lundukları arazilerinden, ne de orman dışı mera
larından faydalanma imkânını bulamamışlardır. 

Şimdi bu köjdülerin halkı ve mümessilleri hak
lı olarak soruyor : «Hükümet, tapulu ve tapusuz 
arazimizi elimizden alıyor, ziraat yapamıyoruz. 
Meralarımıza da el koyuyor, hayvancılık da ya-

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 
120 nci hizmet yılını doldurmuş olması dolayı-
siyle memur ve hizmetllilerine birer aylık tu
tarında ikramiye verilmesi hakkında kanım tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları 
raporları (2/649) (S. Sayısı: 765) 

14.1.1985 6 : 1 
pamıyacağız. Mülkiyet haklarımıza nasıl tecavüz 
ediyorlar, biz ne yapacağız, nasıl geçineceğiz? 
Orman bölgesinden hicret edeceksek önce bizi 
münasip sahalara iskân etsinler. Ondan sonra 
ormanda istedikleri gibi çalışsınlar, bizi sefale
tin kucağına atmasınlar,» diyorlar. 

İşte ben de bu fecî durumu bir Milletvekili 
olarak Yüce Meclise, dolayısiyle Sayın Hüküme
te intikal ettiriyorum. 

Bu istikamette tatbikat iddia edildiği şekilde 
doğru ise yanlıştır. Mülkiyet hakkına tecavüz
dür. Bu olay yurdun her tarafına sirayet etmiş 
ise çok vahim neticeler doğurabilir. Bir taraftan 
Tabiî âfetler Kanunu ile, bu âfetlere daha çok 
mâruz kalan köylerimize el uzatmaya çalışırken, 
bu gayritabiî âfetler evamirinden Türk köylü
sünü kurtarmak mecburiyeti ile karşı karşıya bı
rakmanın nedenlerini bulmak güçtür. 

Hulâsa : Muhtarlar kürek mahkûmu değil
dir. Gayrikanuni emirleri ifaya mecbur edile
mezler. Hemen istifalarını kabul etmemeye, 
«köylülere baskı yapmazsanız sizi ezerim» gibi 
tehdit ve tazyiklere kaymakamların yetkisi yok
tur. Bu davranışlar suçtur. Sayın İçişleri Baka
nından bu hususun tahkik ettirilerek gerekli 
kovuşturmanın yapılacağından emin olduğumu 
belirtmek isterim. 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra alâkalarını esir-
gemiyeceğinizi ümidettiğim Sayın Tarım Baka
nının acilen mahalline bir heyet göndererek İl
gaz ve daha önce intikal ettirdiğim Yapraklı il
çelerinin çaresiz kalmış köylerine el uzatmasını 
ve normal iş hayatına avdetlerinin teminini ve 
dolayısiyle yurt sathında bu gibi tatbikat mev
cut ise konunun genel olarak ele alınmasını ve 
mümkün ise netice hakkında bize bilgi verilme
sini hassaten rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kaptan'ın, gün
dem dışı bir konuşması olacaktı. Kendileri yok
lar. 

LEN İŞLER 

BAŞKAN — Efendim, dün çoğunluk olma
dığı için oylamadığımız bu kanun teklifinin oy
lamasını bugün yapıyoruz. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Teklif Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞt 
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Muhterem arkadaşlar, bundan sonra gele

ceğimiz andlaşmalarm hepsi açık oylama olduğu 
için salondan ayrılmamanızı bilhassa rica ediyo
ruz. 

2. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/591) 
(S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı Komisyon
dan gelmediği için görüşemiyeceğiz. 

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasarı
sı ve Erzurum Milletvekili Gıyasetiin Karaca'-
nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa Mah
kemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü maddelerinin 
yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve geçici komisyon 
raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 
458 ve 458 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyondan gelmediği için 
görüşemiyeceğiz. 

4. — Çanakliale Milletvekili Şefik İnan'ın, 
Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) (S. 
Sayısı : 507) 

BAŞKAN — Komisyondan gelmediği için 
görüşemiyeceğiz. 

5. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/306) 
(S. Sayısı :289) (1) 

BAŞKAN — Komisyon, ^Hükümet? Dışişleri 
Bakanının temsilcisi var, Komisyon burada. 

'Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 289 S. sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

14.1.1985 0 : 1 
İvedilik teklifi var. ivediliği oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

La Hay e'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan 
«Silâhlı bir çatışma halinde kültür mallarının 
korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin 
tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara ka

tılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 ta
rihinde imzalanan ilişik «Silâhlı bir çatışma ha
linde kültür mallannın korunmasına dair olan 
Sözleşmenin tatbikatına ait tüzük» e «Silâhlı 
bir çatışma halinde kültür mallarının korunma
sına dair protokol» ve kararlara Türkiye Cum
huriyetinin katılması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte konuşmak istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Tasarının tümü açık 
oylarınıza sunulacaktır. Yuvarlaklar sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne mütaal-
Hk Beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/96) (S. Sayısı: 332) (1) 

(1) 332 S. sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is

tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyan
namenin onaylanmasının uygun bulunmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — «Tunus'un Gümrük Tarifele
ri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulü
ne mütaallik beyanname» nin onaylanması uy
gun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
•mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti
yen var mı? Yo'k. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşmak iıstiyen arkadaşımız var mı? Yok. Tasa
rının tümü açık oylarınıza arz edilmiştir. Yu
varlaklar sıralarda gezdirilecektir. 

7. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne mü
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel Ticaret ve Plân komisyonlar 

n raporları (1/97) (S. Sayısı: 333) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is
tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

(1) 333 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 

14 .1,1935 O : 1 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ivedilik teklifi 
vardır, ivediliği oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde
leri okutuyorum. 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik Beyan
namenin onaylanmasının uygun bulunmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — «Arjantin'in Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabu
lüne mütaallik Beyanname» nin onaylanması 
uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Ta
sarının tümü açık oylarınıza arz edilmiştir. Yu
varlaklar sıralarda gezdirilecektir. 

8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel An
laşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı : 334) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(t) 334. S. sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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ivedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkıd Taraflan ile Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili be
yannamenin onaylanmasının uygun bulunması

na dair Kanun 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polon
ya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki mü
nasebetlerle ilgili Beyanname» nin (onaylanması 
uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul -edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
foul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lcMe, aleyhte söz 
istiyen var mı? Yok. Tasarının tümü oyunuza 
sunulmuştur. 4 numaralı yuvarlak dolaştırıla
caktır. 

9. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık ku
rumlarına ariyet en ve meccanen tahsis edile
cek tıbbî cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvafakat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
bardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı: 335) (1) 

• (1) 335. S. Sayılı basmdyazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 

14. İ . İ93Ö Û : 1 
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık kurumları
na ariyeten ve meccanen tahsis edilecek tıbbî -
cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük 
Resminden muafen muvafakat ithaline dair 
Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulundu

ğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyine e 28 Ni
san 1960 tarihinde imzalanan «Teşhis ve tedavi 
maksadiyle sağlık kurullarına ariyeten ve mec
canen tahsis edilecek tıbbî - cerrahi ve lâbora
tuvar malzemesinin Gümrük Resminden muva-
vakat ithaline dair Andlaşma» mn onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i'stiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyoruım. Kalbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı ? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

Taşarının tümü hakkında lehte aleyhte söz 
istiyen var mı ? Yok. Tasarının tümünü açık oy
larınıza sunuyorum. 5 numaralı yuvarlak do
laştırılacaktır, 

İd. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
ifovletUri Hükümeti armmda yapılan Anlaş
maya ait teati olunan mektupların omyl-amnım-
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ilin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plâ komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen? Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Barış Gönüllüleri adı altında 
memleketimizde çalışmakta bulunan Birleşik 
Amerika Devletleri uyruklu kimselerin faali
yetlerini bâzı yerlerde yakînen gördük. Bun
ların çalışmalarının hakikaten insani bir amaç 
izledikleri duyuluyor. Bununla beraber bu teş
kilâtın nasıl doğduğu, ucunun nereye bağlı ol
duğu, hacminin ne olduğu hakkında bilgimiz 
yoktur. Eğer mümkünse ilgili Bakanlık veya 
temsilcileri lütfetsinler, bu anlaşmadan önceki 
durumu, bilmediğimiz noktaları izalh buyursun
lar, ondan sonra tasdik edelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Bu
yurun Bakanlık temsilcisi. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZİF CUHRÜK (ikinci Daire iktisat işleri 
Genel Müdürü) — Muhterem milletvekilleri; 
Barış Gönüllüleri adlı Amerikan Teşekkülü 
müteveffa Başkan Kennedy tarafından 1960 se
nesinde Kongreye tevdi edilen ilk büyük Unyo-
nun durumu hakkındaki nutukta mevzuubahse-
dilmiş ve Amerikan dış politikasının o tarihte 
tesbit edilen, dış politika objektiflerinin en ve
rimli vasıtalarından bir tanesi olarak telâkki edil
mişti. Teşkilâtın kuruluşu tarih olarak bu nut
ka bağlanır. 

Teşkilâtın gayesi, Amerikalı gönüllüleri Ame
rikan hayat tarzı, Amerika'nın demokratik ide
alleri umumiyetle dünyada Amerikan halkının 
yaşayış tarzı, görüş ve pratiki hakkında geniş 
ölçüde aydınlatmaktadır. Teşkilâta mensup gö
nüllüler .gittikleri memleketlerde aşağı - yukarı 
bulundukları memleketlerin şartları içerisinde 
bizzat çeşitli sahalarda çalışan insanlarla onla
rın çalışma ve yaşama şartlarını muadil şartları 
kabul ederek hakikaten .gönüllü gibi çalışmak 
gayesiyle seçilirler. 

Bunların aşağı - yukarı miktarı hakkında ilk 
tahminler 50 bin kişi olacağı merkezinde idi. 
Teşkilâtın bütçesine bağlı olarak bu miktarlar 

(1) 336 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim 
tutanağı sonundadır. 

14 . 1. 1935 Ö : İ 
gelişmiş bulunabilir. Miktarı hakkında bu sene-
ki her yıl tekrar edilen bir program mahiye
tindedir. Müteveffa Kennedy'nin kayınbiraderi 
Servant Schneider bu teşkilâtın başına getiril
miş bulunuyor. Aşağı - yukarı bütün gelişme 
halindeki memleketlerde teşkilât mensupları bir 
nevi teknik yardım temsilcisi gibi, fakat daha 
dûn ölçülerde faaliyetlerde bulunurlar. Eko
nomik sahada, sosyal sahada diğer çeşitli alan
larda beraber yaşadıkları kütlenin çalışma ha
yatına iştirak ederler ve bu hayat içinde bir tek
nik yardım eksperi gibi kendilerinin bilgileri
ni görgülerini intikal ettirirler. 

Teşkilât hakkında arz edebileceğimiz malûmat 
bu kadardır. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen var mı? Buyurun Sayın Aral. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem 
arkadaşlar, biraz evvel konuşan arkadaşımızın be
yanından anlaşılıyor ki, Türkiye'ye Amerika'dan 
barış gönüllüleri adı altında bâzı kimseler gele
cektir. Bunlar bize ne öğretecekler? Ne öğretecek
ler? Bize bunlar ahlâksızlıktan başka bir şey öğ
retmezler. Kanunu kabul etmiyelim arkadaşlar. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gökay. 

FAHRETTİN KERİM GÖKAY (istanbul) 
— Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
çok kıymetli aydın bir arkadaşımın insanlık sa
hasında her türlü fedakârlık yaparak vazife gören 
insanlar hakkında kullandığı tâbiri, her halde ken
disinin müsellem olan nezahetiyle kabili telif 
bulmuyorum. (Bravo sesleri.) Fakat bu insanlar
la muhtelif vesilelerle memleketin muhtelif yerle
rinde temas etmiş bir arkadaşınızım. Amerika'da 
bâzı teşekküller vardır ki, «Genç Hıristiyanlar 
Cemiyetleri» gibi, üzerinde etiketi olduğu için, 
bâzı yerlerde hoş görülmez. Fakat bu insanlar, 
barış gönüllüleri, muztarip insanların yanma gi
decek onlara kültür sahasında, gerek sosyal sa
hada daima iyilik telkin eden, insanlığı yaratan 
ve insan cemiyetinin arzu ettiği birliği kurmak is
tiyen insanlardır. Ve bilhassa fazilet mükâfatı
nın mübdii olan Kennedy için şu memlekette isim 
verdik. Bütün dünya geçen sene Kennedy'nin 
Ölüm yıl dönümünde âdeta büyük bir matem 
yaptı. Bu iş böyle açık iken muhterem arkadaşı
mın kullanmış olduğu bu tâbirden üzüntü duya
rak söz istedim. 
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.. Bu barış gönüllülerinde ne bir siyasi maksat 
vardır, ne de dinî bir maksat vardır, yalnız insan
lığın birleşmesi ve sosyal sahada iş birliği için ku
rulmuş bir teşekküldür. Bunu arz için huzurunuza 
geldim. Hürmetlerimi arz ederim. (Ortadan, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın öktem. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK

TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Bu kürsüde Sayın Adnan arkadaşımızın barış 
gönüllüleri için sarf ettiği olumsuz tâbiri Hükü
met adına üzüntü ile karşıladığımı açıklamak 
mecburiyetindeyim. 

Millî Eğitim Bakanlığının hizmetinde emek
leri geqen bu gönüllülerin bizim öğretmenlerimiz
den tamamen farksız hizmet şartları içinde bulun
duğunu ve bunlardan büyük faydalar sağladığı
mızı huzurunuzda ifade etmek isterim. Bu insan
ların kendi memleketleri dışında insanlık ideali 
için toplanmış ve bu ideale bağlı olarak, geri kal
mış memleketlerde o memleketlerin kalkınmasına 
kendi bilgilerini, aynı zamanda insanlık inanışı 
çerçevesi içinde var güçleriyle yerine getirmekte
dirler? Bu insanlar ancak saygiyle anılmaya lâyık 
insanlardır. Bilhassa bunu huzurunuzda belirt
mek istiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Güler grup 
adına mı? Buyurun. 

Bir dakika Sayın Güler, Bakandan bir soru 
soracaklar. 

ŞEHMUZ ARSLAN (Diyarbakır) — Bu gönül
lüler Türkiye'de kaza yaptıkları takdirde, Türk 
mahkemelerinde mi yoksa Amerikan mahkeme
lerinde mi muhakemeleri yapılacaktır? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK
TEM (Devamla) — Türk mahkemelerinde. 

BAŞKAN — Sayın Güler, lütfen teşrif edi
niz. Grup adına buyurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Muh
terem arkadaşlar, insanlığı ve hür insanları bir 
araya getirme, misyonunu liyakatla ifa eden 
ve müteveffa Mr. Kennedy'nin üzerinde ehemmi
yetle durduğu barış gönüllüleri misyonunu Ada
let Partisi Grupu hürmetle selâmlar. (Soldan 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) İnsanlık, hürriyet ve 
fazilet namına ve insanların mânevi hasletlerini 
geliştirmek uğruna, gönüllü olarak vazife almış 
insanlar hakkında Sayın Adnan Aral'ın söyledi-
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ği sözler hakikaten esef vericidir. (Soldan «Bra
vo» sesleri) Bu gönüllü insanların ifa ettiği va
zifeyi anlıyabilmek için onlar kadar mânevi de
ğerlerle mücehhez olmak lâzımdır. (Soldan «Bra-
ver» sesleri.) Sayın Adnan Aral'ı bu değerle mü
cehhez görmemek bahtiyarlığından dolayı da 
üzüntü içindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Adnan Aral, bu 
ve bundan evvelki görüşmelerinde ideolojik bâzı 
fikirlerini bu kürsüye getirdiler. Aynı hassasi
yeti başka memleketlerden gelen şahıslar hakkın
da da bu kürsüden ifa etmiş, göstermiş olsaydı 
aynı şekilde yine üzüntülerimizi arz eder, mem
nuniyetsizliğimizi belirtirdik. Tekrar eseflerimi
zi arz ederiz. Hürmetlerimle. 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) —Sataşma var 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvelâ konuşmalar bitsin ondan 
sonra sizin teklifinizi düşünelim. Söz almış ve sı
rası gelmiş arkadaşlar konuşsunlar bir kere. 

Buyurun Sayın Kemalî Bayazıt. 
KEMALÎ BAYAZIT (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Çok temenni ediyorum ki, Sayın Adnan arka

daşımız düşündüğünün dışında bir beyanda bu
lunmuş olsun. Barış gönüllüleri gibi beynelmilel 
ve dünya sulhun e hizmet eden bir teşekkül için 
hazırlanmış beynelmilel bir muahedenin görüşül
mesi sırasında arkadaşımız eğer beyan ettiği gi
bi düşünüyorsa C. H. P. Grupu adına üzüntüle
rimizi ve kendilerine teessüflerimizi bildiririz. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Sataşma 
var, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim konuşma sırasına gö
re söz veriyorum. Siz şahsınıza sataşma olduğu 
kanaatinde misiniz? Ben bir sataşma olduğu ka
naatinde değilim. Direniyor musunuz 

ADNAN ARAL (Devamla) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Sayın Adnan Aral arkadaşımla 

sataşma olduğu hususunda direniyorlar. Oyları
nıza sunuyorum. Sataşmayı kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Efendim 
şimdi grup adına Sayın Dizman. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALÎ DÎZMAN 
(Tokat) — Pek muhterem arkadaşlarım, yüksek 
insanlık ideallerinin tahakkuku uğrunda, tatbi-
.katmdaki önergelerinden de yakînen müşahede 
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ettiğimiz şekilde, bulundukları bünye ile hiçbir 
tearuz göstermeden onlara intibak ederek izzeti 
nefislerini rencide etmeksizin bu yüksek idealle
rin tahakkukuna hizmet eden ve Türkiye için 
faydalı hizmetleri de mesbuk bulunan bir gru-
pa bir arkadaş tarafından yapılan haksız teca
vüzü Y. T. P. Grupu adına biz de esefle müşa
hede ettik. Bunu belirtmek isteriz. Hürmetle
rimle. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. Şahsım adına. 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer. 
SELİM SARPER (istanbul) — Sayın Baş

kan, ben çok daha önce söz istemiştim. 
BAŞKAN — Yazdık Sayın Sarp er. Sıranız 

gelince söz vereceğim. Ruhi Soyerden sonra geli
yor sıranız. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, barış gönüllülerinden iki genç kıy
metli öğretmen benim seçim çevrem dâhiline gel
miş bulunmaktadır. Kendilerinin çalışmaların
dan gerek maarif müdürü, gerek vali ve gerek
se bütün il hakikaten memnundur. Bu kadar 
faydalı ve bu tadar iyi ve insani bir maksada 
matuf olarak gönderilmiş olan barış gönüllüleri
ni şaibe altında bırakacak sözlerin sarf edilme
sini Yüce Meclisin kudretiyle telif edemiyorum. 
Nasıl olur da bir arkadaşımız, böyle insani ve 
memlekete bu kadar faydalı olmak için mütema
diyen çalışıyorlar. Bu zavallılar daha fazla fay
dalı olabilmek için Türkçe öğreniyorlar. Bu ka
dar faydalı ve insani hizmet gören insanlara 
böyle dil uzatılmasının her halde yerinde olma
dığını arkadaşımız Adnan Aral da takdir ede
ceklerdir. Ümidediyorum. Bir sürçü lisan olmuş
tur. Bunu bu kürsüden tashih ederek yanlışlığı 
izale etmelerini çok temenni ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarper. 
SELÎM SARPER (istanbul) — Sayın ar

kadaşlarım, benim söyliyeceğim çok bir şey kal
madı. Benden evvel kürsüye gelen arkadaşlar 
söylenmesi lâzımgelen her şeyi söylemişlerdir; 
itiraz eden arkadaş müstesna. Ben de onların 
noktai nazarına iltihak etmekle iktifa edeceğim. 

Bu genç ve idealist Amerikalılar memlaketi-
jnizde hiçbir imtiyaza malik olmıyacaklardır. 
Kendileri, nâdir ecnebilerin: yaptığı gibi, bizim 
aramıza köylümüzün içine girerek, onların dili-
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ni öğrenerek, onların hayat şartlarına tabi ola
rak idealist yardımsever gençlerden ibaret bîr 
heyettir. 

Yalnız esefle beyan etmek istediğim bir nok
ta vardır. Sayın Başkanın tam karşısında otur
mama rağmen, birkaç defadır kendisinin zaviyeî 
rüyeti içine bir türlü girmeye muvaffak olamı
yorum. Fahrettin Gökay arkadaşımdan evvel söz 
istediğim halde birçok arkadaş konuştuktan son
ra bana söz verdiler. Mamafih arkadaşlarım, ben
den çok daha iyi konuşmalar yaptıkları için Sa
yın Başkana bir münasebetle teşekkür etmek de 
vazife oldu. 

BAŞKAN — Sayın Sarper'in serzenişleri ye
rinde değildir. Kendilerinden evvel arkadaşlar 
söz almış, yazılmışlardır. Bahusus söz istemi yaz
malarını kâtipler yapar, böyle birşey olmasaydı 
ikaz ederler idi. Şimdi yeterlik önergesi vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele anlaşılmıştır, müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Mehmet özbey 

Burdur 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Erdemir, buyurun. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, Barış gönüllüleri mev
zuundaki anlaşmanın tasdik edilip edilmemesi 
meselesi bir hayli Meclisimizi heyecanlı konuş
malara sevk etmiş bulunmaktadır. Kanaatimce 
bu anlaşmanın mahiyeti iyice anlaşılmamıştır. 
Barış gönüllülerinin dünya sulhüne hizmet ede
ceği, memleketimizde bâzı eğitim ve öğretim me
seleleriyle meşgul olacakları, halkı aydınlatacak
ları gibi bir mâna çıkmışsa da bundan ne şekil
de istifade edilecek, hangi Bakanlık meşgul ola
cak bu memleketimize gelecek olan zevatın for
masyonları nedir? Biraz evvel Sayın Millî Eği
tim Bakanı Hükümet adına çıktı, burada dedi
ler ki, «Barış gönüllüleri camiasında bulunan 
öğretmenlerin memleketimizdeki öğretmenlerden 
hiç farsı yoktur.» Acaba hangi seviyede bir öğ
retmenlik formasyonuna sahiptirler? Ne şekilde 
gelecek, nerelerde hizmet görecekler, memleketin 
teknik ve idari yönden bunlardan görecekleri 
hizmet nedir... Mahiyeti açıkça anlaşılamamıştır. 
Alâkalı Bakanlar aramızdadır. Çıksınlar, îûtfen 
iyice anlatsınlar.".Bu şekilde Yüksek Meclis iyi-
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ee tenvir edilsin, bundan sonra reylerimizi kul
lanalım. Bu bakımdan takririn aleyhinde bulu
nuyoruz. Yeterliğin kabul edilmemesini hassaten 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum . 

«Barış Gönüllüleri» adlı Amerkan Teşekkü
lünden faydalanma hususunda Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — «Barış Gönüllüleri» adlı Ame
rikan Teşekkülünden faydalanma hususunda 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Andlaşmaya ait teati olunan 27 Ağustos 1962 
tariMi ilişik mektupların onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte ko
nuşmak ist iyen?.. Yok. Tasarının tümü açık oy
larınıza sunulmuştur. 

11. — Ambalajların muvakkat ithaline mü-
taaUik Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dış-
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işleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/95) (S. Sayısı: 337) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 

bulunmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Ambalajların muvakkat itha
line mütaallik 6 Ekim 1960 tarihli Gümrük Söz
leşmesinin onaylanması uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok. Oylar.nıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen yok. Tasarının tümü açık oy
larınıza sunulacaktır. 

Gündemin 12 nci maddesine geçiyoruz. 

12. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşada; 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığıt 
Büyük Britanya ve Şimalî - îrlânda Birleşik 
Kıratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne müta
allik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kıratlığı ve Büyük Britanya ve Şima
lî - îrlânda Birleşik Kıratlığı arasında imzala
nan Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın 

(1) 337 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim 
tutanağı sonundadır, 
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II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
Yunanistan Kıratlığı arasında imzalanan, İtti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokolle
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kıratlığı arasında imzalanan 
İttifak Andla§masının uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye 
mazlıar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, Dışiş
leri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/24) (S. Sayısı: 387) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti]*. 

İvedilik teklifi var. Bu teklifi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

«16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E, ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı arasında im
zalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşma-
nın II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbns 
Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine 
dair Listenin; 

Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokalle-
rinin; 

Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti
fak Andlaşmasının uygulanması için imza edilen 
Anlaşmanın; ve, 

(1) 387 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır, 
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En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 

dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 16 Ağustos 1960 tarihinde 
Lef koş?, 'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve F 'eklerinin ; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imza
lanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde a/tıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan it
tifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokol
lerinin ; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İt
tifak Andlaşmasmın uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mahzar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın, 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmalarla ilgili uy
gulama Andlaşmalarmı yapmaya Hükümet yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmaların hüküm
leri 16 Ağustos 1960 tarihinden itibaren uygu
lanır. 
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Yukarıdaki fıkrada zikri geçen Andlaşma ve 

Anlaşmalarla ilgili olarak bu kanunun 2 nci 
maddesinin yürürlüğe girmesinden önce yapıl-
m:ş olan uygulama andlaşmalarmın hükümleri, 
bu uygulama andlaşmalarında gösterilen yürür
lüğe giriş tarihlerinden itibaren uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri hüküm
leri, 1 nci maddede sayılan Andlaşma ve Anlaş
maların onaylanmasına dair kararda başkaca 
bir tarih gösterilmemişse, bu kararın yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarının tümü üzerinde 
lehte; aleyhte konuşmak istiyen? 

Buyurun Sayın Eren. 
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şu anlaşmaları, en ziyade mazharı müsade 
millet, olarak haklar verdiğimiz karşı taraftaki 
insanlara söylemeyi vazife addediyoruz. 

Hürmetlerimle. 
HÎLMÎ ÎNCESULU(Çorum) — Bravo Eren. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde lehte aleyhte 

konuşmak istiyen ? Yok. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuş

tur. 

13. — Türk Yunan - Trakya hududunun mü
him kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrası
nın ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) 
(8. Saym : 505) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen arkadaşımız var mı ? -

FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu, 
FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Muh

terem arkadaşlarım, Türk Yunan hududunun 
yeniden tanzimini derpiş eden kanun tasarısının 
aleyhinde konuşmak üzere söz almış bulunmak
tayım. 

Filhakika, Lozan Muahedesi ile, tabiî hu
dut olarak kabul edilen Meriç nehri üzerinde 1956 
tarihinden sonra bu nehrin taşkın sularını tan
zim etmek amacı ile yapılan şeddeler, teknik 
zaruretler icabı, Meriç nehrinin akış istikame
tinde bâzı değişikliklerin meydana gelmesine 
vesile olmuştur. Tabiî hudut olan Meriç neh
rine göre yeniden hududumuzun teöbitine im
kân görülmemiştir. Zira şeddelerin inşaatı sı
rasında bir kısım arazi Yunan kesiminde kal
mış, Yunanlılara ait bir kısım arazide Türk ke
siminde kalmış bulunmaktadır. 

Bu bir zaruret idi. Tasarının hazırlanma
sı da böyle bir zaruretin ifadesidir. Filhaki
ka 1956 tarihinde Amerikan Harza firmasının 
yapmış olduğu projeye istinaden Meriç nehri 
üzerinde iki hükümetin işbirliği ile geniş çapta 
şeddeler yapılmış bulunmakta idi. Aynı pro
je Meclisimizce 6838 ve 6862 sayılı kanunlara 

(1) 505 sayılı basmayazt bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım; 16 Ağustos 1960 tarihli bu dört 
antlaşma üzerinde bugün yani 14 Ocak 1965 
de Büyük Meclis kararını veriyor, onaylıyor. 
Bu onaylamayı Önümüzden geçirdiğimiz şu 
anda, Türk Milleti adina biz vekilleri Kıbrıs-
ta cereyan etmekte olan ve cereyan etmiş bu
lunan ve Kibrisin muhtemelen gebe olduğu 
olaylar üzerinde içlerimiz sızlıyarak, gözleri
miz orada kahramanca çarpışan mücahitleri
mize hayranlık takdirler ve her türlü kendile
rinin gayelerine, amaçlarına varacaklarına olan 
inançlarımızla bu anı yaşamaktayız. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Yunan Mil
letinin de şu ında bizim gibi düşündüğünü umu
yorum. Hükümetlerinin ve Kıbrısta bu facialara 
yol açan Makarios'un arzuları ne olursa O1SUYJ, 
dünya şunu bilmelidir ki, Türk Milleti gcr3-
kirse hiçbir şeye kulak asmadan oradaki kan 
kardeşlerinin, Türk Cemaatinin ve ırkdaşlari-
nın bağımsız ayrı bir cemaat halinde hür bir 
vatan parçası olarak yaşamaları, için elinden 
gelen her fedakârlığı yapacaktır. Bunu şu anda 
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istinaden kabul edildiğinden dolayı biz bu pro
jeye istinadeden inşaat vesilesiyle yeni bir 
hudut tanzimi mecburiyeti içine girmiş bu
lunmaktayız. 

Benim, tatbikata taallûk eden itirazlarım 
vardır. Tatbikata taallûk eden itirazlarım şu
dur : 

Türkiye'nin elinde bulunagelen topraklar
dan Yunanistan'a intikali zaruri olan toprak
lar içerisinde çok verimli topraklar vardır. Bu
na mukabil Yunanistan'ın elinde olagelen 
topraklardan Türkiye'ye intikal eden toprak
lar içerisinde hiç işe yaramıyan, çorak tâbir 
edilen topraklar vardır. Misal Kavak Koru 
denilen 8 bin dekarlık arazi Yunanlılardan bi-
zo g^miştir. Bu arazi tamamiyle çorak bir 
arazidir. Buna mukabil karşısında Çatal ve Di
kili mmtıkalarındaki son derece mümbit ara
zi de Yunanlılara geçmiştir. 

Yunanlılardan bize geçen mıntıka 8 000 de
kardır. Dikili ve Çatal mıntıkalarından Yunan
istan'a geçen miktar ise iki bin dekar eksiğiyle 
altı bin dekardır. Buna mukabil, yine Enez 
ilçesinin Gavurada hamiyle mâruf olan yerde 
1 800 dekar arazi bize gelm'ştir. Gavurada Yu
nanlıların idaresinde dahi katiyetle kullanıl
mayan bir yerdir. Karşılığı olmak üzere İpsa
la ilçesine bağlı Sarıçalı köyünün en mümbit 
aynı miktarda toprakları Yunanistan'a veril
miştir. Bu şekildeki mübadele dekar karşılığı 
mübadele oluyor, Dekar karşılığı mübadeleyi 
esasta ben hatalı bulmaktayım. Bir sözlü soru 
olarak durumu bir sene evvel Meclise getirdim. 
Sayın Dışişleri Bakanı, herhalde konuşmala
rımdan müdellel izahatımdan tatmin oldular 
ki, «Hayır, dekara müstenit arazi mübadelesi 
yapılmıyacaktır kıymete müstenit arazi müba
delesi yapılacaktır.]» dediler. Elimizdeki kanun 
tasarısı dekara müstenit arazi mübadelesi esa
sına dayanır. Dışişleri Bakanının çok sarih 
olan beyanına dahi bu tasan aykırıdır. Bu 
bir. 

ikinci itiraz ettiğim nokta : Kıbrıs adasının 
bombalanmasından sonra Yunan Hükümeti i1 e 
Türk Hükümeti arasındaki gerginlik devresi 
esnasında Edirne'nin Meriç ilçesinin şeddeleri
nin inşaatı sırasında bizim lehimize, Türk 
toprakları lehine bâzı tasarruflar olmuştur. 
Filhakika bu kritik devreyi fırsat bilen bâzı 
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teknik elemanlar, Yunanlıların vaktiyle bizim 
aleyhimize inşa ettikleri Meriç nehrinin su
yunu tamamile bizim topraklara yedirecek şekil
de bizim topraklara intikal ettiren inşaatlarına 
bedel, bizimkiler de süratle inşaat yaptılar ve 
Harza firmasının plânlarında bâzı değişiklere 
ka.ydılar. Olabiliyormuş. 

Bu olabiliyormuş misalini mahsus verdim. 
Meriç ilçesinde bu canlı bir misal olarak hâlâ dur
makta, tetkik edilmektedir. Şu halde dört ay ev
vel siyasi durumdan faydalanarak Türk »top
rakları löhi.ne bir tasarruf yapabilen bir icra or
ganı var. Ben bunu misal olarak, istinatgah 
kabul ederek tasarıya intikal ettireceğim. Tasarı 
1963 te hazırlanmıştır. 19 Ocak 1963 tarihlidir ve 
masa başı tasarısıdır. Tasarının hazırlandığı tarih
te resmî müracaatım vardır. Türk ' oprakları aley
hine hareket ediliyor diye. Ittihamım da «bu 
noktası Masa başı tasarısıdır» şeklindedir. Bina-
enaleh, 19 Ocak 1963 tarihinde mevcut bulunan 
Türk - Yunan dostluğunun son derece iyi imkân
larını, iyi havasını bozmamak am°cıyla Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri belki böyle bir tasarıyı alel
acele hazırladılar, ama 19 Ocak 1963 tarihinden 
itibaren Türk - Yunan dostluğunun altından çok 
sular geçti. Bu köprülerden bir kısmı yıkıldı. 
Türk - Yunan sınırını tashih eden bu tasarıya 
eğer gönül rahatlığı ile oy vermek istiyorsanız, 
rica ^ediyorum Yüksek Meclisten, lütfetsin, ta
sarıyı iade edelim, tekrar topraklarımız üzerin
de kıymet ölçüleri, tekrar anlaşmalar yapılsın, 
Bugünün şartları altında menfaatlerimiz açıkça 
konuşulup karşımıza öyle gelsin. Aksi takdirde 
hiç değilse ferdolarak ifade edeyim: Bildiğim 
mmtakalar üzerinde ben bu tanzim edilmiş olan 
hudutnameye gönül rızasiyle müspet oyumu ve-
remiyeceğim. 

Durumu arz ve ifade için vaktinizi işgal et
tim. 

BAŞKAN — 1, 2, 3, ve 4 numaralı yuvar
laklara oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız var 
mı?.. Lütfen istical buyurulsun. 

Buyurun sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Trakya sınırımızın Meriç boyu üze
rinde, milletvekili olarak yerinde, esaslı şekilde 
incelemeler yapmış, çalışmış, hattâ. şeddelerin 
istimlâk bedellerinin Hükümete 60 milyon rad
desinde mahallî halika, tediye.de bulunulması su* 
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retiyl© ödemesini âcizane temin etmiş bir arka
daşınız olarak müşahede ettiğim bâzı olayları 
bu tasarı vasıtasiyle arz etmek ve takdirlerinize 
terk etmek istiyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım bu anlaşma 
haddizatında geç kalmış olan bir vesikadır. 
Bundan evvelki bir mahallî anlaşma, Devlet Su 
İşleri yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 
ve Yunan Hükümeti yetkilileri arasında akde
dilmiş, millî menfaatlerimize zararlı hükümleri 
ihtiva ettiği için bundan halkımız ve Türk top
raklan, Türk ekonomisi ıbüyük zararlar görmüş
tür. Şöyle ki : 

1960 senesinde 27 Mayıs inkılâbını takibeden 
aylarda vukuagelen Meriç fezeyanlarınm, taşkın
larının Enez - İpsala arasında yüz binlerce dö
nüm çeltik ve diğer tahıl ekimi varlığımızın yok-
olftıasmın, birçok mahallî ehlî hayvanlarımızın 
orada boğulmakla elden çıkmasının sebebi, bizim 
bu anlaşmadan evvel orada iki devletin temsil
cileri arasında, fakat bizim temsilcilerimizin 
büyük gafleti ile, çok aleyhimize maddeler ihti
va eder şekilde yapılmış olan anlaşmanın sonuç
larıdır. Bu .sonuç şöyle tahassül etti o zaman : 
Hattâ bendeniz, Sayın Giritlioğlu ve Süleyman 
Bilgen arkadaşlarımla beralber İpsala'da Sayın 
Cumhurbaşkanı - ki, o zamanki Millî Birlik Ko
mitesi Başkanı sıfatını taşıyorlardı - kendilerine 
bir telgraf çektim, dedim ki, «Burada Yunanlı
ların tarafındaki şeddeler inşaatı bitmiş, bizim 
tarafta - ki Devlet Su İşleri Bayındırlık Bakan
lığına bağlı idi - Bayındırlık Bakanlığının yap
ması gerekli olan ve o protokolda imzaladığımız, 
Devlet adma taahıhüdettiğimiz şeddeleri, uzun
luğunda, genişliğinde ve yerinde ikmal-etmedi
ğimiz için, «Biz bu protokol gereğince kendi 
«hakkımızı kullanıyoruz» diyen Yunanlılar Me
ric'e aikan kendi kollarını tıkamışlar, Meriç bi
zim tarafa sevk edilmiş ve orada yüz binlerce 
dönüm arazi yok olmuştur. Sayın Reisicumhu
run, o vakit Millî Birlik Komitesi Başkanı sıfa-
tiyle bendenize resmen yazdıkları mektup hâlâ 
dosyamdadır. Varit 'görmüyorlardı, «Fezeyan 
olacak, sebebi şudur, biran evvel Dışişleri Ba
kanlığı iki devlet arasında yapılmış olan bu 
protokolün Yunanlılara taallûk eden hükmünün 
hemen durdurulmasını tâbir caizse tehiri icra 
yapılmasını ve Yunanlıların tıkadıkları yerin 
açılarak Meric'in tabiî mecrasına akmasına de-
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vam ederek Tüıik topraklarına gelmemesini temin 
ediniz» diye rica ettiğim, o sırada, daha feyezan 
başlamamıştı, biz bağlıyacağını mahallî halktan 
anlamıştık. Telgrafı onun için oradan çekmiş
tik. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürssl, «Hayır, varit değildir, böyle bir feze
yan olmıyacaktır» şeklinde cevap vermişlerdi ki, 
cevabın bana verildiği gün gazeteler fezeyan ha
berini veriyorlardı, milyonlarca lira zarardan 
bahsediyorlardı. 

Tek muhterem arkadaşlarım, işte bu şedde 
meselesinin asıl yönü budur, Türk ekonomisine 
büyük zararlar vermiştir. Bunun başlıca mesulü 
o zaman bu anlaşmayı çok kısa bir görüşle tet
kik eden, müzakere edip imza eden ve Devlet 
adma delegelik yapan insanlardır. Daha ziyade 
adlarım rica ediyorum, Su İşleri mühendisleri
dir, uzmanlarıdır. Hattâ o telgrafta onlardan da 
şikâyet ettik. Devlet Su İşlerinin 40 - 50 parça, 
en modern, milyonlarca lira kıymetindeki büyük 
makinaları o fezeyan bölgesi içinde kalmış, bun
lar burada yok olacaklardır diye fezeyandan ön
ce ikaz ettiğimiz halde pek büyük zararlarla an
cak onların paslı 5 - 10 parçası kurtarılabil-
miştir. 

Pek muhterem arfeadaşlanm; oradaki müşa
hedelerimden biri de şu idi : Yalnız şeddelerle bu 
iş tanzim edilmiyordu. Şedde bizim ihtiyacımızı 
taıtmin etmemişti. Bizim tarafta meselâ Edirne 
ile Enez arasındaki mesafenin tam yarısından 
aşağısını alırsanız en çok faciayı gören vadisi 
kısmı - ki sınırımızdaki köyler bunlardır - Küp
lü güneyindeki bütün köylerimiz mezruatmı 
kendi tarlalarına basan kumdan dolayı kaybet
mişlerdir. Kum neden ileri geliyordu? Meric'in 
suları yükseliyor, taşıyordu. Nereden taşıyordu? 

Muhterem arkadaşlarım, sınırda Meriç vadi
sine bakan hafif dalgalı sırtlarımız vardır. Bu 
sırtların Meric'e bakan dik yamaçlarında yer yer 
büyük yanMar vardır. Yunanlılarda da bu ya
rıklar vardır, bizde de vardır. Bunlar yumuşak 
arazinin tabiî heyelanlarından ileri gelir ve ara 
sıra teşekkül eden yarıklardır. Yunanlılar kendi 
teknik imkânları ile, daha o zamandan makina ile 
bu yarıkları tıkama ekipleri kurmuşlardı. Her 
yarık husulünde o ekipler geliyor, derhal etra
fından toprak, kum, taş getiriyor, bir gün için
de o yangı sıkıyor ve oradan Meriç taşıp tarlalar 
üzerine çıkmasına ye kendi toprağındaki tarla-

— 669 — 



M. Meclisi B : 39 
lan ıbasmasuna, kumla örtmesine mâni oluyor
du. Bizde bu tedibin o tarihe 'kadar maalesef ne 
Bayındırlık Bakanlığı almış, ne de halkm vali
lik kanal iyi e mlütaaddilt istirhamlarına rağmen 
Sayın Edirne Milletvekili arkadaşlarımdan bunu 
rica ediyorum, yo'ksa ilgili Sayın Bakanlığı ikaz. 
buyursunlar, Yunanlılar kadar gerekli tedbiri 
biz de alalım. 

Bu şeddelerim bu yönü de budur. 
Bu anlaşma, Dışişleri ile Bayındırlık Bakan

lığının ancak facialardan sonra, neden sonra, üç 
sene sonra tanzimini lütfettikleri, ama öyle zan-
ıı ed i yom m ki, yine eski gafldtlerden bâzı par
çaları ihtiva eden anlaşma! aı-d an ibarettir. On
dan dolayıdır ki, bendeniz geeiyomm ve faciadan 
sonra olduğu iç.in bence kıymeti nlsfceten düşük 
olan bu anlaşmayı imza 'dimiye!im, onaylamaya
lım, bunu Hükümete geri verelim. Ü959 da imza
lanıp 1960 da fezeyana ısebdbolan o gaflet eseri
miz belgeyi de yan yana ıget irerek bununla bir
likte salahiyetli, yüksek mühendis ve salahiyetli 
askerler tetkik etsinler, ıbir yandan sa.vnnmamız 
yönünden bir yandan ekonomik ve bayındırlık 
tehlikeleri bakımından ihtiva etftiği zayıf nokta
lar varsa onları bertaraf letlsinl'er, sınırımız sağ
lam bir savunma «miri ve suların hücumuna da
yanan her türlü şartları olumlu bir şekilde ta
şıyan bir sınır haline gelsin, demekteyim. On
dan dolayıdır ki, bendeniz, Sayın Fahir Oiritli-
oğhı'nun şimdi vereceği önergeye katılmakta
yım. Eğer kendileri önerge vermiyeceklerse, ben
deniz de şimdi önergeyi takdim edeceğim. Fa
kat vereceklerini işaret etitiler, onun için kendi
lerine iştirak ediyorum. Bu and'laşmayı tasdik 
buyurmamanızı, Dışişleri ile Bayındırlık Bakan
lığı mıı ihmallerinin buraya gelmiş bir beillgesi 
•olarak reddetmenizi, sağlam bir belgeye varacak 
şekilde Hükümeti ikaz buyurmanız] istirham ede
rim. Hürmetlerim 1 e. 

BAŞKAN — 1, 2, 3, 4 numaralı kutularla il
gili oylamalar bitmiştir. 

ATIF ŞOHOĞLÜ (Denizli) — Komisyon 
adına söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATIF 

ŞOHOĞLU (Denizli) — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Giritlioğlu, bu anlaşmanın tasdik edilme
si halinde Türk ve Yunan hükümetleri arasında 
arazi mübadelesi yapıldığı takdirde, bizim kıy-
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metli arazilerimizin onlara, onların tamamen kı
raç arazilerinin ise bize geçeceğini, dolayısiyle 
zararlı olduğumuzu ileri sürdüler. 

Tasdiki istenen protokollerde (Arazi mübade
lesi) başlığı altındaki birinci maddede Andlaş-
ıııa mucibince «1925 - 1926 da kurulmuş Karma 
•Sınır Komisyonunun vaz'ettiği sınır hattı esas 
allınaıcaiktiır. Arazi .miühadeleısinde iki mıeımiLeikıeıt 
'arasında değiştirilecek arazilerin sahalannm 
müsavatı temin edilecek, nihai mübadele halin
de değiştirilmiş arazilerin kıymetleri hesaba ka
tılacaktır.» deniyor. Şu halde arazi miktarı 
müsavi şekle getirilecek, ama neticede aynı de
ğerde değilse, değer farkı aleyhine olan memle
ket nam ve hesabına İsviçre Bankasına diğer 
memleket tarafından bloke edilecektir. Nihai 
anlaşmada kıymet takdiri müşterek iki memle
ketin elemanlarından kurulacak bir komisyon 
tarafından takdir edilecektir. Bu takdirde ihti
lâfa düşülürse yine aynı protokolün 5 noi mad
desinde bu heyet azaları arasında ihtilâf ha
linde, taraflardan hirinin talebi üzerine Fran
sız Cumhuriyeti Tarım Bakanlığına mensup ve 
Bakanlık tarafından tayin edilecek bir umumi 
mühendisin hakemliğine arz edilecektir, diye 
sarahat vardır. 

Binaenaleyh, arazi mübadelesinde arazi mik
tarları müsavi olduğu takdirde dalhi, kıymet 
farkları bu suretle kıymeti de müsavi şekle ge
tirilecek tedbirler protokolde dercedilmiş bulun
maktadır. 

Sayın Asım Eren'in, vazifesi icabı bu muhiti 
bizzat görmek suretiyle bunun tatbikatının mem
leketimizin aleyhinde olduğunu, bugün tasdiki 
için huzurunuza gelmiş olan bu kanun tasanm-
nın reddedilmesi lâzımgeldiğini ve zararın el'an 
acı şekilde devam ettiğini beyan ettiler. Yeni
den hazırlık yapılsın, gelsin, dediler. Edirne 
Mebusu arkadaşlarımız Hükümeti ikaz etsin, 
Sayın Meeliıs Ibıı jestiyle bunu Hükümete iade 
etsin, tekrar getirsin, dediler. 

Muhterem arkadaşlar, mademki zarar buyur
dukları gibi balen aleyhimize devam ediyor, 
zararın neresinden dönersek kâr olduğuna göre, 
şu vesikayı bugün Yüksek Heyetin tetkik etme
sinde bence hiçbir mahzur yoktur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ertem. 
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ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlarım, tasdiki gereken protokol çok ha
yati bir mevzuu ifade etmektedir. Çünkü, bu 
protokol neticesi ile, Türkiye'nin en büyük ve 
en mühim ovalarından biri olan Meriç ovası
nın ziraate elverişli hale getirilmesi, taşkın su
lardan korunması kabil olmaktadır. Bu iki 
'korunmayı icabettirmektedir. Birisi; yapılmış 
»olan şeddeler, ikincisi; yapılmakta ve yapılması 
hu protokole bağlanmış olan yaz şeddeleri. Bu 
şeddeler yapılırken nehirin taşkınları dikkate 
alınmış, tabiî, ilmî şekilde bunların tetkiki ya
pılmış, ovanın bir kısım arazisi de şedde ya
pılmaksızın yine bugünkü gibi feyezanın tesir
lerine mâruz bırakılmıştır. Bunların da korun
ması orada, yaşıyan halkın ıgeçim kaynakları 
olan bu arazinin feyezandan "korunması hakika
ten bir zaruret ifade etmektedir. Bunun yapı
labilmesi onlardan daha küçük boyda olan yaz 
şeddeleri ile kabil olacaktır. Fakat bunların ya
pılabilmesi iki tarafın anlaşmasına ve protoko
lün tasdikine bağlıdır. 

Şimdi arazi mübadelesinde elbette ki taraf
ların birbirine karşı mütekabil iddiaları ve iki 
tarafın değerinden faızla kıymet elde etmesi dü
şüncesi hâkim olacaktır. Ama bu meselelerde 
heyetlerimizin gereken hassasiyeti göstermesi ve 
biraz evvel komisyon sözcüsünün de belirttiği 
gibi, hudutlar içinde de bu meselelerin kolay 
şekle bağlanması lâzımdır. 

'Burada iki nevi zarar mevzuubahsolabilir. 
Birincisi toprak mübadelesinden dolayı Yunan 
Devletine 'Türk Devletinin hakkının geçmesi; 
ikincisi, tapulu mülkü olan vatandaşlarımı
zın arazilerinin Yunanistan'da 'kalması ve ye
rine aynı değerde arazi elde edilmemesi dola
yı siyle onların mağdur duruma düşmesi. 

Biz Hükümetten arazileri karşı tarafta ka
lan vatandaşların mutlak kaybettikelri de
ğerden daha az toprakla karşı - karşıya bı
rakmamalarını ve onların karşı tarafta ka
lan arazilerine mukabil 'bize geçen araziden 
öncelik tanınarak kendilerinin ziraat yapabi
lir ve gelirini temin eder hale getirebilmele
rini arzu etmekteyiz. 

Bu şartlar altında durumun tavazzuh etme
sini ve bu protokolün 'gecikmesi dolayısiyle 
Meriç nehrinin korunmasında geri kalınma
mağım Meriç nehrinin tahriperinin devam et-
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memesini can ve gönülden arzu etmekteyim. 
Aksi hal millî servetimizden birçok şey gö
türmekte, oradaki vatandaşlarıımızı da her yıl 
ıgelen taşkın sularla muzdar vaziyete sokmak
tadır. Bu meselelerin daha tenevvür edebil
memiz için Komisyon Başkanının, biraz ev
vel arkadaşlarımızın ileri sürdükleri noktai 
nazarlara da daha etraflı eevap vermesi ve 
bundan sonra oylarımızı daha büyük bir ra
hatlık: içerisinde kullanabileceğimizi zanne
derim. Çünkü gecikmede, biraz 'evvel belirtti
ğim gibi, bizim de zararımız mevcuttur. Ama 
oradaki vatandaşların arazi mübadelesinden 
zarar görmemeleri ve memleketimizin buı anü-
badeleden zararlı çıkarmaması da millî men-
faatimizdir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ~ (Buyurun 'Sayın Giritlioğlu. 
FAHÎB GtfRÎTLÎOĞLTJ (Edirne) — Pek 

ımuihterem arkadaşlarım, 
Bâzı hususları aydınlatmak amacını güde

rek ikinci defa huzurunuzu işgal etmiş bulun
maktayım. 

Elimizdeki tasarı sadece iki Devlet ara
sında bulunan su inşaatı münasebetiyle yeni 
bir hudut tanzimine (mütedairdir. Tasarı bu
dur. Bu tasarının sadedi içinde kalarak 
taıhsisen hudut mübadelesinden zararlı çıka
cağımızı iddia ettim. Sayın Edirne Miletvekili 
tlihaımi Ertem arkadaşımız, bâzı noksan etüt
leri de ikaz ederek, bu zararlı çıkış fikrine ken
dileri de katıldılar. 'Sayın Niğde Milletvekii 
arkadaşımız mahallinde gördüğü dertleri ve 
noksanlıkları dile getirdiler. Mesele sınır me
selesinden ister istemez dışarıya çıkıyor. Sa
dedi muhafaza ederek, vaktinizi eh fazla işgal 
etmıiyerek, bir iki nokta üzerinde durmak zo
rundayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk ve Yunanlı
lar arasında yapılan anlaşma gereğince 1956 
tarihinden itibaren Meriç nehrinin iki yaka
sındaki, Meriç nehrinin taşkınlarını tanzim 
eden şeddeler inşaata başlandı. Bu inşaatla 
Yunanlılar devamlı surette anlaşmaları iıhlâl 
ettiler, ihlâl ettikleri bir vakıadır. İhlâl et
tiklerinin en güzel misalini Sayın Asım Eren 
Bey anlattılar. Yunanlılar kendi sahillerin
de (kama) tâbir edilen çeşitli beton setler 
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yapmak suretiyle suyun istikametini Türk 
sahillerine yöneltmeye gayret ettiler ve yap
tılar. Anlaşmalarda bu kamaları yapmak yok-
tuı*, yasaktır. Muhterem arkadaşlarım, 'böye 
olmasına rağmen, siyasi münasebetler 'bozul
masın mülâhazasiyle yıllar boyu zarar gör
dük. Bu zarara mukabelemiz oldu. Ne zaman 
oldu? Bundan üç ay 'evvel oldu. Ben mese
leyi ortaya getiriyorum. Üç ay evvel aynı 
tarzda teknik usullere 'biz de müracaat ettik. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Giritlioğlu. 

5, 6, 7, 8 numaralı yuvarlaklarla ilgili açık 
oylamalara katumıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun, rica 'ederim sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Devamla) — Ve 
büyük su taşkınlıklarını, içinde bulunduğumuz 
kış mevsimlinde hakikaten bu teknik usulle
rimiz sayesinde, teşebbüslerimiz sayesinde ön-
leyebildik. Geçen seneki zararı Edirne vilâ
yetinin köyleri görmemiştir. Evvelki ve daha 
evvelki senelerdeki zararlar hakikaten kor
kunçtur. Ama biz bu sene teknik müdahale
mizle bu 'zararları önleyebilirdik. Ortada bir 
vakıa var, nedir o vakıa? Bu sene bizim inisi
yatifi ele alışımız vakıası. Aynı tarzda Yu
nanlıların tatbik ettiğini 6 - 7 sene sonra mu
kabele suretiyle yapmış olmamız. Demek is
terim ki, hukuk rejimine Yunanlılar 7 sene
den 'beri riayet 'etmemişlerdir. Biz şimdi, Sa
yın Komisyon Balkanımızın da dili ile «ille, 
hukuk rejimine!» Hangi hukuk rejimine? 1956 
tarihindeki tanzim edilen hukuk rejimine riayet 
edelim deniyor . Bu hukuk rejimi aslında bi
zim aleyhiimtee tecelli etmiştir. 'Tatbikat tama-
miyle aleyhimize olmuştur. Hakikaten bu ka
nun çıkarılacak olursa Yunanlılar tarafından 
yapılan haksız tasarrufların hepsine hüccet 
vermiş olacağız, kabul etmiş olacağız. Bu iti
barla bu kanunu tasdik etmemekle 1956 yılın
dan Iberi tarafımızdan da şikâyet edilen, yet
kililerimiz tarafından da çeşitli yönlerden 
şikâyet konuları haline getirihn bir protoko
lün tatbikatı ve -esası tekrar müzakere ko
nusu haline gelebilir. Bu tasarının kahul edil 
memesinin hirinci faydası 'budur. 

İkinci faydası, (halihazırda bu tasarı lâyikı 
ile incelenerek yapılmış bir tasan değildir. İfa-
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de ediyorum, elimizde metni var ve 23 madde
den ibaret olan ,bu tasarı dört kişi tarafından 
yapılmıştır. Başlangıç kısmında çalışma ifade 
ediliyor. 8 Ocak 1963 tarihinden 16 Ocak 1963 
tasrihine kadar Türk ve Yunan heyetlerinin 
yaptığı çalışmaların neticesidir bu protokol. 

Muhterem arkadaşlarım bu protokolda va
zifeli olan heyet dörder kişiden ibarettir. Bi
zim heyetimizin dördü de Devlet Su İşlerin
dendir, Lozan Muahedesinden sonra kabul edi
len Meriç nehrinin çeşitli zikzaklara uğrama
sından dolayı yıllar boyu hudut ihtilâfları de
vam etmiştir. Bu bir Genelkurmay işidir, bu 
bir harita işidir, mahallinde tesbit işidir,, kro
ki alınması işidir. Ama Devlet Su İşlerinin işi 
değildir. Ortada büyük bir hata vardır. Hükü
met olarak bu hatâ 1956 yılında esasının kabul 
edilmesiyle yapıldı. Ama yine Hükümet olarak 
bu hata 1965 yılında hatanın tasdiki suretiyle 
tekemmül ettirilmek istenmektedir. 

İkaz ediyorum, Devlet Su İşlerinin birinci 
derecede dahi olmıyan memurları tarafından 
Yunanlılarla yapılan anlaşma bugünkü Türk 
Yunan hududunu tâyin etmek için kâfi midir,, 
değil midir. Benim aklım derki, kâfi değildir. 
Bu bir harita işidir. Bu bir Genelkurmay işi
dir, mahallinde tesbit işidir ve bütün bunlar 
mahallinde de yapılmamıştır. Mevcut paftaları 
ile değil, ne'!ırin, 'bugün hazan Yunanistan top
rağına ve !bazan Türk toprağına girmek sure
tiyle 40 sene evvelki mecrasında bir hayli de
ğişiklikler olduğu sa'bittir. Biz adlî vakıalar
dan dolayı dahi yıllardan bu yana Türk - Yunan 
'hududunun nizalarını kolay kolay halledemi-
yecek duruma geldik. Acaba Türk hududunda 
mı olmuş falan vaka, yoksa Yunan hududun
da mı? Sırasında Genelkurmaya müracaat 
edilmiştir. Genelkurmaydan gelen heyetler 
ıbir hafta çalışmak suretiyle ancak bir mıntı
kanın ıhududunu tâyin edebilmişlerdir. Bunun 
da misali var. 1961 yılında öldürülen Yunan ça
vuşunun ölüm yerini tesbit etmek için görev
lendirilen heyet bir hafta Meriç nehri civarın
da çalışmıştır. Ve ancak o mmtakayı Lozan Mu
ahedesine göre bir hafta zarfında tesbit edebil
miştir. Bu kadar muğlak olan bir hususu dört 
tane su mühendisimiz dört günlük konuşma 
sırasında ve büroda tanzim eder, hallederse 
bundan ileride ihtilâflar olabileceği gibi, vata-
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nımızm bütünlüğü ile ilgili olan bu konuda bü
yük hatalara düşebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, onun için arzım 
şudur, bu kanun tasarısını iadedir. Hükümet 
1956 tarihli anlaşmadan itibaren meseleyi tek
rar ele alsın. Hudutnameyi de teknik imkânlara 
göre yeniden tanzim etsin ve tanzim ederken de 
mutlaka askerî yetkililerin de vazifelilendirilmesi-
ni sağlasın. Krokiye, ölçüye raptedilen yeni bir 
hudut tanzim edilsin ve ondan sonra karşımıza bu 
hudutname gelsin ve her halde Fransız bilirkişisi
nin ileride yapacağı formüllerle Türk hududu 
halledilmez. Bugünkü protokol basmakalıp, her 
yerde tatbik edilen protokollerden bir tanedir. Bu 
protokol kanunlaştığı takdirde Türk - Yunan hu
dudunda evvelemirde, birinci konuşmamda da arz 
ettiğim gibi, toprak bakımından ziyanlı çıkacağız, 
ihtilâflar devam edecek ve Yunanlıların yıllardan 
beri haksız yapmış oldukları ve milyonlarca lira
lık mahsûllerimizin yıllar boyu heba edilmesine 
sebebiyet verdiği bütün kusurları da tasdik etmiş 
olacağız. 

Sayın arkadaşlarımın fikrine aynı şekilde ka
tılıyorum, önergemi takdim ediyorum, kabul edil
mesini rica ederim. _. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, nehirlerin geçtiği Devlet sınırlarında 
ilk smır tesbiti meselesi hakikaten önemlidir. Bu
nun üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Sovyet 
Rusya Cumhuriyetiyle aramızdaki, Doğu'daki sı
nır meselesi de yıllarca sürmüş, fakat nihayet 
iki tarafın iyi niyet gösteren tutumları ile çok in
ce çalışan askerî heyetler eliyle bu smır haritalara, 
krokilere, hattâ fotoğraflara bağlanmak suretiyle 
tesbit edilmiş ve bugün müstakar halini bulmuş
tur. 

Bâzı arkadaşlarımız, «Gecikiyor, millî zarar 
olacak, bir an evvel yapalım.» diyorlar. îyi ama 
1963 yılından önce bu feyezanın en büyüğünün 
cereyan ettiği 1960 senesinin yaz başındaki ay
lardan beri geqen zaman içinde bu protokolü ya
panların aklı nerede idi? Bu protokol geç gel
memiş midir? Esasında geç gelmesine rağmen Gi-
ritlioğlu arkadaşımın ve demin bendenizin arz et
tiğimiz mahzurları gidermiş değildir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, bu itibarla bir 
müddet daha geçmesinde hem millet menfaati var
dır hem de askerî menfaat vardır. Millî menfa-
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atin içerisinde en başta ekonomik menfaatler ge
lir. Bunları temin etmek için biraz mütecellida-
ne, biraz ince çalışan, müşfikâne çalışan bir he
yetin teşkil edilerek yeniden bu işin ele alınması 
zaruridir. 

Yaz şeddeleri hakkında Muhterem Ertem ar
kadaşımızın buyurduklarına gelince; pek muhte
rem arkadaşlarım, Meriç boyunda ana şeddeler 
inşa edildikten sonra büyük feyezan ihtimalleri 
kapanmıştır. Yalnız bizim bundan böyle ileri
de Meriçin hesap harici büyük taşkınlıkları vu-
kubulursa, Yunanlıların yine bize 1960 ta yaptık
ları gibi, Meric'in kendi tarafındaki Ege Denizi
ne akan kolunu tıkama şeklindeki protokol harici 
hareketleri gibi hareketlere tevessül ederek, yi
ne millî zararımızı mucibolmamaları için, proto
kolün bu gibi mâni hükümleri ihtiva etmesini is-
tememizdir. Bizim istediğimiz budur. Protokol
de bunlar yoktur. Sayın Giritlioğlu arkadaşımı
zın buyurdukları gibi protokol sigorta şirketleri
nin umumi şartnamelerine benzemektedir. Herkes 
için bir eşit kalıp... Ama zaruret neyi icabet-
tirir, bunu kaale almış değillerdir. 4 tane su mü
hendisi arkadaşın su mühendisliği üzerindeki 
kifayetlerine, bilgilerine hiçbir sözümüz yok. Ama 
savunma bakımından ve savunma ile ekonomi ih
tiyaçları bakımından bunları telif edecek bir göz
le yeni menfaatleri himaye eden bir proktol met
ni hazırlamak da sadece su mühendislerinin işi 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarımız, teferruat üzerinde, 
uluslararası andlaşmalar buraya onaylamak üzere 
bir kanun tasarısı ile geldiği zaman protokol 
maddelerini tadil edici çalışmalar yasaktır. Bu ev
velâ Anayasada, sonra tüzüğümüzde vardır. Bun
dan dolayıdır ki, biz bu teferruatı ele alarak fi
lân noktasında şu mahzur vardır değiştirin, filân 
maddesinde bu mahzur vardır, değiştirin diyemi
yoruz. Ondan dolayı teferruata girmedik. Yoksa 
esasında, size her satırında mücadele edeceğimiz 
millî menfaati baltalıyan hükümler olduğunu te
min ederim. Bundan dolayıdır ki, tüzük gereğin
ce biz tümü üzerinde konuşabiliyoruz. Ve tümü 
üzerinde ya onay veya iadeden başka bir yetki
miz olmadığını Muhterem Heyete hatırlatmak is
tiyorum. 

Bendenizin kanaatime göre bu zaruret kar
şısında Sayın Giritlioğlu ile bendinizin müş
tereken imza ettiğimiz Hükümete bunun geri-
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Verilerek beş altı aylık bir mesaiyi daha gerek
tiren bir gecikmenin hiçbir mahzuru olmadı
ğı kanaatini lütfen kabul buyurmanızı ve bu 
önergeyi kabul ederek Hükümete tekrar bu
nun gerivermek kararınızı istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ATIF ŞOHOĞDU (Denizli) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Giritlioğlu son yaptıkları ko
nuşmalarında, «1956 tarihli olan anlaşmadan 
itibaren Meriçin iki tarafında şeddeler inşası
na başlandı, Yunanlılar anlaşmayı ihlâl et
tiler, hattâ kamalar yapmak suretiyle suyun 
bir miktarını bizim araziye tevcih edip zarar 
iras ettiler, «buyurdular.» Mübadele Harza 
Plânının tatbiki icabıdır, bunun dışında çıka
cak bir tatbikat elbette tecviz edilemez. Tasa
rı lâyıkiyle hazırlanmamıştır. Zira heyetinizi 
ancak Devlet Su işlerine mensup dört mühen
dis teşkil etmiştiıj» dediler. Arkadaşlar, evet 
belki bu hazırlığı bu dört mühendis arkadaş 
imzalamıştır, fakat Hükümet evvelâ Genelkur
mayın bu hususta muvafakatini almıştır, işin 
ondan sonrası teknik elemanlara intikal et
miştir. Tatbikatta da Genelkurmay temsilcileri 
elbette vatan dediğimiz toprak parçasının faz
la gitmemesi için lazım gelen hassasiyeti gös
terecektir. 

Arkadaşlar, sayın arkadaşlarımızın göster
dikleri hassasiyete hak vermemek mümkün de
ğildir. Ancak bu protokol, bahsettikleri ihti
lâfları bertaraf etmek maksadiyle getirilmiş
tir. Bu ihtilâflar, bu ivicaçlar, şimdiye kadar 
elde edilmiş bk' protokol mevcudolmadığı 
içindir. Protokol tasdikinize iktiran ettiği tak
dirde bütün bahsedilen ihtilâflar ortadan kal
kacaktır. («Tasdikedilmiş protokol var mı ?» 
sesleri) 

Evet protokol vardır, fakat tasdikedilme-
dikçe uygulanmaya ve son neticeyi almıya im
kân yoktur. Arkadaşlarımızın gösterdiği has
sasiyet yerinde olmakla beraber bu protokol 
vatan parçasına zarar iras edecek durumda 
bir protokol değildir. Arkadaşlarımın aksine 
komisyon olarak tasdikini istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Giritlioğlu üçüncü defa söz mü 
istiyorsunuz ? Buyurun. Söyl ivecek]erinizin 
hepsini söyleyin de efendim. | 
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FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Üçün

cü defa huzurunuzu işgal ettiğim için öz in
dilerim, yeni hadiseler zuhur ettiği için mec
bur kalıyorum. 

İlk protokol 1956 tarihlidir ve bu protokol 
6838 ve 6862 sayılı Kanunla kanunlaşmış ve tat
bik edilmiştir. Buna rağmen bu kanunlar hü
kümleriyle temin edilmiş olan protokol hüküle-
rine riayet edilmemiştir. Sayın Asım Eren'in 
kaydettikleri budur. Ortada yeni bir protokol 
yapıyoruz ve onu kanunlaştırmak istiyoruz. 
Protokolün tam metnini okudum. Nedir yap
mak istediğimiz ? Yunanlıların bütün kusur
larını affetmek, görmemek. Binaenaleyh, ilk 
Protokol kanunlaşmıştır. Tavzih etmek iste
rim, Sayın Komisyon Başkanına 6838 sayılı 
Kanunla bu protokol tasdik edilmiştir. Ve bi
zini hukukumuz buna rağreoı çiğnenmiştir. 

İkinci nokta, 'kesinlikle ifade ediyorum, as
kerî yetkililer bugün Meriç nehrinin yeni akış 
şe'kline göre hududun değiştirildiği muhakkak 
olmasına mukabil askerî yetkililer buradan te
ker teker gezmek: -suretiyle bir etüt yapaımamış-
ladır. İddia ile bunu ifade ediyorum. Binaen
aleyh, Genelkurmayın ne dereceye kadar habe
ri var, hangi yoldan haberi var, onu da bilmi
yorum. Aslında bizim elimizdeki Protokol Yu
nanlıların yapmış oldukları affetme mânasına 
gelen, tasdik etme mânasına gelen bir meseleyi 
ört bas etmek kanun 'karakterini taşır. Bugün
kü hududun değiştiği muhakkaktır. Türik - Yu
nan hududu Meriç nehrinin ortasından geçer, 
Lozan Anlaşmasına göre. Meriç nehri fbâzan bir 
kilometre Türk hududu içinden akar, bazan 
2 Km. Yunan hududu içerisinden akar. B'ence 
1945 den bu yana çeşitli şekilde mecra değiştir-
miiş'tir. Ayrıca buna ilâveten 1956 dan 'bu yana 
yapılan şeddeler dolayısiyle Meriç nehri yep
yeni bir mecraya inmiştir. 

Tekrar ediyorum, bir askerî heyetin, hem de 
haritacılar da içinde bulunmak kaydiyle, yapa
cağı tetkikten sonra ancak millî hududun tâyini 
mümkün olabilir. Ve 'bu arada fırsat elimizde 
iken 1956 Protokolünün hatalı tatbikatından 
meydana gelen bir qdk pürüzlerin halledilmesi 
fırsatını Hükümet eline geçirmiş olur. Bir mi
sal, 1961 tarihinde Çatal mevkiindeki Meriç neh
ri burada ikiye ayrılır - Yunanlılar kendi ;mm-
taikalarmı Protokol hilâfına ıkapattılar ve bütün 
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su İpsala ovasını, kapladı. 1961 yılında ekilen 
binlerce dönüm çeltik tamamen sular altında 
mahvoldu. 1961 tarihinden itibaren o mıtaka 
müstahsılları Hükümete müracaat etmişler, Hü
kümet zararlarını karşılayamamıştır. Verilen 
cevap şu: «Yunanlıların hatalı hareketlerin
den siz zarara uğradınız. Zararlarını İpsala 
ovasındaki müstahsil yunanlılardan mı alacak
tır? Kabil midir? Devletler hukuku içerisin
de buna benzer bir misal var mıdır? Misal yok
tur. Binaenaleyh protokole harfiyen riayet 
edilmemesinden mesul olan kimse - ki bizim Hü
kümettir - evvelâ tazmin edecek, kendi tebaası
nı koruduktan sonra zarar ziyanı karşı taraftan 
istiyecektir. Bunlar mahallî meseleler olduğu 
için fazla dile getirmedim. Ama itimat buyu
run, bir vilâyetin asgari üçte bir sahasında ya-
şıyan kimseler yıllardan beri bu protokolün tat
bikinden dolayı zarar görmüşlerdir. Bütün bun
lar Yunanlıların lehine hareket edişlerinden ve 
Türklerin kendi hukukunu lâyikiyle koruya
mamalarından ileri gelmiştir. Bugün tasarı 
kanunlaştığı takdirde Yunanlıların yaptıkları 
tamamiyle yanlarına kâr kalmış olacaktır. Yük
sek Meclisi üçüncü defa işgal ettiğim için özür 
dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is
tiyen? Yok. Sayın Giritlioğlıı ve Sayın Eren 
arkadaşlarımızın bir önergesi vardır. Okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Şifahi izahatımızda belirttiğimiz sebebe da
yanarak tasarının komisyona iadesini ve yeni
den tasarısının tanzimini rica ederiz. 

Asım Eren Fahir Giritlioğlu 
Niğde Edirne 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATIF 
ŞOHOÖLU (Denizli) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum, önerge
yi kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul 
edilmiş ve tasarı komisyona verilmişti. 

14. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü 

v Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 

14 . 1. İ965 O : 1 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/686) (S. Sayısı : 766) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı hakkında ivedilik teklifi vardır. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlık
ları Genel Anlaşmasına Ek 4 ncü Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 
16 Aralık. 1961 tarihinde Paris'te akdedilmiş 
olan «Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunul
mazlıkları Genel Anlaşmasına Ek 4 ncü Pro
tokol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyenler? Yok. Tasarının tümü açık 
oyunuza sunulmuştur. 

(1) 766 S. Sayılı basm ayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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15. — Me§ru olmıyan çocukların ana ba

kımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/552) (S. Sayısı : 771) 
(V 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Meşru olmıyan çocukların ana bakımından ne
sebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 12 Eylül 1962 tarihinde Brük
sel'de imzalanan «Meşru Olmıyan Çocukların 
Ana Bakımından Nesebinin Tesisine ait Sözleş
me» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının leh ve aleyhinde söz istiyen arka
daşımız var mı? Yok. Tasarının tümü açık 
oylarınıza arz edilmiştir. 

16. — Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
ratlığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince imzalanan «Atmosferde, fe
zada ve su altında nükleer silâh denemelerinin 
yasaklanması hakkında Andlaşma» nm onay-

(1) 771 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

14 .1.1985 0 : 1 
lanmasmın uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/604) (S. Sayısı : 772) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde
leri okutuyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve 
Kuzey - İrlanda Birleşik Kiralığı ile Sosyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasında akdedi
len ve Türkiye Cumhuroyeti Hükümetince imza
lanan «Atmosferde, fezada ve su altında nük
leer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında 
Andlaşma» nm onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri, 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik 
Kırallığı ile Sosyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği arasında 5 Ağustos 1963 tarihinde Mos
kova'da akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince 9 Ağustos 1963 tarihinde imzalanan 
«Atmosferde fazada ve su altında nükleer silâh 
denemelerinin yasaklanması hakkında Andlaş-
ma» nm onaylanması uygu görülmüştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Tasarının 
tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

(1) 772 S. Sayılı basynayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

— ftTO — 



M. Meclisi B : 39 
17. — Birleşmiş Milletler Andaşmasının 

23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 
1991 (XVIII) sayüı Karariyle değiştirilmiş 
olan şekillerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/695) (S. Sayısı : 773) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. İvedilik teklifini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Andlaımasının 23, 27 ve 
61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 
(XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şe
killerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair Kanun 

MADDE 1. — 15.8.1945 tarihli ve 4801 sayılı 
Kanunla onaylanmış bulunan Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasmm 23, 27 ve Gl nci maddelerinin, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 
1963 tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı Karariyle de
ğiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında sözl istiyen 
arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 776 8. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

14 .1 .1935 O : 1 
Tasarının tümü hakkında lehte, aleyte söz 

istiyen varım? Yok. Tasarı açık oylarınıza su
nulmuştur. 

18. — Nisan 1961 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ta
rım komisyonları raporları (1/184) (S. Sayısı : 
530) (1) 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Maddeleri okutuyorum. 

İvedilik teklifi vardır. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Av
rupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı ku-
rulma:ma mütaallik S'jslcr.me» ile üç Ekine ka
tılmamız için Hükümete yetki verilmesi hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — 18 Nisan 1951 tarihinde Pa
ris'te akdolunan ilişik «Avrupa ve Akdeniz 
Nebat Koruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik 
Sözleşme» ile üç ekine katılmaya Hükümet yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Tasarının tü
mü açık oylarınıza sunulmuştur. 

(1) 530 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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19. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo

nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonları raporları (1/418) (S. Sayısı : 531) 
(1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde
leri okutuyorum. 

İvedilik teklifi vardır. Kabul edenler*... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı (FAO) bünyesi içine alınma
sına dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin 
katılmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 1947 yılında kural an Millet
lerarası Kavakçılık Komisyonunun Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı bünyesi içine 
alınmasına dair 19 Kasım 1959 tarihinde Roma'-
da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
10 ncu Genel Konferansında kabul edilen ilişik 
•Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin katılması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen t . 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KabuFedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında leh ve aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok Ta
sarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

(1) 531 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tamağı sonundadır. 

14 . 1 . 1966 O : İ 
Efendim, 9 - 10 numaralı yuvarlaklara oy 

kullanmıyan arkadaşlarımız var mı? Oy top
lama ımuamelesi bitmiştir. 

20. — Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaş-
masına mükerrer 93 ncü madde eklemmesine ve 50 
nci maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine 
dair protokollerin onaylanmasının uygun buhln-
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaş
tırma komisyonları raporları (1/264) (S. Sayı
sı : 541) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen varımı? Yok. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Teklifi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
KabııJ edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasma 
mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 50 nci 
maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair 
protokollerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun 

MADDE 1. — Türkiye (Cumhuriyeti Hükü
metinin de katılmasiyle Şikago'da 7 Ara'lık 1944 
tarihimle akit ve imza edilerek 4749 sayılı Ka
nunla onanmış bulunan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Andlaşmasına mükerrer 93 ncü madde 
(Eklenmesine ve 50 nci maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine dair olan ilişik protokol
lerin onayla.njm.asi uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza 
«unuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

.BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE :>. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(1) 541 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yoik. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı? Yok. Tasarının tümü açık oy
larınıza sunulmuştur. 

21.— Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 

alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonları raporları (1/174) (S. Sayısı : 
646) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İvedilik teklifi vardır. Teklifi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında veya bu 
Anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ahdî Tari
felerin yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1671,1690,1691, 2237, ve 6031 
sayılı kanunlarla tasdik ve kabul edilen 
29 . 9 . 1929 tarihli Türkiye - İsveç, 21 . 5 . 1930 
tarihli Türkiye - Macaristan, 27 . 5 . 1930 tarihli 
Türkiye - Bulgaristan, 19 . 8 . 1931 tarihli Tür
kiye - Polonya Ticaret ve Seyrüsefain Muahe-
dename veya Mukavelenameleri ve 16 . 2 . 1952 
tarihli Türkiye- Federal Almanya Cumhuriyeti 
Ticaret ve Tediye Anlaşması ile bunların tadil 
ve eklerinde yer alan ve 9 . 1 . 1961 tarihli ve 
5/726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
ilga edillen tavizlerin yürürlükten kaldırılması 
kabul edilmiş ve onaylanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(1) 646 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

İ4.1.İ966 O :İ 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza su
nulmuştur. 

11 - 12 numaralı yuvarlaklara oy kullanmı-
yan arkadaşımız var mı?.. Yok Oy toplama mu
amelesi bitmiştir. 

22. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/304) (S. Sayısı : 222) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilik tek
lifi vardır. İvedilik teklifini oylarınıza sunu
yorum. Kabul Edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statüsünde 
yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tı Konferansının Cenevre'de akdedilen 46 ncı 
Toplantısının 22 . 6 . 1962 tarihli Oturumunda 
Teşkilât Statüsünün 7 nci maddesinde yapılması 
kararlaştırılan değişikliklerin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 222 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyen yok. Tasarının tümü açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

13 ve 14 nolu yuvarlaklara oy kullanmıyan 
arkadaşlar var mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

23. -— Sosyal Güvenlik Rejimleri Avru
pa Ara Anlaşmaları ve bunlara ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komis
yonları raporları (1/597) (S. Sayısı : 775) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Buyurun Sayın Diz-
man. 

H. ALÎ DIZMAN (Tokat) — Sayın arkadaş
larım, tasarı Âkıd Taraflardan her hangi bir va
tandaşın diğer her hangi bir Âkıd Tarafın ihti
yarlık, maluliyet ve Ölüm yardımları ile ilgili 
mevzuat bakımından o taraf vatandaşları ile 
eşit muameleye tabi tutulmasını öngören ve 
iki taraflı anlaşmalar şebekesi esasına dayanan 
genel sözleşme yapılıncaya kadar bu imkânın 
bir ara anlaşması ile tatbike konulmasını temin 
eden bir anlaşmadır. Anlaşma Türkiye tarafın
dan onbir seneden daha fazla bir zaman önce 
11 Aralık 1953 tarihinde bir ihtirazi kayıt dahi 
konmadan imza edilmiştir. Gerekçede anlaşma 
ve protokollerin mevzuatımızla ahenkli olduğu 
ve Avrupa Konseyinin üyesi olmamız itibariyle 
de imzalanmasının bu üyeliğin bir icabı olduğu 
.belirtilmektedir. Bu durum karşısında; 

1. 1953 senesinde imzalanmış bulunan bu 
anlaşmanın 11 sene müddetle Meclisin tasdikine 
sunulmasına mâni olan sebepler nelerdir ve bu
gün bu sebepler zail olmuş mudur? 

2. Bu anlaşmaların tasdikinin gecikmesin
den bilhassa işçi ıhraceden bir memleket olma
mız dolayrsiyle bir zararımız olmuş mudur? 
Şayet olmamışsa böyle bir zarara uğramamızın 

(1) 775 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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sebepleri nelerdir? İlgililerin bu hususta izahat 
vermelerini rica edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon veya Hükümetin ko
nuşma isteği var mı? Efendim, komisyon ve 
Hükümet konuşmak istemiyor. Maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara An
laşmaları ve bunlara Ek Protokollerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyince kabul edil
miş olup Hükümetimiz tarafından 11 Aralık 
1953 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan «İh
tiyarlık, Maluliyet ve ölüm hallerine mütaallık 
Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaş
ması ve buna Ek Protokol» ile «İhtiyarlık, Ma
luliyet ve ölüm halleri dışında kalan Sosyal 
Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ?e 
buna Ek Protokol» ün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anlaşmaların tatbikatında ge
rekli görülecek ihtirazi kayıtlar Bakanlar Ku
rulu kararı ile tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.., Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak isti
yen var mı? Yok. Tasarının tümü açık oyları
nıza sunulmuştur. Yuvarlaklar sıralar arasında 
gezdirilecektir. 
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15 ve 16 ncı yuvarlaklara açık oylarını kul-

lanmıyan arkadaşlar var mı? Yok. Oylama İş
lemi bitmiştir. 

24. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Andlasmasn ve ekle
rinin onaylanmasının uygun tutunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/338) (S. 
Sayısı: 647) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Cenevre'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Te
lekomünikasyon Andla?ması» ve eklerinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 21 Aralık 1959 tarihinde Ce
nevre'de imza edilmiş olan ve ek protokoller ile 
nihai kararları tavsiye ve temennileri ihtiva eden 
ilişik «Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaş-
ması» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ulaş
tırma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerinde lehte, aleyhte konuşmak isti
yen? Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

(1) 647 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır, 
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Gündemin 17 nci sırasında bulunan tasarının 

açık oylamasına katılmıyan arkadaşımız var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

25. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı 
hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonları raporları (1/677) 
(S. Sayısı: 774) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında konuş
mak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvediliği oylarınıza su-
nuvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilik 
teklifi kabul edilmiştir. 

Mlletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümle
rini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek Tüzü
ğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümle
rini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli «Ek Tü
zük» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ekim 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak isti
yen? Yok. Tasarının tümü açık oylarınıza sunu
lacaktır. 

Açık oyların neticelerini Yüce Heyetinize arz 
ediyorum. 18 nci yuvarlakla ilgili açık oylamaya 

(1) 774 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu* 
tanağı sonundadır, 
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oylarını kullanmıyan arkadaş var mı? Yok. Oyla
ma işlemi bitmiştir. 

La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzala
nan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür malları
nın korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşme
nin tatbikatına ait Tüzük, Proktol ve Kararlara 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının oylanmasına 258 arkadaşımız katılmış, 
252 kabul, 6 çekinser oy çıkmış ve böylece tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının geçici kabulüne müteallik Be
yannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısının oylanmasına 256 arkadaş 
katılmış, 250 kabul, 1 rot, 5 çekinser oy çıkmıştır. 
Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşmasının geçici kabulüne mütaallik Be
yannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısının açık oylamasına 252 arka
daşımız katılmış, 246 kabul, 1 ret, 5 çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşma
sı Âkıd Taraflarla Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili kanun 
tasarısının onaylanmasının uygun olduğuna dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 235 arkadaşı
mız katılmış, 227 kabul, 2 ret, 6 çekinser oy çık
mıştır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Gündemimizin 19 ncu sıra sayısındaki tasarı
nın açık oylamasına katılmıyan arkadaşımız var 
mı 1 Oylama işlemi bitmiştir. 

Teşhis ve tedavi maksadiyle Sağlık Kurumla
rına ariyeten ve meccanen tahsis edilecek tıbbi, 
cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük Res
minden muafen muvakkat ithaline dair Anlaşma
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 234 arkadaşımız katılmış. 230 
kabul ve 4 çekinser oy çıkmıştır. 

Gimde-min 20 nci sırasındaki Anlaşmaya açık 
oy kullanmıyan arkadaş var mı? Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

«Barış gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkü
lünden faydalanma hususunda Türkiye Cumhu-

14 . 1 . 1965 O : 1 
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının oyla
masına (179) arkadaşımız katılmış (170) 'ka
bul, (4) ret, (5) çekinser oy çıkmıştır. Aranan 
nisap temin edilemediğinden gelecek birleşim 
oylanıa tekrarlanacaktır. 

Ambalajların muvakkat ithaline müteallik 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna 'dair kanun tasarısının oylamasına 
(174) arkadaş katılmış, (170) ika;bul (1) ret, ve 
(3) çekinser oy çıkmıştır. Aranan nisap temin 
edilemediğinden gelecek birleşim tekrar oyla
nacaktır. 

Efendim, gündemin 20 numarasındaki açık 
oylamaya katılmıyan arkadaşımız var mı? Yok. 
Oylama işlemi (bitmiştir. 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa'da 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya, ve Şimalî - İrlanda Birleşik 
Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin tessüsüne müta
allik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıibrıs Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şima
lî - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti Andlaşması ve <bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İtti
fak Andlaşması ile I ve I I sayılı ek poro'tokolle-
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan 
İttifak Andlaşmasınm uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye 
imazhar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
ması hakkında kanun tasarısının oylamasına 
(136) arkadaşımız katılmıştır. (133) kabul, (2) 
ret ve (1) çekinser oy çıkmıştır. Aranan nisap 
temin edilemediğinden oylama yarınki birleşim
de tekrarlanacaktır. 

Avrupa Konseyi Ayrıcılık ve Dokunulmaz
lıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ika-
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nun tasarısının oylamasına (60) arkadaşımız 
katılmış, (58) kabul, (2) çekinser oy çıkmıştır. 
Aranılan nisap temin edilemediğinden oylanıa 
yarınki birleşimde tekrarlanacaktır. 

Meşru olmıyan çocukların ana bakımından 
nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
oylamasına (51) arkadaşımız katılmış, (49) ka
bul, (2) çekinser oy çıkmıştır. Aranan nisap 
temin edilemediği için yarınki birleşimde oy-
lama tekrarlanacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britan
ya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ve Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 
akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
imzalanan «Atmoısferde, fezada ve su altında 
nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hak
kında And'laşma» nııı onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının oylaması
na (42) arkadaşımız katılmıştır. (41) ikafbul, (1) 
çekinseı' oy çıkmıştır. Aranan nisap temin edi
lemediğinden oylama yarınki birleşimde tekrar
lanacaktır. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 23, 27 ve 
61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 1.991 (XVIII) 
saydı Karariyle değiştirilmiş «lan şekillerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının oylamasına (48) arkadaşımız 
katılmıştır. (47) kabul (1) çekinser, oy çıkmış
tır. Aranan nisap temin edilemediğinden oyla
ma, yarınki 'birleşimde tekrarlanacaktır. 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan 
(Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı 
kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile üç ekine 
katılmamız için Hükümete yetki verilmesi hak
kında kanun tasarısına (44) arkadaşımız oy 
kullanmış (44) kabul oyu çıkmıştır. Aranılan 
nisap temin edilemediği için oylama gelecek 
birleşimde tekrarlanacaktır. 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gı
da ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bünyesi içine 
alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuri
yetinin katılmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının oylamasına (39) arka
daşımız katılmış, (39) kabul oyu çıkmıştır. 
Aranılan nisap temin edilemediğinden oylama 
gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 
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Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşması-

na mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 50 
nci maddenin (a) fi kasının değiştirilmesine dair 
protokollerin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının oylamasına (37) ar
kadaşımız iştirak etmiştir. (36) kabul (1) çe
kinser oy çıkmıştır. Aranan nisap temin edile
mediği için oylama yarınki birleşimde tekrar
lanacaktır. 

Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmalarında veya 
bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan ahdî 
tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tasarısının oylamasına (41) arkadaşımız 
iştirak etmiştir. (40) kabul (1) çekinser oy çık
mıştır. Aranan nisap temin edilemediğinden ya
rınki birleşimde oylama tekrarlanacaktır. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statü
sünde yapılan değişikliğin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının oyla
masına (37) arkadaşımız katılmıştır. (36) ka
bul, (1) çekinser oy çıkmıştır. Aranan nisap 
temin edilemediğinden oylama yarınki birleşim
de tekrarlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara An
laşmaları ve bunlara ek protokollerin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısının oylamasına (34) arkadaşımız katılmış 
(33) kabul ve (1) çekinser oy çıkmıştır. Ara
nılan nisap temin edilemediğinden oylama gele
cek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Cenevre'de imza edilmiş olan «Milletlerarası 
Telekomünikasyon Andlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının oylamasına (34) arkadaşımız 
katılmış, (33) kabul, (1) çekinser oy çıkmış
tır. Aranılan nisap temin edilemediğinden oy
lama gelecek birleşimde tekrarlanacaktır. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hü
kümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının oylamasına (32) 
arkadaşımız katılmış (31) kabul ve (1) çekin
ser oy çıkmıştır. Aranılan nisap temin edile
mediğinden oylama gelecek birleşimde tekrar
lanacaktır. 

Çoğunluğumuz kalmamış olduğu anlaşıldı
ğından 15 Ocak Cuma günü saat 15 de topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,25 
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La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür mallarının ko
runmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait Tüzük, Protokol ve kararlara katıl-

mamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktım ur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küeüktc-
pepmar 
Kemal Sanibrahlmoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Top al oğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
AFYON K A RAHÎSAH 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçcr 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpa*»ıoğIu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Soner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı ITatip-
oğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 258 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 179 

Açık üyelikler : l 3 

(Kabul edilmiştir.) 

Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas< Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
IStcm Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
liafet Eker 
N'azmi Kerimoğlu 
Mi ha t Su 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
\ (M I i m M üren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bola'k 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BlLECtK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

I Kabul edenler/ 
BURDUR 

Mehmet özbey 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Ahdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
nilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Oıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceraalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etera Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahiddin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bercketoğl 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arşları 
Yahya Derin atıcı 
ihsan ATI a I 

İSPARTA 
Ali ihsan Halım 
Lokman Başaran 

ÎSTANBÜL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınnghı 
Ferrııh Bozheyli 
Ratip Tahir lîurak 
Tahsin Dem i ray 
Ömer Zoka i Dorman 
Orhan Eyühojrlu 
Fahrettin Kerim Oökny 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Nnei öktem 
Selim Sarper 
TTüsamettin Ti yanşan 

• İZMİR 
Osman Sabrı A il al 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Rnkşık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan O ursan 
Nihad Kürşad 
\ee?n Mirkelamoğhı 
Sinasi Ostna 
Kadri O/ek 
Mustafa Uvar 

KARS 
î.âtif Akiiziim 
TTasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Komal Okyay 
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KASTAMONU 

İhsan .Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
tsmai! Hakkı Vılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülbalim Araş 
Mehmet Güker 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâcddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Uımet Bilerin 

Metndnh F.rdemir 
KOCAELİ 

N'ilıat Fi Hm 
KONYA 

irfan Baran 
Ahmet (Türkan 
Ömer Kart 
Vefa Tamr 
Gahit Yılmaz 
Sait Sına Yiieosoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhek 
Sezai Sarpaşar 
Sa d ret tin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Aksi t 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deliknya 
A lı m et Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Veri man A&aojrlu 
Süleyman Çamlar 
Şevket Basit TTatîpoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
mano&lu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Vnkup Yakut 
Nahit YeniseMrlioğ 

14.1.1935 0 : 1 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Opuz 

MUĞLA 
\dnan Akarea 
Hilmi Bavdur 

MUŞ 
S;ımî O/t ürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soycr 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf îzzettin Ağaoğlr 
Ata Bodur 
Ferda Gül ey 
Orhan Xaim TTaziıırda' 
Sadi Pehlivan oğlu 
Ata Topaloti-lu 

RİZE 
Cevat Yaleın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Ifnnıi Toykan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Ba~a"an 
Nurettin Ceritoğlu 
Fe'.'zi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Osman Sn hinoğlu 

SİİRT 
Gevdet Aydın 
Süreyya Öner 
Hayrettin Özgen 
Adil Yasa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
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Haşim Tan 
SİVAS 

İbrahim Güker 
bVşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koca m em i 
Kesit önder 
Bekir Şeyhoğltı 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Erojran 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabrı Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akhıyıkoğlu 
İbrahim Bu la naip 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görcntaş 
Şükrü Kösereisoglu 

YOZGAT 
îstnet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turırut Nizamoğlu 
Helâl Sungur 
\T«li Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Rsen^in 
'•'eyzi Fırat 
Kamız Karakaşojrlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Vıısuf Ziya Yüecbilgin 

file:///dnan
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AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

DENİZLİ 
İbrahim Koeatürk 

[Çekinserler] 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

(Oya katılmtyanlar] 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Köramüftüoğlu 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli 
(B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Bal tacı oğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
(t.) 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
(1.) 
Malik Yolae (B.) 
Zeki Zererı 

Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlıı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Meklki Keskin 
(Bşk. V.) 

Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sü'kan 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
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MALATYA 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
(B.) 
ilhan Te'kinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

M. Meclisi B : 39 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy (i.) 
Arif Hikmet Onat (B.) 

nt^Tî 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 

14 . 1 . 1966 0 : 1 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

| (D 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Güney 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 

[Açtk üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Orhan öztrak (B.) 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy ((İ.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 
Selâhattin Güven 
Nazıni Ökteın (I.) 

. Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (t.) 
Sadık Tekin Müf tüoğhı 
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Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatmalının geçici kabulüne mütaallik Beyanna

menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta:arısma verilen oylann sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 450 

Oy verenler : 2 56 
Kabul edenler 250 

Reddedenler 1 
Çekinserler 5 

Oya katılmıyanlar | S 1 
Açık üyelikler 1 3 

ADANA 
Hasan Akaay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geejos-lu 
Melih Kemal Küçükte 
pe pınar 
Cavit Oral 
Kem?ıl Sarıibrahimoğln 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Arif At alay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur I in kî 
Hasan Din çer 
Şevki Güler 
Asını Yılmaz 
Şükrü Yüzhiişıoğlu 

AĞRİ 
.Vev/af (î ün gör 
Kerem özcan 
Kıza l'olat 

ANKARA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Kara 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat, Herk karı 
Fuat hörekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu 

[Kabul 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Knıin' l'aksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Cstütı 
l-'erhat Nuri Yıldırım 
Abdüma« Kemal Yörük 

ANTALYA 
101, e m Ağva 
İhsan Ataöv 
TTasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Kafet Kker 
Nazmı Kerim oğlu 
\ iha t Su 

AYDIN 
Hilmi Aydı üçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
Reşat Ozanla 

BALIKESİR 
ı'ihal hilırehan 
Mithat Şükrü Çavdar 
'»elıı 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ova t. Kanpulat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎLECtK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 
Kuat Ümit 

edenler/ 
BURDUR 

Mehmet ft/.bey 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Gadrettin Çanga 
İbrahim öktcm 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
ha ha O n . a I Zagra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Kildik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi lııeeler 

ÇORUM 
Vııri Ahiskalıoğln 
Muzaffer Dündar 
\hdurrahman Güler 
I Filmi Ineesulu 

Necmi ökten 
İhsan Tomhus. 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Krtarı 
Remzi Şenel 
At ı f Snhofflu 

DİYARBAKIR 
Şehmıız Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
İlham i Kriem 
Fahir Giritlioğ.L 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardnjoğlu 
Hürrem Müitügil 
Ömer Tanık S'uıaç, 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündnğdu 

ERZURUM 
Ova t İMırsunoğhı 
Gıyasettın Karaca 
Şe raf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaleılar 
Krtuğrııl Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Viza.mettin Krkmen 
İbrahim Rtem Kılıçoğlu 

GÜMUŞANE 
Halis hayramoğlu 
Nuceddin Ozdemir 
>ahah:ıftin Snvaeı 

HAKKÂRİ 
\hmet Zevdan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
\li Muhsin l'ereketoğî ı 

Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslau 
Yahya Deruıancı 
Celâl Kılıç 
İhsan ÖJIHI 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Lokman Haşaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Hozbcyli 
Katip Tahir Burak 
Tahsin hem i ray 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Kyüho&lu 
Fahrettin Kerim Göka 
Hilmi Ober. 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Osman Sabin Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali .Aytaş 
Şeref Raksı k 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Oürsan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Sina si Hama 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Rrdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Uura 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

M. Meclisi B : 39 
İsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalitu Araş 
Mehmet Çöker 
Hüsamettin Gümüşpal*. 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin U/un 

KIRŞEHİR 
Memduh Knlemir 

KOCAELİ 
^îihat Krim 

KONYA 
irfan Baran 
UıniPt Giirkan 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Toshi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Mehmet Dclikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Meriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket llaşit Hatib-
<>ğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
\Tusvet Köklü 
Tilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Vahit Yenişohirliojrhı 

MARAŞ 
Kemali liayazıt 
Hasan Fohnıi Kvliya 
Ali flüdayioğlu 
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MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi üüneştan 
Talât Ofruz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
11 ilmi Uaydur 

MUŞ 
>aıııi öztürk 

NEVŞEHİR 
unazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
U'uhi Soy er 
Oğıızdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlı. 
Ata Hodur 
Ferda (îüley 
Orhan Naim Hazinedaı 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Musühittin (Jürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Flusoy 

SAMSUN 
Mehmet Haşanın 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi fîeveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
<Vmil Kara han 
Haşim T a n 

SİVAS 
İbrahim. Çöker 
Kesat Turhan 
Tahsili Türkay 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koca m e mi 
Kesit ö lnbr 
Hekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Kkrcım Dikmen 
Ali Uııa Uzuner 

TUNCELİ 
Vaha]) Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
A ta I ay Akan 
Kemal Hadıllı 
Kadri Krngan 
Hekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ali Hıza Akhıynkoğlu 
İbrahim Hulanalp 

VAN 
İhsan l ' .ed i ıhanoğlu 
Muhlis Görcntaş 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Pıırjfiıt Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
\'eli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Ksengin 
Feyzi Fırat 
Kamiz Knrakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestil e-i 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

DENIZLI 
ibrahim Kocatürk 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (t.) 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel (t.) 

ANTALYA 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğdu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BlLEOtK 
Sadi Binay 

B : 39 14 . 1 
[Reddeden] 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

1965 0 : 1 

[ÇekinserlerJ 

KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 

Halil özımen 

[Oya kaUlmtyanlar] 
BİNGÖL 

M. Siddılk Aydar 
HaUit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadlir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Ora! (B.)l 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Recai Isikenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü. 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Naim Tirali (İ.) 

GÜMÜŞANE 
Neomeddin Küçüker 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (i.) 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 

Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Le'bit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
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KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fabih özlen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmen tnönü 

MANİSA 
Muammer Erten (ıB.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

• MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Osikay 
Turan Şahin (B.) 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Refet Aksoy (t.) 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz (1.) 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (1.) 
Ahmet Şener 
Kânıuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıilıç 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (t.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

13 
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Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatmalının geçici kabulüne mütaa^ik Beyan

namenin onaylanmalının uygun bulunmalına dair kanun tasarısının oylama sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Vusuf Aktimur 
Mehmet (îeçioirlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Sı.vrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif A t alay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbcy 
AFYON KARAHISAR 
I lal Tık Nur Iiâki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzhaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğîu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berk kan 
Fu al 1 »örek e, i 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıheıoglu 
Zühtü Pehlivanlı 

Üye sayısı : 4 50 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : I 
Çekinserler : 5 

Oya katılnııyanlar : i 8 ö 
Açık üyelikler : » 3 

/Kabul 
Myas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abtlülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ftcm Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Ömer Eken 
Rafct Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
FTilmi Aydın çer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M!üren 
Reşat uzarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliya oğlu 
Cevat Kaııpıılat 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil fnal 
Fuat Ümit 

edenleri 
BURDUR 

Mehmet öz bey 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
M usta fa Tayyar 
Ziya Uğur 
Halın Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Burhan Arat 
Süreyya Fndik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Al »d ur rahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 
İhsan Tnnıbuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Anhçoğlıı 
llürrem Müftügil 
Ömer Faruk San aç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettiıı Konuray 
Adnan Şenyıırt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ibrah.Mii Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâletcin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Ktem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramntrlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydaıı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Durmanci 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Bakaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınuğlu 
Fer ruh Bozbeyli 
Katip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Ryüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 
W eşi t Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç 
Şoref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Oürsan 
Nihad Kürşad 
Xeeip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Onma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Rrdogan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

M. Meclisi B : 39 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
riasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
irfan Baran 
Ahmet (Hırkan 
Ömer Kart 
Abdiissamct Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
FT. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
nalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Affaoglu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Ilatip-
nglu 
Yaktın Kadri Karaoa-
m an oğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Y-enisehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
nasan Fehmi Evliya 

14.1.1935 0 : 1 
Ali Hiidayioğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şov ki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
nilmi Baydur 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Ferda Oüley 
Orhan Naiın TTazinedaı 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaluğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Oürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Oeveci 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaplan 
Cemil Kara han 
Haşini Tan 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
H. Ali Dizimin 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoglu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 
Bekir Sami Kar ah ani: 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bed i ıhan oğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turarut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Rainiz Karnkaşoglu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Reddeden] 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
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[Çekinserler] 

AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğln 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Beevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Ostman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Fenniî İslim yel i (B.) 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 

Halil özımen 

[Oya hatılmıy anlar] 
BOLU 

Zeki Baltaeıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelilkbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
(.Vvdet Perin 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
(i. Ü.) 
Fahir OHritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan (löğüs. (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Oüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesi*. 
Ali Köymen 
Naim Tindi 

GUMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan ( t ) 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Muhiddin GKiven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (B.) 
Zeki Zere-n 

KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Lebi t Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Fcyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk.V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 

Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Refet Aksoy (1.) 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 

Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kip er 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (i.) 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura (t.) 

Ali Rıza Ulusoy (L.) 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Müslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

Yekûn 13 

- . .>«. i>e><t 
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M. Meclisi B : 33 14 .1 . 1935 O : 1 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Gencıl Andlajıraa Âkı.:! Tara lan ile, Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti aracındaki münaıebetlorh ilgili Bsyanna nenin onaylanmalının uyjun bulunmasına dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 450 
Oy verenler 235 

Kabul edenler 227 
Reddedenler 2 
Çekinserler : 6 

\jya katılmayanlar 202 
Açık üyclikier : 13 

/Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktiıııur 
Mehmet (ieçioğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibralıi 111 oğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHÎSAR 
llalfık Nur Hâki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat <iün«för 
Kerem özcan 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat lîerkkau 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
Mehdi Mıheıoglu 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ktem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Ömer Kken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Fiilini Aydınçcr 
Mustafa Şükrü Koç 
Wdim M üren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgelıan 
Ahmet Aydın P.olak 
Oökhau Kvliyaoğlu 
Ova t Kaııpıılat 
M eh met Tiritoğlu 
L'ihat Turgut 

BOLÜ 
\hmet ("akmak 

'\arnU tın! 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Gadrettin Onura 
İbrahim Öktem 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Ki idik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri A h işkalı oğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necini ökt en 
ihsan Tnuıhuş 

DENÎZLÎ 
JMehmet Çobaııoğlu 
İsmail Krtau 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehauıs Arslan 
Hilmi (îüldoğau 
Vefik Pirİnçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Fahir (iintli<><rliı 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hür re m Müftülü 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel (îünduirdu 

ERZURUM 
Ccvat Dursunoğiu 
Hiyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 

Krtuğrul Onzi Sakarya 
Celâlettin Uzcr 
Aziz Zi'.vtinoffln 

GAZİANTEP 
Mithat Sarı 

GÎRESUN 
Nizamettin Krkıncn 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Rahri Bahadır 
Ali Muhsin Rereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
(Vlâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan I »alım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altınoğlu 
Fer ruh Boz beyi i 
Katip Tali ir Hıırak 
Tahsin Dem i ray 
Ömer Zekâi Durman 
Orhan Kyüboğlu 
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Fahrettin Kerim Gök a 
Hilmi Oben 
Sahabettin Oıhon 
Selim Sarper ' 
Hüsamettin Tiyansan 

İZMİR 
Osman Sabri A dal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref I'»aksık 
Muzaffer Döşemeci 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
'jâtif Aküzüm 
(tasan Erdoğan 
Kemal (Jüven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı 
ofclu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet fîöker 
Hüsamettin Oümüşpala 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin l'/un 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Nihat Erini 

M. Meclisi B : 39 
KONYA 

Selc.uk Aylan 
İrfan I »aran 
Ahmet, flürkan 

Ömer Kart 
Vbdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Rnzbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
TT. Avni Aksi t 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat, 
Hali t Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ajraojrlu 
Süleyman Ça<rlar 

* Şevket Raşit Ilatipoglı 
Vakup Kadri Karaos 
'nano«rlu 
Vusret Köklü 
Yakup Yakut 
Vahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Hayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali TTîidnvîo«"lıı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Snvfi Cüneştan 
Talât 0£uz 

MUÖLA 
Adnan Akarca 

14 .1 .1935 O : 1 
1 ilmi llîivdur 

MUŞ 
Sami ö/t ürk 

NEVŞEHİR 
llamazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
lluhi Soyer 
Oğuzdemi r Tuzun 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata I »odur 
''Vrda Oüley 
Orhan Navm TTazined-a1 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloîrlıı 

RİZE 
Ccvat Yalcın 

SAKARYA 
Mııslihittin Oürer 

ÎTami Tczkan 
Yusuf Flusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Oeritog-lu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi deveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
\ tül Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SÎVAS 
İbrahim Çöker 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
İT. Ali Dizmıan 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Kıza Fzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öneel 

UŞAK 
Ali Tîıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bularıalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turırut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan F,s«'iıyirı 
Feyzi Fırat 
I».;imiz Karakaşojrlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebiljrih 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 

E L A Z I G 
Xaci Cîüray 
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M. Meclisi B : 39 14 . 1 . 1965 O : 1 
[Çehinserler] 

AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turguf. 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman v \ 
Raif Aybar 
Osmıan Bölülkba§ı 
Bülent Bcevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orihan Apaydın 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

DENİZLİ 

ibrahim Kocatürk 

KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî İslimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilnlit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çclikibaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isıkenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naöi Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Düer 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen . ' 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü • 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali İN 

OÜMÜŞANE 
Neömeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Sadık Kutlay (B) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüşıtü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 

M. Meclisi B : 
KÜTAHYA 

Rauf Ki ray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 

39 

Muammer Erten (B.) 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

[Açık ü 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

14 . 1 . 1965 0 : 1 
ORDU 

Refet Aksoy (1.) 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz (1.) 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Güner Sarısözen 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (i.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazın i ükten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmur dereli 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösercisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
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M. Meclisi B : 39 14 . 1 . 1935 O : 1 
Telhis ve tedavi makıadiyle Sajlık kurumlanna â.iyoton ve meccanen tahsis edilecek tıbbi - cer
rahi ve llboratuvar ıralaemesinin Gümrük Resmin don muaf en muvakkat ithaline dair Andlaımanın 

uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
fblNHil AKNHV* 

Al oh m ot (îoejo&lu 
Melih Konıal Küçükte-
popınar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahinın&lı. 
Ahmet Topalnslu 

ADIYAMAN 
Arif A t alay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özhay 
AFYON KARAHÎSAR 
Masan Dinçcr 
Asıru Yılmaz 
Şükrü VÜ7İ»iisi(t«rlu 

AĞRI 
Nevzat • iıınyor 
Kerem Özcau 
Uıza l*«»lal 

AMASYA 
Hoş.M Arpacioglu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Vevzai S»'fi<"-

ANKARA 
ismail Küstü Aksal 
Vihat Herk kan 
Kuat Börekçi 
îsmail (îence 
Mehdi Mıhçıoîrlu 
2ühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet üstün 
Kerhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yürü 

Oye «ayım 
Oy verenler 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekinirler 

Oya katüıuıyanlar 
Açık üyelikler : 

450 
234 
230 

0 
4 

203 
13 

[Kabul edenlerj 
ANTALYA I ÇANKIRI 

Ktenı Agva 
İhsan Alaöv 
Hasan Kelimi Boztepe 
''VlMT Kkl'll 
lîafet Eker 
Vazmi Korvmojîlu 
N'ilıat Su 

ARTVİN 
Vihaî Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Ciodik 
Reşat özarda 
fsmot Sezırin 

BALIKESİR 
"ihat Biltreha*» 
\hmot Aydın Bulak 
fîökhan TCvüyaoğ'u 
Cpvat Kanpulat 
Cihat Turırut 

BOLU 
Aîımot Takmak 
Turgut Çu'ha 
Kâmil İnal 
Kunt Ümit 

BURDUR 
Mehmet ö/boy 

BURSA 
Hikmet Akalın 
>a drenin Çatıca 
Ziya l*Crur 

ÇANAKKALE 
Kurlum Arat 
Süreyya Kndik 
Şefik İnan 

Kahmi İnceler 
ÇORUM 

N'ııri AhiNkaııutflu 
\hd tır rahman (îüler 
fiil mi İncesulu 
Necin İ ökton 

DENtZLÎ 
Mehmet Çobanoglu 
ismail Krtan 
Komzi Şenel 
\tıf s.»h.»«Hu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şohımış Aralan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp I)o&an Sen 

EDİRNE 
flhami Keteni 
Kahir fü'-itlinîrln 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoglu 
Mae i (iîiray 
Hür re m Müftüoril 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel f!ünda&du 

ERZURUM 
'Vvîıt hnr^unnîrlu 
fîıyasettin Karaca 
•^»afettin Knnuray 
Adnnn Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğkı 

İbrahim Cemaleılar 
Ertugrul Gazi Sakaryn 
Celâlettin Üzer 
Azız /eytiiıuffhı 

GAZİANTEP 
Mithat Sarı 

OÜMÜŞANE 
Halis liayramoğlu 
Nureddin özdeni ir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
thıııtM Zevdatı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Berekctoğlu 
Abdullah Cilti 
"y»kip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali A.^slan 
Vahya Dermancı 
t VI fi I Kılıç 
'lisan Öııal 

İSPARTA 
\li İhsan Halım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altıno&lu 
Ferruh Bozbeyli 
Katip Tahir Burak 
Tahsin Hem i ray 
Ömer Zekâi Dorman 
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Orhan Eyüboglu 
Fahrettin Kerim Göka> 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 

tZMÎR 
Osman Sabrı Ad al 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

M. Meclisi B : 39 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
KONYA 

Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
mano'ğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

14 .1.1966 O : 1 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuz'demir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevde+ Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Ya§a 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Alkay 
KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazıova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osmaaı Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahan] ı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestil, i 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KIRŞEHİR 
Halil Öamen 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
Kasım Gülek 
A.hmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Savrun 

tbrahım Tekin 
ADIYAMAN 

Ali Turanlı 
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AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 



Mehmet Turgut 
ANKARA 

Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet îhsan Kırımlı 
(i.) 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Balitacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem (B.) 

M. Meclisi B : 39 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Başk.V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güidoğan 
Recai Isikenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. (T.) 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavîıtan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

14 . 1 . 1965 O : 1 
Mustafa Kemal Çilesi> 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etean Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlı; 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Biılgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşlkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekine] 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurraihman Yazgan 
(t) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktom 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüşıtü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B., 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
AM Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçü'k 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Ddzdaroğh* 

MUÖLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 
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MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Eefet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Güiley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hükmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

M. Meclisi B : 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alrcan 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t) 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sabati Hastaoğlu 

39 14 . 1 . 1965 0 : 1 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulıısoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmı Ökten (İ.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

[Aç%k üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

— 
Yekûn 13 

Zeki Yağmurdereli ': 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
(t. ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
d.) 
Sadık Tekin Müftüoğlü 

© < f t 
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M. Meclisi B : 39 14 . 1 . 1965 O : 1 
«Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya ait teati olunan 
mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oylama sonuçları 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Polıat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
Mehdi Mı'hçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boz tepe 
Ömer Eken 
Raf et Eker 

Üye sayı»* 450 
Oy verenler : 179 

Kabul edenler 170 
Reddedenler 4 

Çekinserler : 5 
Oya katılmıyanlar ; 258 

Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
Nazrai Kerimoğlu 1 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Kahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ i 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettıin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

1 HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

1 Yahya Dermancı 

Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper ; 

Hüsamettin Tiyanşan 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Musıtafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhefc 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte* 
pepmar 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 

M. Meclisi B : 39 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
NİĞDE 

Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

[Oya 
Ve\i Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 

14.1.1965 O : İ 
Şadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Mustafa Şükrü Koç 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
URFA 

Kemal Badülı 

BOLU 
Kâmil İnal 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 
KIRŞEHİR 

Halil Öamen 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

deriler] 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 

işerler] 
rSERl 
Özkan 
İEHİR 
m 

MA* 
Yakup Kad: 
manoğlu 

Imtyanlar] 
Mustafa Kemal Erkovau 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğhı 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
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BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombug 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmi özoğui 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç oğlu 

M. Meclisi B : 39 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim CemalcıJar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazıhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 

14 . 1 . 1965 O : İ 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekanel 
Reşit Ülker 
Saıbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Oürsarı 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökor 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 

irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İsmet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Saa't Mutlu 
Sami öztürık 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
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ORDU 

Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan -

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Fethi Mahraımlı 
Hayri Mamcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener f 

Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza AJkbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
İzmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
2 
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Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 174 

Kabul edenler : 170 
Reddedenler 1 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar 263 
Açık üyelikler : 13 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivinlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Kabul 
AYDIN 

HJil'nıi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefik Piramçcioğkı 
Alp Doğan Şen 

edenler] 
EDİRNE 

Ilhami Ertem 
ELAZIĞ 

Hürrem Müftügil 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

aÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Falhret'tin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 
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KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOOAELÎ 
Nihat Erim 

KONTA 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar . 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

14 . 1 . 1965 O 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

[Reddeden] 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

[Oya katılmıyarilar] 

KAYSERİ 
Vedat Ali Özkan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 

Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 

Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(D 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

— 709 



M. Meclisi B : 39 
I Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nuı-ettin Ardıeoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemaleılar 
Ertugrul Gazi Sakarya^ 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canıbolat 
Ali İhsan Göğü§ (B.) 
Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 

j Süleyman ünlü 
I GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlıj 
Ali Köymen 
Naim Tir al i 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

I HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Burhan Bozdoğan (i.) 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
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Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
İlhanı i San car (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(î.) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gursan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
l'jobit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akarı 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdi'kmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kal']ı 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Rüştü Özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nah i t Yenişehirlioğltı 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Şadl Pdhlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aiican 

M. Meclisi B : 39 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(D 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
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Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (i.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmu rdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badılh 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

îsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 13 
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Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan ittifak 
Andlaşmasınm uygulanması için imza edilen Andlaşmanm; ve en ziyade müsaadeye mazhar millet 
şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahim oğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Asım YıLmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
İsmail Gence 
Zülıtü Pehlivanlı 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
136 
133 

2 
1 

301 
13 

[Kabul edenler] 
İsmet Sezgin 

BOLU 
Ahmot Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler. 

ÇORUM 
Nuri Ahiskalıoğlu 
Hilmi incesulu 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Vefik Pirinçcioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Gel âlettin Uzcr 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balımı 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altın oğlu 
Perruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Güka„\ 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem. 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyaıışan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Ş.ref Baikşık 

Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Nihad Kürşad 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Komal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sab ri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Hüsamettin Günıüşpala 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOOAELÎ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 
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MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Alçyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya özikan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğluı 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
îbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur BâkJ 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AMASYA 
Kesat Arpaeıoğlu 

M. Meclisi B : 39 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Bren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kânıran Evliyaoğlu 

Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölliükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim İmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Pakstit 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

14 . 1 . 1965 O : 
Fevzi Geveci 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ali Rıza Uzuner 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDD* 
Orhan- Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mtiren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 

Ahmet ihsan Kırımlı 
(!•) 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

[Reddedenler] 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
Halil özmen 

[ÇekinserJ 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

[Oya kattlmıyanlar] 

1 
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BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Naddr Yavuzkau 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksıoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
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Naci Güray 
Ömer Farulk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemıalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Can'bolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah CİM 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

14 . 1 . 1965 0 : 1 
İSTANBUL 

Cihad Baban 
Suphi Baykaun 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahır Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tekine! 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
(D 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğaııçay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet. Göker 
Mehmet Sağlan; 
Bafcri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriç 

Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Rüşıtü özal 
FaMh özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosfod 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Ra§it Hatipoğb 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 
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MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlîvanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yıalçm 

M. Meclisi B ; 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alacan 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gurer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osıman Şahinoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlıı 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
IbraJhim Göker 
Rahımi Günay 
Sebati Hastaoğlu 

39 

(i.) 

[Açtk wt 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 

14 .1 . 1966 0 : 1 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan özıtrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (t.) 
Ahmet Şener ' 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

yetikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

URFA 

Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Sabri Kılıç 
Helâl öncel V ü l a l V/H15ÜA 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet TaJhtaMıç. 

VAN I t t f l 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 

! ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (t.) 
Kenan Esengin 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya YüceMLgin 

mmmı 
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Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Andlaşmasına ek 4 ncü Protokolün onaylan

masının uygun bulunduğu hakkındaki tasarıya verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 60 

Kabul edenler : 5b 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 377 

Açık üyelikler : J 3 

ADANA 
Hasan Aksay 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
AbdMhak Kemal Yö

rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat uzarda 

BURDUR 
Mehmet Özbcy 

[Kabul 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
ÇORUM 

Hilmi incesulu 
DENÎZLÎ 

ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

IÇEL 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Deıniray 

edenler] 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

(Oya katılmıyanlar] 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Kadri Eroğan 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 

Mehmet Gcçioğlıı 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
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ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Kesat Arpacı oğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim îmirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
(I. Ü.) 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yddırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

M. Meclisi B : 39 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
^ğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî lslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
I Hikmet Akalın 

Sadrettin Çanga 
! tbrahim öktem (B.1, 

Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

j tsmail Yılmaz 
I Baha Cemal Zağra 

14.1.1985 0 : 1 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
nürrem Müftügil 
ttmer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs (B.) 
Hüseyin lncioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin ftzrlemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşft Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

tf.) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
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Sırrı ö'ktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdem ir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sülkan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

14 .1 .1965 O : 1 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurattin Akyurt 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Kö'klü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren \ 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkam 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(t.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
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Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Gtiner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten (I.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzuruım 1 
Hatay 1 

İsparta 1 
istanbul 1 
izmir 2 

Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK ClVr £1 \ * w JJA^ JAXV 

Ahmet Fuat Ak (I.) 
Kenan Esengin * 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Meşru olmıyan çocuklann ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair kanun tasansma verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
Reşat özarda 

BURDUR 
Mehmet özbey 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Oavit Oral 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 51 

Kabul edenler : 40 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 386 
Açık üyelikler : 1 3 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioglu 

ERZURUM 
Cevat Dursuııoğlu 
Şerafettin Konuray 

^ GÜMUŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gök ay 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Ziya ITanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
Mehmet üelikaya 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 

[Çekinserler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
KAYSERİ 

Vedat Ali Özkan 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAE 

Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
I [asan Dinçer 
Şevki Güler 

(Çoğunluk yok.) 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naiın Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan. 
ftızp, -Polat 
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AMASYA 
Reşat Arpucıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar ' 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
(I. Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdiilhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminngaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
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Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek -
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Rofet Sezerin 

ÇANKIRI 
rCAzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

14. İ . 1966 O : 1 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuç 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (I. Ü.) 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
nürrera Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Scyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin lneioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıcoğla 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
İhsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
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Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(D 
Mâlik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lcbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı ökteım 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 

Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâl dan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 

Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Aıta Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkam) 
Oevat Yalçın 

m&-~ 

SAKARYA 
Burlhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlıı 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (1.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rza Ulusoy 
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ÎRABZON 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi öktem (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELÎ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı >' 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç. 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZOAT X w £ J VTX& A 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 

Hatay 1 
İsparta 1 
Isıtaribul 1 
İzmir 2 

Kocaeli 1 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Biritanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasında aktedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan 
«Atmosferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında Andlaşma-

nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhnt Gedik 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 42 

Kabul edenler : 41 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 395 

Açık üyelikler : l 3 

[Kabul edenler} 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
DENÎZLl 

İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğk 
Şerafettin Konuray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip t nal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 
Tahsin Demiray 

Ömer Zekâi Dorman 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Ziya Hanhan 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Mehmet Dol i kaya 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

[Oya katılmıyanlar] 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 

Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Yusuf U'lusoy 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Hıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpneıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 
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ANKARA 
İsmail Küstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlıu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
(t O.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
FFasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi KerimoŞlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
o£lu 
Gökhan Evliyanglu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cer a t Kaııpıılat 
Ahmet Thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
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Mehmet Tiritojflu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
11 al it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Methi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
N'adir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Kdip Rüştü Akyürek 
Gadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (1.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
liaha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
llefet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
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Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tornbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosn<ı 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral (B.) 
liemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (l.ü.) 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
ftmer Fanık Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
riüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldı nm 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şerıyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoglu 
tbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin incıoglu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayrambğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin Ozdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Hereketoğld 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Ilocaoğlu 
Saki Zorlu 

tÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Vah ya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoglu 
CÜhad Baban 
^uphi Bayknım 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
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Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşku Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci Oktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tokıinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülkeı 
SaJbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mâlik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip MJirkelâmoğhı 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
S i m öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Kesikün 
Osman Zeki Oktay 

M. Meclisi B : 39 
Ali özditomenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhaliım Araş 
Turhan F^yzioğlu 
Mehmet Göber 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Fiiliz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçulk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürikan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 

Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

14 . 1. 1965 6 : İ 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 

Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kapları 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıı 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanıoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 

Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Bıiirhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Musllihîttin Gtirer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan (i.) 

SİVAS 
Adil Aitay 
Rahmi Çeltökli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
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TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Bayfoura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Riza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELt 
V»ahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rı&a Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş (t. (T.) 
Şülkrii Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

—.— 
Yekûn 13 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

»~e~« 
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Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 23, 27 ve 61 nci ma idelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun 17 Aralık 1963 tarihli 1991 (XVIII) sayılı kararib değişttirilmiş olan şekillerinin onaylan

masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk Yok) 

ADANA 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 

AMASYA 
Mustafa Kemal Kararı 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ag-va 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 

BURDUR 
Mehmet özbey 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoglu 
Mehmet Geçioğlıı 
Kasım Gül ek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
CavitOral 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 4 S 

Kabul edenler : 47 
Reddedenler : 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 389 
Açık üyelikler : 13 

fKabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat A kay 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
DENİZLİ 

İsmail Ertan 
Atıf Şohoc-lıı 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şeraf ettin Konu ray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 

Fehrettin Kerim Gökay 
Sahabettin Orhon 

IZMIR 
Ziya Ilaııhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli kaya 

MANİSA 
Hilmi Okçu 
Nahit Yerıişehirlioğlu 

[Çekinser] 
KAYSERİ 

Vedat Âli Özkan 

[Oya katılmıyanlar] 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
Ahmet Savrım 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topa İngin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedaı 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koca m emi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

Şükrü Yüzbaşijoğlu 
AĞRI 

Vpvzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
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ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
ismail O ence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan A ta öv 
TTasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminngaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
(B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

M. Meclisi B : 39 
BÎLECÎK 

Sadi P>inay 
Orhan Tuerul 

BtNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
[Ialit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Gadrettin Çanga 
ibrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
P.aha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhat Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

14 .1.1965 O : 1 
DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Amer Faruk Nanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Adnen Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan lülen 
Muzaffer Can bol a t 
Ali İhsan Göğüs (B.) 

Hüseyin încioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Niza merttin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bcreketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar A tıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
(D 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan Onal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güvfin 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben • 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
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Naci oktanı 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Halkkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahmaıı Yazgan 
(t.) 
Mâlik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

tZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehımet Ali Aytaş 
Şeref BaCkşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
îhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirfedlâmoğlu 
Şinasi Oama 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Olktay 
Ali özıdikmenjli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu *?- ' 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göketr 

Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
âbdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddiıı Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ah/met Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 
Abdüssa/met Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erfbefk 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosibi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü (Başb; 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ihsan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy (I.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Muslihittin Güreır 
Hami Tezkan 

SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hamit Kiper 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 

Mahmut Alieanoğlu 
(t.) 

Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayrı Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

m) 
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TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 
(t) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
d.) 

Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Broğan 
Bekir Sami Karahanlı 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbuyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakiki Akdoğan 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (1.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlü 
Yusuf Ziya Yücobilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 2 

Yekûn 13 

. . . . > . . 
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17 Nisan 1961 tarihinde Paris'te akdolunan «Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı kurul
masına mütaallik Sözleşme» ile üç ekine katılmamız için Hükümete yetki verilmesi hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 44 

Kabul edenler : 44 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 393 
Açık üyelikler : 1 3 

Burhan Arat 
ÇORUM 

llilmi İncesulu 
DENİZLİ 

ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Şerafettin Koııuray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

[Kabul edenler] 
İSTANBUL 

Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 

İZMİR 
Ziya ila ııh .m 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
H. Ali Dizraan 
Zeyyat Koeamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

ZONGULDAK 
Ram iz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

Raif Aybar 
.Vihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
tbrahim Sıtkı Ilatip-
oğlu 
İbrahim lmirzalıoğlu 

732 — 



İhsan Köknel 
Mehili Mıhçıoğlu 
Kmiıı Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı ( t Ü. 
llyas Seçkin. 
Ahmet Üstün 
Ferhat N'uri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Tlasan Vehmi Boztepe 
ö ı ı^ r Eken 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
TTilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithaı Şükrü Çavdar-
oğlıı 
Gökhan Evliyaoğîu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

aY V 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi -Binay 
Orhan -Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Siddık Aydar 
Ilalit lîıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
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Turgut Çulha 
Kemal Demir ^B.) 
Kâmil inal 

) Fuat Ümit 
BURDUR 

^'ethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Ya m xkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çaııga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Pa'ksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
îsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik tnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi tnepler 
Şaban Keskin 
Nurettin, Ok 

• (Bşk. V.) 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 
ihsan Tombıış 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoglu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şen m us Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
TTilmi Oüldoğan 
Recai tskenderuğlu 
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Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmı özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
TTiirrem Müftügil 
Ömer Faruk Şanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
TTiisamettin Atabeyli 
Zeynel Oündo&du 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursuno&lu 
Oıyasettin Karaca 
Adnan Şen yurt 
Tahsin Tolli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbnzogln 
ibrahim Cemaleılar 
Ertn&rnl Gazi Sakarya 
Sovfi flztürk 
Ce] Alettin TTzer 
Aziz ZevfînnSlıı 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan ;0öğüş (B.) 
TTüsevin îneioglu 
Kudret Mavitan 
Mithnt San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Ciieeoghı. 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Vizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoglu 
AH Kövmen 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdul Çilli 
Ahmet Sırrı Iloeaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıknn 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kut!ay (B.) 
ihsan Anal 

İSPARTA 
Eokrfıan Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim A bak 
Ziya Allınoglu 
Oihad Baban 
Suphi Baykam 
Fer ruh Bozbeyli 
(P.şk. V.) 
Nurettin Bulak 
Rntip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboglu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
TTilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Oktem 
Vahyi Ö7.arar> 
tlhami Sanear (B.) 
Selim Sarpcr 
İsmail Hakki' Tekînel 
TTüsatnettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabrı Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

(î.) 
Malik Yol aç (B.) 
Zeki Zercn 



tZMIR 
Osman Sabrı Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Oursan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğln 
Şinasi Osma 
Kadri Özek 
Lobi t Yurdo&lu 'B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğanca? 
İhsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoglu 

KAYSERÎ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Mehmet Çöker 
Hüsamettin Oiimüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Alt uf 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
I Faldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bsk.V.) 
Abdüssarnet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yiieesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Krray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin TORM 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan 
Hal i t Ziya Özkan 

MANİSA 
Veriman Agaoglu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket. Raşit Tlatipoglı 
Yak tıp Kadri Karaos-
manoghı 
Nıısret Köklü 
TTnrrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Vakttp Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bageıoğlu 
Kemali Bava zıt 
rTasan Fehmi Evliya 
Ali nndayıojrlıı 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

14.1.1965 0 : 1 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Ay bar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tiizün 

ORDU 
Refet Aksoy ( t ) 
Ata Bodur 
Ferda Oüley 
Arif Hikmet Onat (B. 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalo51u 

RİZE 
Erol Ytlmaz Akçal 
Arif Hikmet Oüner 
Fııad Sirmen (Başka*) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Vııri Bayar 
Muslininin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf TTlusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Vurottin Oeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlıı 
Fevzi Oeveci 

Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Comil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi O ün ay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Oüner Sartsözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
TTayri Mumeuoglu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (1.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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URFA 

Osman Ajan 
Atalny Akan 
Kemal lîadıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
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Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bcdirhanoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatny 
İsparta 
tstaobul 
izmir 

1 Muslih Görentaş (î. Ü.) 
1 Şükrü Küsereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

| Celâl Sungur 

yetikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

| Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 

13 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak (I.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (P.A.O.) bünyesi içine alınması
na dair Sözlegmeye Türkiye Cumhuriyetinin katılmacının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 39 

Kabul edenler : 39 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 398 

Açık üyelikler : 1 3 

ADANA I 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Abdülhnk Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
\ i h a t Su 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Oeçioğlu 
Kasım Oülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Ora I 
Kemal Sarıihrahimoğlu 
Ahmet Sav rain 
Ih rahim Tekin 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif A t al ay 
Mahmut Denk 

[Kabul 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
DENİZLİ 

ismail Ertan 
Atıf Şohn&lıı 

EDtRNE 
İlhamı Ertem 
Fahir Cîiritlioğlu 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 

GÜMUŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

ÎSPARTA 
Ali İhsan Balım 

/Oya kat 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Voli Başaran 
Hasan Dinçer 
Reviri Oüler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat CîiinpÖr 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

edenler] 
I İSTANBUL 
I Tahsin Derniray 
I Ömer Zekâi Dorman 
I Faıhrettin Kerim GÖka\ 

tZMÎR 
I Ziya Ilanhan 

KARS 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MANİSA 
I Nahit Yenişehirlioğlu 

hmyanlar] 
I AMASYA 
I Reşat, Arpacı oğlu 
I ismail Sarıgöz 

Nevzat Şener 
I ANKARA 

ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Kaif Ayhar 
Nihat Berkkan 

I Osman Bölüklmşı 
I l-'uat Börekti 

Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Soy er 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
n . Ali Dizman 
Zeyyat Kocamerai 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoplu 
Mehmet Ali Pestilci 

Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Ilatip-
o£lu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Serkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
nasan Fehmi Boztepe 
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Ömer Eken 
Nazım iverim oğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Erainağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Kesat özarda 
tsmet Sezgin 
Süreyya Sofuoğlu 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Lslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ha! it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumu» 

BOLU 
Zeki BaJtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.1 
Kâmil tftal 
Fuat ümit 

BURDUR 
Fethi ÇeHkhas 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
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Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Kanık Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombus 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 
Tlüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf AzizoğJu (1.) 
TTilmi GühloğaD 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
N'azmi Ozoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ilürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 
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ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perin çek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Krtuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursun oğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyıırt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeylin oğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin lneioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
AH Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıl iç oğlu 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GUMÜŞANE 
nalis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı nocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Mehmet Ali Arslan 

Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dcnııancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan onul 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya A Hinoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bay kam 
Perruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Uulau 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Tl il m i Obcn 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
N'aei öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t.) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
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Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Ilasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail TTakkı Yılanlıoğlıı 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Fevzioğlu 
Mehmet Oöker 
ITüsamettin Oümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Ilasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet. Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bil&isu 
Ilâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Oürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Kesicin (Bşk. V.) 

M. Meclisi B : 39 
AİMİÜKsamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fa kili ö/fa kin 
Fakih özlen 
Faruk Sükun 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbck 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
U. Avni Akşit 
Nurettin Akyuri 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
(Başbakan) 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman tuğlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Itaşit Ilatipoğlı 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
N'usret Köklü 
Tlurrem Kubat 
Tül mi Okçu 
Yakup Yakut 

MARA5 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
TTasan Fehmi Evliya 
Ali Ilüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Soy fi Güneştan 
Talât Oğuz 

14.1.1935 O :1 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Turan Çahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Tlalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlıı 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp , 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Uefet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Oüley 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güııer 
Fuad Sirmen (Başkan) 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Ilamit Kiper 
ilyas Kılıç 

Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet. Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakınaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
nayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bokir Şeyhnğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
S.'lâhattin Güven 
Nazmi Ökten (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmııran Ural 
Ali Rıza TJzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badı İh 
Kadri Eroğan 
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M. Meclisi B : 39 14 .1.1965 O : 1 
Bekir Sami Karahanl» 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

AH Rıza Akbıyıkoğla 

tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakıiıç 

VAN 

thsan Bedirhanoglu 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur 
Veli Uyar 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Rrzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
izmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak (t.) 
Kenan Esengin 

Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

1 
1 
1 
2 

1 

13 
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M. Meclisi B : 39 14.1.1935 O : 1 
Milletlerarası Sivil Havasılık Andla^maıma mükerrer 03 ncü madde eklenme3İne ve 50 nci mad
denin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair Protokollerin onaylanmasının uygıın bulunduğuna dair 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 37 

Kabul edenler : 36 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : | 

Oya katılnııyanlar : 400 
Açık üyelikler : 1 3 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Reşat özarda 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

I Kabul 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
ÇORUM 

Hilmi incesulu 
DENİZLİ 

ismail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioîrltı 

ERZURUM 
Şerafcttin Konuray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

edenler] 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
İSTANBUL 

Ömer Zckâi Dorman 
I* aiirettin Kerim Gökaj 

IZMÎR 
Osman Sabri Adal 

KARS 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Ililmi Baydur 
Cevdet Oskay 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
IF. Ali Dizimin 
Zeyyat Koeamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 

Ramız Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserj 

EDİRNE 
llhami Ertem 

(Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdo&anojrlıı 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Oülek 
Ahmet Karamüftüoglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cahit Oral 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 

Arif Atalay 
Mahmut I »eniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Hal Tık Nur Baki 
Yeli Başaran 
Hasan Dineer 
Şevki Güler 
Mehmet Tıırırut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

Kerem özean 
Rıza I'olat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksa! 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
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îlaif Aybar 
Nihat Berkkari 
Osman Üölükbaşı 
Fuıt I »örekli 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehili Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühti i Pehlivanlı 
(î. Ü.) 
tlyn.s Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Korrmofflu 

ARTVİN 
Sabit Osman Aveı 
Saffet Eminaffaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâh.-M « ik i l ik 

Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
İsmet Sezpin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
<><v|u 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Tu ren t 

BÎLECtK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

M. Meclisi B : 39 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Ualit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıuğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özhey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
licfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (P.şk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
.tiuzaffer Mumlar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 
İhsan Tonıbuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 

14 .1.1935 0 :1 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral (B.) 
llemzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai lskenderoğlu 1 
Vcfik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE j 
Talât Asal | 
Süleyman Bilgen (1. Ü.) I 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
ılürreııı Müftügil 
• uııer Faruk Sarnıç ' 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN | 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Periı.çek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan P.ilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şcnyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk | 
Celûlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
IIüsteyin tncioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamellliı hrkuıeiı 
t. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy men 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nccmeddin Küçüker 
Nureddiu özdemır 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydun 

HATAY 
Ali Muhsin lieıeketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Iloeaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Acıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
(t) 
Yahya Dcrmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kut-lay (B.) 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Bakaran 
Sadettin I »i I «iç 

İSTANBUL 
İbrahim A bak 
Ziya Altınnğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh lîozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin hemiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Alııııel (»ğıız 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
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Naci öktem 
Vahyi özarar 
ti hami Sancar (B.) 
Selim Sarper, 
IsıtiHİl Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
A bd ur rah.ru an Vazgan 
(t) 
Mâlik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

ÎZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertıınga 
ihsan f!ursan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasî Hsıma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 
ITasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Dn^aneav 
îhsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali Öıdikınenli 
İsmail Hakkı Vılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin (Jümüşpala 

M. Meclisi B : 39 
Vedat Alı Özkan 
A [e hm et Sağlara 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
«Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
drılil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
I laldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
Ahmet (îürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
"îezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
fT. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Dolikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
(Başbakan) 
tlalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Veriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

14.1.1985 0 : 1 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Ilatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcı oğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karnkiieuk 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Sev fi Oüneştan 
Talât Ofrnz 

MUĞLA 
Adnan Akarea 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Tlalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (I.) 
Ata Bodur 
Ferda Oüley 
Orhan Nain. Ilazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi l'ehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça] 
Arif Hikmet Cüııer 
Fuad Sinuen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Ofirer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
vlehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kârnran Evliyaoğlu 
Fevzi Ueveci 
11 Amit Kiper 
flyns Kılıç 
Hüseyin Özalp 
* Kmun Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(1.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan ' 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekii 
ibrahim Oöker 
Kahmi Gün ay 
Sebati Jiastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaı 
Oüner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TRABZON 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
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Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Bay bura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Kkfftiıı Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (i.) 

M. Meclisi B : 39 
Ahmet Şener 
Kamaran Ural 
Ali Rıza Uzııner 
/eki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışuğlu 
Kethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Hadi Ilı 
Bekir Sami Karahanlı 

14 .1.1935 0 : 1 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Ahisi i h (Jörentaş 
(t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizauıoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (I.) 
Kenan Esengin 
ley/.i Pıra t 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya \rücebilgin 

l A çık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

vfanîsa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

Yekûn 13 
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M. Meclisi B : 39 14 .1.1935 0 : 1 
Bazı iki taraflı Ticaret Anlatmalarında veya bu Anla}malara ekli listelerde yer alan ahdî tarifele

rin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karaı 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ahdiilhnk Kemal Yürü1 

ANTALYA 
Eteni Ajjva 
Kafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
flilmi Aydınçer 
Alelâhat Gedik 
Koşut özarda 

BURSA 
Edip Küstü Akyürek 

n J A N A 
Hasan A n>ny 
Yusuf Aktimıır 
Ali l,>ozdoğano£lu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım fîülek 
Ahm et Karanıüft ünğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Cavit O rai 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
4 ! 
40 

0 
• 
1 

396 
13 

/Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat A kay 
ÇORUM 

Hilmi Ineesuln 
DENİZLİ 

İsmail Kıtan 
Atıf ŞohofHıı 

EDİRNE 
Kahir f t'iritli<ı<viıı 

ERZURUM 
Şerafettiıı Konumy 

GÜMÜŞANE 
kabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Hanadır 
>rki|> İnal 
Saki Zorlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Halım 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorma.' 
Kahrettin Kerim ibik». 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 

KARS 
Kemal fîiiven 

KAYSERİ 
liahri Ya zır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

[ Çekimser J 
EDİRNE 

flhanıi Ertem 

[Oya kahlmtj/anlar 1 
Kemal Sarıihrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 

Arif A ta 1 ay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Ozbay 
Mi Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
ilalûk Nur- Hâki 
Wli l'asaran 
Hasan Dinçer 
$evki fiüler 
Mehmet Turgut 
\sım Yılmaz 

Şükrü Yü/huşıoğlu 
AĞRI 

Nevzat Güngör 

MANİSA 
Nahit Yeııişehırlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi liaydur 
Cevdet Oskay 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
İT. Ali Dizmaiı 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakır Ağaııoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Kainiz, Kamkaçuğiıı 
Mehmet Ali Pestilci 

Kerem özcan 
lir/,» l'olat 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıtröî 

ANKARA 
İsmail liüsiıi Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
liaif Aybar 
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Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eccvit (B.) 
Mustafa Kemal Erko 
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Ilatip-

oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
(t Ü.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
tlman Ataöv 
Hasarı Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kopimnfflu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet E m inağa oğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
ismet Sezjrin 

BALIKESİR 
Oıhat Biltrehan 
Ahmot Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oftlu 
Gökhan Evliyaogln 
Fennî tslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
(t.) 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 
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BINOÖL 

M. Sıddık Aydar 
Halil Rıza Pimi 

BİTLİS 
Nafiz (Jiray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıuglu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çclikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavnzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
^adrortin Çaııga 
İbrahim Öktem (B.) 
Kkrom Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkeı 
Ziya Ujhır 
ismail Yılmaz 
Baha Comal Za&ra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik tnan 
Refet Sezein 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Saban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdıırrahmnn Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 

14.1.1935 0 : 1 
Ilüdai Oral (13.) 

û l l l / . İ Şl-IH'I 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şchmuz Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
lîeoai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioğlu 
Alp Doğan Sen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmi Avı.*'M 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardiçoğlu 
Vaoi Güray 
Hürrem Müftügil 
\>\u>r Panik Saııaç 

Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli * 
Zoynel Gündoğdu 
-*adık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dıırsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
\dnan Şpnyurt 
Htlısin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
'brahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakary* 
^ovfi ftztürk 
Cclfılcttin Üzer 
\ziz Zoytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin lııcioğlu 
K" 11 d rot Mavi ta ıı 
Mithat San 
-iülcymaıı ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceuğlu 
Mustafa Kemal Çilesi/ 
N'i/Htııettiıı lvrkmen 
ibrahim Etem Kılıç-
uğlu 
Ali Kövmen 
Nainı Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayranıoğlu 
Nocmeddin Küçüker 
Nureddin özderair 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Iloeaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya f)ermaı:cı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kntlay (B.) 
İhsan Ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferrııh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Vıırottin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Dom i ray 
°aadot Evren 
Orhan Eyüboîrlu 
Mulıiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
İ l l i m i < >!>.•!, 

Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orlıou 
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Naci öktem 
Vahyi O/arar 
llhami Sancar (B.) 
$eiiıu Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyauşau 
Ke^it Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Vazgan 
(t.) 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zere11 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baksık 
Al uza f f e r I >öşem eci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan (îiirsan 
Ziya Ilanhan 
Saim Kaygın. 
Nihad Kürşad 
Neeip Mirkelâmoğîu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rısa Valem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 

Fethi Doğahçay 
İhsan Şeref Dura 
Sabrı Keskin 
0«tman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
r«mail Hakkı Yılanlı 

KAYSERİ 
Vbdîilhalim Araş 

Tr.rhnn Feyzi oğlu 
Mehmet Oöker 
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Hüsamettin (Jüıuüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Aituğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Masan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özm<»n 

KOCAELİ 
Sahabettin Uilgisu 
I laldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Ay tan 
İrfan Baran 
Ahmet Oürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 

(Bşk. V.) 
A İM I üssa met Kuzucu 
Küstü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ktray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
İT. Avni Akşit 
Mehmet Del ikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet tnönü 
(Başbakan) 
Halil Ziya Özkan 

14.1.1966 0 : 1 
I MANİSA 
I Neriman Ağaoğlu 

Süleyman Çağlar 
I Muammer Erten (B.) 
I şevket Raşit Hatipoğ; 

Vakup Kadri Karam-
manoğlu 
Nusret Köklü 

I llurrem Kubat 
I Hilmi Okçm 

Yakup Yakut 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Ilüdayioğlu 
Knver Kaplan 
Adnan Kara küçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Ofcns 

I MUĞLA 
\dnan Akarea 
Turan Şahin (B.) 
thsan Tekinalp 

MUŞ 
"tait Mutlu 
^ami öztürk 

NEVŞEHİR 
ITalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nmnanoglıı 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Vıısuf İzzettin Afiraoğln 
Refet Aksoy (I.) 

I Ata Bodur 
* Ferda Cüley 
Orhan NTaim Hazineıl» 
Arif Hikmet Onat (B.) 

Sadi Pehlivanoğltt 
Ata Töpııloffhı 

RİZE 
Erol VU'IIIHZ Akçal 
Arif Hikmet fİilııeı-
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Valçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Flıısoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Aüşan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kararan Evliyaoğlu 
Fevzi Ceveci 
Hâmit Kipcr 
îlyaa Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öwr 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (1.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil A Hay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Çöker 
Rahmi Cünay 
Sebati ITnstaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Cîüııer Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
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Itayri Mumeuoglıı 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin 1 »ay bura 
Mehmet Kazova 
Reşit ftnder 
Bekir Şeyhofcln 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Bkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten (1.) 
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Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Hıza Uztıner 
Zeki Yagmurdereli 

TUNuflLÎ 
Vahap Kışoğlu 
Kethi Ülkü 

URFA 
Oaman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Mekir Şifini Karahanli 

14 .1.1935 O : 1 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Uıza AkbıyıkopİK 
İbrahim lUılaııalp 
Ahmet Tahtıkılıc, 

VAN 
İhsan Tîedirhanoglu 
Muslih Gürentaş (t. Ü.) 
Şükıü Küsereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğa; 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
1'uiîrut Ni/.anıoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak (1) 
Kenan Ksenifin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Miift.u«»srl<.ı 
Yusuf Ziya Yücebilgitı 

I Açık üyelikler] 
Aydın 1 
lOrzurum 1 
Hatay ] 
İsparta l 
İstanbul 1 
İzmir 2 

Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
î 
1 
o 

13 
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Milhtlsraraıı Çalışma Teşkilâtının statülünde yapılan değişikliğin onaylanmalının uygun bu

lunduğuna dair kanun tasansma verilen oylar 

(Çoğunluk yok.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karat; 
Nevzat Şener 

ANKARA 
AbdiiııinK Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Kafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Reşat Ozanla 

BURSA 
Edip Küstü Akvürek 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihal Akay 
Burhan Arat 

Oye sayısı 450 
Oy verenler 37 

Kabul edenler 36 
Reddedenler 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanlar 400 
Açık üyelikler : 13 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 
DENİZLİ 

Atıf ŞohniHu 
EDİRNE 

Kahir < • 1 r-ı 1 •.• •<_ . 
ERZURUM 

Sera fet tin Korıııray 
GÜMUŞANE 

S;ı İta h a t t ı n S a v a c ı 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorma> 
Kahrettin Kerim Guk*ı 

IZMÎR 
Osman Salın Adal 

KARS 
Kemal (Jiıven 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
\Tihat Erim 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Nahit Venışehırlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi I »aydur 

NlGDE 
IJııhi S< »>'••!• 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
M. Ali hizmaiı 
Zeyyat Kocamemi 

URFA 
Kadri Knıgan 

ZONGULDAK 
Rainiz Ivu-akaşu-ğln 
Mehmet Ali Pestilci 

ADANA 
Llasan Aksay 
Vusuf Ak ti m ur 
Ali Bozdufjanoğlu 
Mehmet (Jeeiuğlu 
Kî*sım Gülek 
A hm et K a ra mü f t ü oğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahi Singin 
Ahmet Savrun 

[ÇekinserJ 

EDİRNE 
llhami Ertem 

/ Oı/a katılmıyanlar I 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloglu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmul Deniz 
Mehmet özbay 
Mi Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
I a hık Nur I »âkı 

Veli I »aşara n 
llasan Dincer 
Şevki Güler 

Mehmet Turgut 
\sım VıİJiıaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Vevzat (îüiitföı 
Kerem özcan 
Kıza l'olai 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 

P.ıırhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar 
\ iha t lierkkan 
Osman Bölükbaşı 
l'ııat Börekçi 
Bülent Eccvit (B.) 
Mustafa Kemal Erko 
van 
Muhlis Efe 
İsmail Gence 
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İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu 
İbrahim tmirzalıoğlu 
Mehili Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
tlyas Seçkin 
Ahmet üstün 
Ferhat Nıui V i Minin 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
TTasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Naznıi Kerimoglu 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Etnina&aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Si'« ü Koç 
Nedim Mü ren 
İsmet Sezırin 

BALIKESİR 
Cihat Bilırehau 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Tıırırııt 

BÎLECÎK 
Sadi Hinay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BITLÎS 
Nafiz Cıiray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoglu 
Ahmet Çakmak 
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Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Kuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavıızkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Gadrettin Çamra 
ibrahim öktem (B.) 
bikre m Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 
Baha Cen al Za&ra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik tnan 
Refet Spzjrin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
^nban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskabogln 
Muzaffer Dündar 
Ahdnrrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tnmbns 

DENÎZLÎ 
Sîinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatnrk 
Tlüdai O rai B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmuz Aralan 
Yusuf Azizoğbı 
Hilmi Oiildoğan 
Recai Iskenderoğltı 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

14 .1.1935 0 :1 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmı Ozntru. 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci (Jüray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk K-ınaç 
Kemal Satır (R.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Cündofcdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertu&rul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cpvat Dursnnoglu 
Oıyasettin Karaca 
Adnan Şen yurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Sovket Asbuzojrlu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertıı&rnl Gazi Sakarya 
Spvfi O/t ürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zevtinnelu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğhı 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeotrlu 
Mustafa Kemal Çilesi/ 
Nizamettin Erktnen 
İbrahim Etern Kılıçoglu 
Mi Köymen 
\ a im Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramojrlu 
\«'cmeddin Küçüker 
Nıııeddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 

Ali Muhsin P.eıeketoğl.ı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı llocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehnıei Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dcrmancı 
CPIÂI Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 
Ziya A Hinoğlu 
Oihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboglu 
Mııhiddin Güven 
Mi Coşkun Kırca 

Hilmi Obct 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Şahahettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi Ozarar 
İlhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
M»durrahman Yazdan 
(t.) 
Malik Yolaç (13.: 
<«-ki Zeren 
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Halil özsmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
trfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Melcki Keskin (Bgk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fabih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Alî Ertbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezıai Sarpaşar 
Sadrel/tin Tosbi 

MALATYA 
H. Avrai Akşit 
Mehmet Deliıkaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 

| Halit Ziya Özkan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Nihad Kürgad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osıma 
Kadri özek 
Musitafa Uyar 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keısikin 
Osman Zeki Oktay . 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılan 
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göber 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
HSlmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
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Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürfk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Jlamazan Demirsoy 
Ali Baran Nuımanopu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (t.) 
Ata Bodur 
Ferda Gü'ley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Baş'kaın) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer . 
Hami Tezfean 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (t.) 
Mustafa Kaptan 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alıtay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (I.) 
Ahmet Şener 

Lı-
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Kâmuran Ural 
Âli Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNOELÎ 
Vanap Kışoglu 
Fethi Ülkü 

TOFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbııyıkoğlıı 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahibakılıç 

VAN 
ihsan Redirhânoğlu 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak (t.) 
Kenan Bsengin 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlo 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
îzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 2 
Zonguldak 1 

— 
Yekûn 13 

>>»« 
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Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlatmaları ve bunlara Ek Protokollerin onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun taıarısı için verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Kara» 

ANKARA 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Agva 
îîafot. Eker 
Xihat Su 

ARTVÎN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Ililmi Aydın çer 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet (iecjoğlu 
Kasım (Jülek 
Ahmet Karaınüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte 
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıihrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 34 

Kabul edenler : 33 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılnuyanlar 403 
Açık üyelikler ] 3 

(Kabul edenlerj 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Ililmi İncesulu 

DENÎZLÎ 
Atıf Şnhnğlu 

EDİRNE 
Kahir Cüntlintrhı 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 

Sekip İnal 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
İSTANBUL 

Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim (Jnka 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Osman Sabrı Adal 

KARS 
Kemal (îüven 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

[ÇekinserJ 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 

/Oya kat ılmıy anlar] 
ADIYAMAN 

Arif A ta 1 ay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 

Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgu* 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıuğlu 

AĞRI 
Vevznt (î ün gör 
Kerem özcan 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Kiiif Ay bar 
Vihat Berkkan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Ililmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Snyer 

TRABZON 
Ali Şakir Aganoplu 

ZONGULDAK 
Ramiz KarakaşojHu 
Mehmet Ali Pestilci 

Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
.Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Kükncl 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (1. Ü.) 
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llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tsümyeli (B.) 
Cevat Kan pulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğln 
Cihat Turgut 

BtLEClK 
Sadi itin ay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil t nal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
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Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettiu Çaııga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezırin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Oüler 
Faruk Küreli 
Necini ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertau 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hilmi Oüldoğan 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Nazmi özotrul 

ELAZIĞ 
Nurettin Arcjıçoğlu 
Naci Güray 
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llürreuı Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Oıyaaettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tajısin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Spyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canlıolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin lucioğlu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkroen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köynıen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bay ram oğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı llocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermatıcı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B) 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihnd Halımı 
Suphi liaykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Itatip Tahir Burak 
Tahsin Demi ray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
\li Coşkun Kırca 
n ü mi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ilhanıi Sancar (B.) 
Selim Sarper ' 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Clker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şerci" llakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan G ursan 
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Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküziim 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktenı 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
VI i özdikmenli 

ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökeır 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Erig 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayoil 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hürrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehımet Ali Ankan 

Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Mkret Aka 
Ramazan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliıcan 
Nuri Bayar 
Muıslihittin Güner 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin öeritoğhı 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil AUtay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal. 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 
Mehmet Kaz ova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Ökten (t.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 
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ÎUNCELI 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
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Bekir Sami Karahanh 
SaJbri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğh 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
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Muslih Görentaş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hajtay 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
2 

Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengîn 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgiu 

Yekûn 13 
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Cenevrs'de imza edilmİT olan «Milletlerarası Tebkominikaıyon Andla^ması» ve eklerinin onay 

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 34 
Kabul edenler : 33 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : | 

Oya katılnııyanlar : 4 03 
Açık üyelikler : 1 3 

edenler] 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ömer Zekâ i Dorman 
Fahrettin Kerim Oökay 
Sahabettin Orhun 

IZMIR 
Osman Sabrı Adal 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem A&va 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Ililmi Aydınçer 

ADANA 
Hasan Aksay 
Vnsuf Aktimur 
Ali Bnzdoğanoğlu 
Mehmet Gcçioğlu 
Kasım Gül ek 
Ahmot K»»*»miiftiioplıı 
Melih Kemal Küoükte-
pepınar 
Cavit O rai 
Kemal Sarıibrahimoğlıı 
Ahmet Savrnn 
ibrahim Tekin 

/Kabul 
BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

DENIZLI 
Atıf Şohnğlu 

EDİRNE 
Pah ir Giritiioğlu 

ERZURUM 
Şerafettin Koııuray 

GÜMÜŞANE 
Sabahiddin Savacı 

Ahmet Topaloğlu 
ADIYAMAN 

A cif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 
4FYON KARAHlSAJR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr 
Şj'vki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
AĞRİ 

Vevzat Güngör 
Kerem özemi 
Hıza Pulat 

AMASYA 
Reşat A t-])»': 1 oğlu 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Ifüştü Aksal -
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Kail: Ay bur 

MANİSA 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi Ba.vdur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Soy er 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TOKAT 
II. Ali Dıznıan 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

.Vihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Kual Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
tlısan Köknel 
Mehdi Mıhçıuğlu 
Emin l'akgiit 

[Çekınser] 

EDİRNE 
flha mi Ertem 

/ O m 1 kat tim 1 «/<; n inr / 
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Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
llyus JScçkiıı 
Abıuet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminagaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
M el A hat (i edik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
Reşat Ozanla 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
o&lu 
Gökhan EvliyaojHıı 
Fenni Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğltt 
Cihat Turgut 

BlLECtK 
Şadı Binay 
Orhan Tu&ml 

BİNGÖL 
M S,d<lık Aydar 
Tlalit Rı/n Ünal 

BİTLİS 
Nafiz O i ray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Tıırurııt Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

M. Meclisi B : 39 
Mehmet özbey 
Nadir Vavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi tneeler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahıııan Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Ilüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoglu 
Hilmi Güldofran 
Reeai Iskenderofclıı 
Vefik Pîrinçcioğlu 
Alp Do&an Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen (l.Ü.) 
Nazmi özoğul 

14.1.1985 0 : 1 
ELAZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursıınoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Oöğüş (B.) 
TTüseyin Incioglu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Ali Oüepoelu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Vızamottin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoglu 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayram(»5lu 
Nuroddin özdomir 
Veemeddin Küoükor 

HAKKAKİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Ilocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay (B.) 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bık. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Mııhi'Min Cüvt'iı 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci ftktem 
Vahyi özarar 
ti ha m i Sanca r (B.) 
Selim Rarper 
tsmaiî Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
|{«sit Ülknr 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahıııan Yazgan 
Malik Yol aç (B.) 
Zeki Zeretı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay t aş 
Şeref Bnkşık 
Muzafler Döşemeci 
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Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğltı 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güren 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu j 
Hâldan Kısayol I 

Süreyya Sofuoğlu 
KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Meklki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fa'kih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu I 
Enver Kaplan 

Adnan Karakuc.uk 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (1.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley ! 
Orhan Naim Hazinedar] 
Arif Hikmet Onat (B.)l 
Şadı Pehlivanoğlu i 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal | 
Arif Hikmet Güner I 
Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Aligan 

Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydm 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu (1.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Güney 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Regat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (1.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi Öktem (1.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
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Âli Rıza Uzuntr 
Zeki Yağmuırdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kıgoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

M. Meclisi B : 39 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

14 .1.1965 0 :1 
VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
istanbul 1 
İzmir 2 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 2 

Yokun 13 

Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak (t.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Milletlerarası Sa*lık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek Tüzüğün 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 32 

Kabul edenler : 3 1 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 405 

Açık üyelikler : • 3 

[Kabul edenler] 
AMASYA 

Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

ERZURUM 
Şe raf ettin Konu ray 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
I la liri Hanadır 
Sekip İnal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi üorman 
Fahrettin İverim Göka^ 
Sahabetti» Or-hon 

İZMİR 
Osman Sahri Adal 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
.Vahit Yenisehirlioğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NİĞDE 
Ruhi Soy er 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinser] 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoglu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Suvrıın 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

l O.t/a katılmiyonlar] 
Kerem özcan 
Kıza 1'olat 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz' 
Mehmet özbey 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzhaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kurnan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ay bar 
\ i ba t Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekti 
Bülent Ecevit (B.) 

Mustafa Kemal Erko-
varı 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (I. ü.) 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
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Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimngkı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mel A hat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim M üren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bil jf eh an 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Rnhıt 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Penniî tslimycli (B.) 
Cevat Kanptılat 
Ahmet thsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Tnrsrut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tııjhnıl 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BtTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
lur jmt Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil fnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 
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BURSA 

Hikmet Akalın 
Sndrcttin Çanıra 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
t 'evciet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal ZajJra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezerin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (B$k. V.) 

CORUM 
Nuri Ah ıska l ingin 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
\eomi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
İbrnbim Koontürk 
Ilüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
A rinan Aral 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Flilmi Oüldogan 
Reeai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçeioglu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
'• 'nt Asni 

Süleyman Bilgen (1. Ü.) 
Fahir Girit ünğlu 
Nazmi özoğul 

14 .1.1935 0 :1 
ELÂZ1Ö 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Tlürrera Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Ataheyli 
Zeynel Oiindngdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertugıul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat DursunnjHu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 
Tahsin T*lli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzo&lu 
İbrahim Cemaleılar 
Ertn&rnl Gazi Sakary» 
Sevfi öztürk 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zcytinnfcbı 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali thsan Göğüs (B.) 
rniseyin îneioclu 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeen&ln 
Mustafa Kemal Çilesii 
Nizamettin Erkmen 
tbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 
Naim Ti rai i 

GÜMÜŞANE 
Tlalis Bayramoğlu 
Neemeddin Küeüker 
Nureddin Ozdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

Ahmet Sırrı üocaoğlı, 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar A çıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kntlay (B.) 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
tbrahim A bak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Bayknm 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Dem i ray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.^ 
Selim Sarper 
İsmail TTnkkı Tekinel 
fTîisnmottin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t.) 
Mâlik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
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ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
AJi özdikmenli | 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Fcyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eri§ [ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 

M. Meclisi B : 39 
I Selçuk Aytan 

irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

i Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

I Ahmet Fırat 
I ismet İnönü 

(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
I Kemal Bağcıoğlu 

Kemali Bayazıt 
I Hasan Fehmi Evliya 

Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

14 .1.1965 O : 1 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ , 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka ! 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy (I.) 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner | 
Fuad Siraren ((Başkan) I 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 

Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp ? 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yağa 

StNOP 
Mahmut Alicanoğlu (t.) 
Mustafa Kaplan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz (I.) 
Güner Sarısözen (t.) 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural (B.) 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (t.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmı Ökten (1.) 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celal öncel 

M. Meclisi B : 39 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Müslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

14 .1.1965 0 : 1 
YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak (İ.) 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgm 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 

2 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
39. BİRLEŞİM 

14 . 1 . 1965 Perşembe 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

1. — C. Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz
met yılını doldurmuş olması dolayısiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ik
ramiye verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonları rapor
ları (S. Sayısı: 765) [Dağıtmatarihi: 7.12.1964] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378; 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 .11.1963] 

2. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4 .1964] 

X 3. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
in, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka

nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

X 4. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür 
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu 
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve 
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/306) 
(S. Sayısı : 289) [Dağıtma tarihi : 3.7.1963] 

X 5. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma tari
hi : 9 . 7 . 1963] 

X 6. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının geçici kabulüne mü-
taallik Beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 7. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 7 . 1963] 

X 8. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithalin* 



dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 9. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaş-
maya ait teati olunan mektplarm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 10. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 . 1963] 

X 11. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa*-
da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik 
Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imza
lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne müta
allik Anlaşma ile A, B, C, D, E, F, eklerinin 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şima
lî - irlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İtti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokolle
rin Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan 
İttifak Andlasmasmm uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhu
riyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Dışişleri ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları C1/24} (S. Sayısı : 387) [Dağıtma tarihi : 
19 . 9.1963] 

X 12. — Türk Yunan - Trakya hududunun 
mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri merca-
sının ıslahı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde 

imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Bayın
dırlık ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/488) (S. Sayısı : 505) [Dağılana tarihi : 
18 .10 .1963] 

X 13. — Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Do
kunulmazlıkları Genel Anlaşmasına ek 4 ncü 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu (1/686) (S. Sayısı : 766) [Dağıtma ta
rihi : 7 . 12 . 1964] 

X 14. — Meşru olmıyan çocuklann ana ba
kımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri ko-
misyonlan raporlan. (1/552) (S. Sayısı : 771) 
[Dağıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 15. — Amerika Birleşik Devletleri, Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı
rallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince imzalanan «Atmosferde, fe
zada ve su altında nükleer silâh denemelerinin 
yasaklanması hakkında Andlaşma» nın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sansı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyon-
lan raporlan (1/604) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 16. — Birleşmiş Milletler Andlaşması-
mn 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Mil
letler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 
1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş 
olan şekillerinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasansı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/695) (S. Sayısı : 773) [Da
ğıtma tarihi : 8 .12 .1964] 

X 17. — Nisan 1961 tarihinde Paris'te ak-
dolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma 
Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki veril
mesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ta
ran komisyonlan raporlan (1/184) (S. Sayısı: 
530) [Dağıtma tarihi : 18 . 12 .. 1963] 

X 18. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) bün
yesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye 
Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğu-
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na dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tarım ko
misyonlan raporlan (1/418) (S. Sayısı : 531) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 12 . 1963] 

X 19. — Milletlerarası Sivil Havacılık And-
laşmasına mükerrer 93 ncü madde eklenmesine 
ve 50 nci maddenin (a) fıkkrasının değiştiril
mesine dair porotokollerin onaylanmasının uy
gum bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dış
işleri ve Ulaştırma komisyonlan raporlan 
(1/264) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma tarihi : 
26 .12 .1963] 

X 20. — Bâza iki taraflı ticaret anlaşmala-
nnda veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldınlması 
hakkında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ticaret 
komisyonlan raporlan (1/174) (S. Sayısı: 
646) [Dağıtma tarihi: 27 . 3 . 1964] 

X 21. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 .1963] 

X 22. — Sosyal Güvenlik Rejimleri Avru
pa Ara Anlaşmaları ve bunlara ek protokolle
rin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri ve Çalışma komis
yonlan raporlan (1/597) (S. Sayısı : 775) 
[Dağıtma tarihi : 9 .12 .1964] 

X 23. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(1/338) (S. Sayısı: 647) [Dağıtma tarihi: 
31 . 3 . 1964] 

X 24. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 ta
rihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonlan ra
porlan (1/677) (S. Sayısı : 774) [Dağıtma 
tarihi : 8 .12 .1964] 

25. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
56 ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldınlması hakkında kanun tasansı ve 

Adalet ve Millî Eğitim komisyonlan raporları 
(1/456) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

26. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun ta
sansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporlan (1/374) (S. Sayısı: 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

27. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldınlması hakkında kanun tasansı 
ve istanbul Milletvekili tlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldınlmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonlan raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

28. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldınlmasına dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye 
ve Plân komisyonlan raporlan (1/402) (S. Sa-
sayılı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

29. — Ziraat Odalan ve Ziraat Odalan Bir
liği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonlan raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

30. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı (hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
komisyonlan raporlan (1/435) (S. Sayısı : 269) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 

32. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 



tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı 349) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 ,1963] 

34. — Gümrük memurlarından vazifei îne-
muresini suiistimal edenlerle vazife veya mes
leklerinde kendilerinden istifade edilmiyenler 
hakkında yapılacak muameleye dair 1920 sa
yılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun tasarısı ve (Gümrük ve 
Tekel, Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/417) (S. Sayısı : 510) [Dağıtma tarihi : 
18 .10 .1963] 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda ek ve de
ğişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (2/672) (S. Sayısı : 
702) [Dağıtma tarihi : 28.4.1964] 

36. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 .11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayısı : 525) [Dağıtma tarihi: 11 .11 .1963] 

37. — 5680 sayılı Basın Kanununa bir mad
de /eklenmesi hakkındaki Kanunun kaldırılma
sına dari kanun tasarısı ve Adalet ve Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları (1/541) 
(S. Sayısı : 533) [Dağıtma tarihi : 3 .12 .1963] 

38. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Da-
nıştaya başvurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

39. — Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz 
Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir kısım 
öğretim yardımcılarına ödenek verilmesi hak
kında kanun tasarısı ile Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli ve 17 arkadaşının, Atatürk Üni
versitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğ
retim üyeleri ve bir kısım öğretim yardımcıla
rına ödenek verilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Milî Eğitim ve Plân Komisyonlarından seçi
len üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo-
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ru. (1/761, 2/745) (S. Sayısı : 785) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1964] 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Umuru belediyeye mütaallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı 
Kanunun bâzı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
Kanuna maddeler eklenmesine ve 2575 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılmasına dair 
olan 151 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (2/136) (S. 
Sayısı : 751) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1964] 

41. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) [Dağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

42. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve ihti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı 
Kanunla muaddel 25 nci maddesinin tadiline 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/535) (S. Sayısı: 588) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1964] 

43. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Türkiye'ye gerek hariçten ithal sure
tiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen 
eşya ve malzeme içerisine Türkçe prospektüs 
konulmasına dair kanun teklifi ile Bursa Mil
letvekili Ziya Uğur'un, ithal edilip satışa arz 
edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin 
Türkçeleştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları 
(2/579, 2/580) (S. Sayısı : 622) [Dağıtma ta
rihi : 28 . 2 . 1964] 

44. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkında 6797 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/651) (S. Sayısı: 725) [Dağıtma tarihi : 
2.7.1964] 

45. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 7 . 1963] 

1 46. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân 
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komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi: 18 . 4 . 1964] 

47. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 231 sayılı Kanun
la değişik 23 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân ko
misyonları raporlar^ (1/752) (S. Sayısı : 783) 
[Dağıtma tarihi : 22 .12 .1964] 

48. — Artvin Milletvekili Sabit Osman Av
cı 'nın 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesine 
ve aynı kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt
ma tarihi : 15 .10 .1963] 

49. — îmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11 . 7 .1963] 

50. — Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna 
ek kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/518) 
(S. Sayısı : 692) [Dağıtma tarihi: 17 . 4 . 1964] 

X 51. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu 
nuna bâzı maddelerin eklenmesine ve bu kanu
nun bir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 536) 

52. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 .7 .1963] 

53. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve 
olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağhyan kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (S. Sayısı : 615) 
[Dağıtma tarihi: 26 . 2 . 1964] 

54. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Memcu-
oğlu'nun, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
23 Şubat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kuıel'in, Suç ve cezaların affı hakkındaki 23 Şu
bat 1963 gün ve 218 sayılı Kanunun 8 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 218 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 1 nci bendinin tadili hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/574, 2/645, 2/560) (S. Sayısı : 589) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1964] 

X 55. — Kat mülkiyeti kanunu tasarısı ile 
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arka
daşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, kat mülkiyeti kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/516, 2/288, 2/325) 
(S. Sayısı : 524) [Dağıtma tarihi : 11.11.1963] 

X 56. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi İn
cesulu 'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve -hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komis
yon raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 
370) [Dağıtma tarihi : 20 .8 .1963] 

57. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 58. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 59. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı: 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

60 Gümrük kanunu tasarısı, 5388 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. -
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

X 61. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 62. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 



maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 63. — Millî İstihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

64. — Tarım Bakanlığı vazife ve teşkilât Ka
nununa bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Tarım Komisyonu raporu (1/708) (S. 
Sayısı : 776) [Dağıtma tarihi : 14.12.1964] 

65. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Oeza Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı 
maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine mü-
taallik kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/128) (S. Sayısı : 584) [Dağıtma ta
rihi : 12.2.1964] 

X 66. — Cumhuriyet Senatosu Edirne Üyesi 
Tahsin Banguoğlu ve 32 arkadaşının, Edirne'de 
bir üniversite kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/82) (S. 
Sayısı : 778) [Dağıtma tarihi : 16.12.1964] 

X 67. —Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı ve 8 arkadaşının, Çukurova 
Üniversitesinin kuruluşu hakkında kanun tek
lifi vo Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/8) 
(S. Sayısı: 779) [Dağıtma tarihi: 16.12.1964] 

X 68. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali 
Arıkan ve 123 arkadaşının Diyarbakır'da (Gök-
alp Üniversitesi adı altında) bir üniversite ku
rulmasına dair kanun teklifi ve Millî Eğitim 
Kominyonu raporu (2/32) (S. Sayısı : 780) 
[Dağıtma tarihi : 17.12.1964] 

X 69. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve 183 arkadaşının, (Selçuk Ünüversitesi adıyla) 
Konya'da bir üniversite kurulması hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru (2/50) (S. Sayısı : 781) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1964] 

70. — Kütahya Milletvekili Sadrettin Tosbi 
ve 21 arkadaşının, 7334 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Cemal 
cılar ve Şevket AsbuzoğLu'nun, 7334 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teMifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (2/307, 2/322) (S. Sayısı : 
444) [Dağıtma tarihi : 20.9.1963] 

71. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (S. Sayısı : 614) [Dağıtma tarihi : 
25 .2 .1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

(M. M. Gündemi B. 39) 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 23 Ma
yıs 1963 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

komisyonları raporları (1/677) 

T. C. 
.Başbakanfok $i. 4 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayî : 71 - 2262'/f1207 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 4 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hü
kümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

. GEREKÇE 

Milletlerarası seyahatler ve seferler sebebiyle karantina hastalıkl arının yayılmasına mâni olmak 
üzere içinde bulunduğumuz asrın başından beri çeşitli-anlaşmalar ve sözleşmeler yapılmıştır. İkin
ci Dünya Harbinden sonra kurulan Dünya Sağlık TeşMlâtı bu çeşitli anlaşma ve sözleşme belgeleri
ni tevhiden günün süratle gelişen seyahat icapla rina cevap verecek Milletlerarası Sağlık Tüzü
ğünü hazırlamış, bu tüzük 25 Mayıs 1951 tarihinde Dördüncü Sağlık Genel Kurulu tarafından ka
bul edilmiştir. 

6368, sayılı Kanunla tarafımızdan da onaylanmış bulunan adı geçen 'Tüzük.yürürlüğe girdiğin
den bu yana tatbikatta görülen bâzı aksaklıkların düzeltilmesi ve gelişen günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek kolaylıkları sağlamak maksadiyle Milletlerarası Sağlık Tüzüğü 1955, 1956 ve 1960 yıllarında 
üç defa ek tüzüklerle değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklere daiv ek tüzükler de tarafımızdan 
6786, 7031 ve 65 sayılı kanunlarla onaylanmış bulunmaktadır. 

Avrupa'ya atlıyan çiçek vakaları dolayısiyle, son defa Tüzüğün bühassa ihbarlarla ilgili tarif
ler, epidemiyolojik ihbar ve istihbarlar, sağlık tedbirleri ve muameleleri, sağlık vesikaları kısımları
nın daha iyi bir şekle sokulmasını teminen 23 Mayıs 1963 tarihinde 16 ncı Dünya Sağlık Genel Ku
rulu bir Ek Tüzük kabul etmiştir. 

Bu Ek Tüzüğün onaylanmasının da yerindo ve faydalı olacağı mütalâasında bulunulduğun* 
dan ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

774 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No : 1/677 
Karar No : 10 

2 . Î2 . mi 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 'bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1%3 tarihîi Ek Tüzü
ğün onaylanmasının uygun bulunduğu (hakkındaki kanun tasarısı, i-lgili Bakanlık .temsilcilerinin işti
rakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede izah olunan "hususlar, Komisyo
numuzca da müspet mütalâa olunarak, tasan aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Kâtip ve bu rapor 
Balkan • Sözcüsü 

Kocaeli 
JV. Erim 

istanbul 
F. K. Gökny 

îstanbul 
0. Oran 

İstanbul 
ö. Z. Dormun 

Kars 
& öktem V. 

Diyarbakır 
V, Pirhıçcioğhı 

İstanbul 
AS*. Sarper 

Mardin 
Dizduroğh 

Eskişehir 
E. G. Sakarya 

tostur 
§. Omm 

Sivas 
0, Steneo&m 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sağlık ve Bo»yal Yardım Komisyonu 4 . 12 * 1964 
Esas No : 1/677. 
Karar No ; 6 

Yüksek Başkanlığa 

2 . 12 . 1964 tarihinde Komisyonumuza havale edilen (.Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı 
hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısı) Komisyonumuzun 2 . 12 . 1964 tarihli toplantısında Sağlık Bakanlığı tem
silcileri hazır olduğu halde müzakere edildi : 

Tümü üzerinde cereyan eden' görüşmeler neticesinde, gerekçede izah olunan hususlar, Komisyo
numuzca da müspet mütalâa olunarak, tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Balkanı Başkan V. Sözcü 

İstanbul Balıkesir Eskişehir Gaziantep 
Z. Zeren A. 1. Kırmlı t. Cemalcılar M, Cmbolat 

Konya 
H. S. Yücesvy 

Nevşehir 
//. F. Aha 

Uşak 
/, Jlulanalp 

JVL Meclisi (S. Sayısı: 774) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümleri-
m değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek Tüzüğün 
onaylanmccsmın uygun bulunduğu hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla onayla
nan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hü
kümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli «Ek 
Tüzük» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ekim 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

4 . 4 . 1964 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolag 
Adalet Bakanı 

S. Çumralı 
İçişleri Bakanı 

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı 
î. S. Omay 

Devlet Bakanı 
İV. Yetkin 

Millî Savunma Bakam 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı V. 

K. Satır 
Millî Eğitim Bakanı 

/. öktem 
Ticaret Bakanı 

F. tslimyeli 
Güm. ve Tekel Bakanı 

M. Yüceler 
Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

O. Öztrah 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

//. Oral 
Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakanı 

A. 1. Göğüs C. Üzer 
Köy İşleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

Bilhassa iihbarlar hususunda Milletlerarası Sağlık Tüzüğünü değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli 
Ek Tüzük 

Onaltıncı Dünya Sağlık Genel Kurulu, 
25 Mayıs 1951 tarihinde Dördüncü Dünya Sağlık Genel Kurulunca kabul edilen Milletlerarası 

Sağlık Tüzüğünün bilhassa ihbarlar hususundaki bâzı hükümlerini değiştirmek lüzumunu görerek ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 2 k), 21 a) ve 22 nci maddelerini göz önüne alarak, 
23 Mayıs 1963 tarihinde aşağıdaki E:k tüzüğü kaibui etmiştir. 

Madde 1. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 1, 3, 36 ve 97 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 1. — İşbu Tüzüğün tatbikinde : 
«Aedes aegypti endeksi», hudutları iyice tâyin edilmiş bir bölge dâhilinde, ister binaların 

içinde, isterse bunlara bağlı komşu arsalar üzerinde, Aedes aegypti sürfe üreme yuvaları bulu
nan evlerin adedi ile aynı bölge dâhilinde muayene edilen evlerin toplam adedi arasındaki yüzde 
nisbetidir. 

«Bagajlar» bir yolcunun yahut mürettebattan birinin zatî eşyasını ifade eder. 
«Daire» 
a) Bir ülkenin, açıkça hudutlanmış ve Tüzüğün müsaade ve tâyin ettiği münasip tedbirleri 

almaya muktedir bir sağlık teşkilâtına malik en küçük parçasını ifade eder; bu, bir liman veya bir 
hava limanı olabilir; böyle bir parça, aynı şekilde bir sağlık teşkilâtına malik daha geniş idari 
bir birliğe dâhil bile olsa, işbu Tüzüğün maksatları için yine bir daire; teşkil eder; yahut 

M, Meclisi (S. Sayısı; 774) 



— 4 — 
b) Bir direkt transit bölgesine malik bir hava limanını ifade eder. 
«Direkt transit bölgesi» bir hava limanının içinde veya buna bağlı olarak, alâkalı sağlık maka

mının tasvibi ile ve onun doğrudan kontrolü altında tesis edilmiş özel bir bölgeyi ifade eder bu böl
ge direkt transit trafiğini kolaylaştırmaya matuf olup bilhassa tevakkuflar esnasında yolcularla mü
rettebatın hava limanı dışına çıkmaksızın ayrılmış bir halde bulunmalarını sağlar. 

«Enfektc daire» 
a) teinde, hariçten gelmiyen veya yer değiştirmiş bir vaka olmıyan bir veba, kolera, sarıhum-

ma veya çiçek vakasının mevcut bulunduğu bil daireyi; veya 
b) tçinde, karadaki veya liman tesisatına dâhil yüzen duba ve sairedeki kemirici hayvanlar ara

sında veba mevcudiyeti müşahade edilmiş bir daireyi; veya 
c) içinde insandan gayrı omurgalılarda sarıhumma virüsünün mevcudiyeti görülen bir daire

yi; veyahut 
d) tçinde, bir tifüs veya hummai racia epidemisi bulunan bir daireyi ifade eder. 
^Epidemi» bir dairede, karantinaya tabi bir hastalığın vakaların çoğalması suretiyle genişleme

sini ifade eder. 
«Gemi» bir deniz gemisini veya milletlararası bir seyahat yapan dâhili sefere mahsus bir gemi

yi ifade eder. 
«Gün» 24 saatlik bir müddeti ifade eder. 
«Hava limanı» kâin bulunduğu ülkenin Devleti tarafından milletlerarası hava trafiği için giriş. 

ve çıkış hava limanı olarak tâyin edilen bir hava limanını ifade eder; 
«Hummai racia» bit ile intikal eden hummai raf i ayı ifade eder. 
«Hariçten gelen vaka» milletlerarası bir seyahat yaptığı sırada gelen musap bir şahsı ifade eder. 
«Ver değiştirmiş vaka» enfeksiyonu ayın sağlık idaresine bağlı diğer bir dairede almış oları 

musap bir şahsı ifade eder. 
«Karantinaya tabi hastalıklar» veba, kolera, .sarıhumma. çiçek, tifüs ve hummai raeiayı ifade 

eder. 
«Liman» gemiler tarafından normal olarak uğranılan bir deniz limanı veya bir dâhili seyrüsefer 

limanını ifade eder. 
«Milletlerarası seyahat» 
a) Bir gemi yahut bir uçak için, birden fazla Devletin ülkelerinde kâin limanlar veya hava 

limanları arasında yapılan bir seyahati, yahut, mevzııubahis gemi veya uçak aynı Devletin ülke
sinde veya ülkelerinde kâin limanlar veya hava limanları arasındaki her hangi diğer bir Devletin 
ülkesiyle ithalât ettiği takdirde sadece bu ithalât bakımından böyle bir seyahati ifade eder. 

b) Bir şahıs için, bu seyahatin başladığı Devletin ülkesinden gayrı bir Devletin ülkesine gir
mek suretiyle yapılan bir seyahati ifade eder. 

«Musap şahıs» karantinaya tabi hastalıkların birinden muztaribolan veya böyle bir hastalığa 
musabolduğuna hükmedilen bir şahsı ifade eder. 

«Muteber vesika» bu tabir aşı için kullanıldığı vakit 2, 3 ve 4 sayılı lahikalarda zikredilen kaide
lere ve verilen numunelere uygun bir vesikayı ifade eder. 

«Mürettebat» bir gemi, bir uçak, bir tren yahut bir kara nakil vasıtasında hizmet eden personeli 
ifade eder. 

«Sağlık idaresi» işbu Tüzüğün tatbik edildiği ülkelerden birinin heyeti umumiyesi üzerinde, 
bu Tüzüğün derpiş ettiği sağlık tedbirlerinin icrasını temine salahiyetli Hükümet makamını ifade 
eder. 

«Sağlık makamı» bir dairede, işbu Tüzüğün müsaade veya tâyin ettiği uygun sağlık tedbirlerinin 
tatbikinden doğrudan doğruya mesul olan makamı ifade eder. 

«Sarıhummaıya müsait IböJıge» içinde sarrlııuıuıma 'virüsü bulünmıyan, 'fakat (buraya duihuıltün-
de A6des aeigyipıti yahut w içinde v'eyıa civanında yaışryan sair Ibir sarıhumma naklinin mevcu
diyeti bu virüsün inkişafına ilmlkân verecek Ibir Iböljgeyi ifade eder. 
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«Şüpheli» sağlık makamı itiar&fından, Ikaraırtinaya tafbi bir haftalık ile enfeksiyon tehlike

sine mâruz fcaldagı kabul edilen ve !bu hastalığı yayabileceğine shükımedleni 'bir şaüısı ifade 
eder. 

«Tecrit» ibu tâbir 'bir şaihus yahut <bir topluluk için kuMıanıddığı (v.akri!t, ibu fşalhus veya toplu
luğum, enfeksiyonun intüşıarına mâna 'olunacak tarzda., vazifeli sağlık personeli ımüstıesn& diğer bü
tün şıahıslaTdan ayrılmasını ifade eder. 

«Teşkilât» Dünya Sağlılk Teşkilâtını ifade eder. 
(«Tifüs» bit ile intikal 'eden 'tifüsü ifade eder. 

«Tıbbi muayene» bir 'gemi , ıbir uçak, Ibir tren ıvdya ıbir Ikara nakil vaısıltaısının ıziyıaret ve 
teftişi,, aynı zamanda Ib unların içinde 'bukman şalhısların ipttidai muayenelerini ihtiva eder. 

•Fıâkat bir ıg'ermımn. deratize edilmesine ihtiyaç bulunup Ibulunımıadığııım teslbiti içim yapılan 
doıvri teftişi ihtilva eltmez. 

«Uçak» Milletlerau'aSı. Ibir seyahat yapan Ibir uçağı ifade eder. 
«Umum Müdür» Teşkilâtın Umuım Müdürünü ifade der. 
«Varış» bir ıgeminin, bir uiçağın, bir trenin yahut 'bir* kara nakil vnsıltasının (varışı) : 
'a) Bir deniz gemisinin bir limana varışını; 
•b)! Bir uçağın bir hava limanına varışını; 
o)' Dahilî sefer yapan bir geminin, coğrafik şaırtLara göre ve 104 neü madlde uyarınca Cakalı 

devletler arasında •aktedilen sözleşmelere ıgtöre yahut varış ülkesinde ıneriyeıtte Ibııkınan kanun 
vo niızamiara ıg*öre, ya bir limana veya 'bir hudult mevkiine varışını; 

)d); Bir tren veya Ibir «kara nakil valsıltasının bir Ihudult ımevkiine varisini ifade eder. 
Madde '3. —• 
1. (Sağlık idareleri bir dairenin lemfeikte ibiu daire haline geldiğini 'halber alır almaz en geç 

24 saat zarfında tellgraf ile teşkilâta ihlbar ederler. 
2. Diğer taraftan sağlık idareleri, aşağıdaki (hususları haiber alır alımıaz ve en ıgeç 24 saat 

zarfında : 
a)ı Emfekte 'olmıyan bir daireye karantina hastalıklarından en az bir vakanın hariıçten geldi

ğini veya yer değiştirerek ıgeldiğini; iihlbarda enfeksiyonun ımenşeini 'tasrih etmek feurdtiyle; 
b) Bir gemi veya uçağın içerisinde bir veya birkaç karantina hastalığı vakası ile geldiği, ih

barda geminin ismi veya uçağın uçuş numarası, geçtiği veya geçeceği yerleri ne gemi veya uçak 
hakkında gereken tedbirlerin alınmış olup olmıdığı bildirilmek suretiyle; 

Teşkilâta telgrafla ihbar ederler.» 
3. Bu suretle mâkul derecede emin bir klinik teşhise istinaden ihbar edilen hastalık, mümkün 

olur olmaz, imkân dahilindeki lâboratuvar muayeneleriyle teyidedilir ve neticeleri derhal telgraf 
ile teşkilâta bildirilir. 

Madde — 36. 

1. Bir limanın, bir hava limanının veya bir hudut mevkiinin sağlık makamı varışta, Millet
lerarası seyahat yapan her gemiyi, her uçağı, her treni yahut her kara nakil vasıtasını, keza her 
şahsı tıbbi muayeneye tabi tutabilir. 

2. Bir gemiye, bir uçağa, bir trene yahut bir kara nakil vasıtasına tatbik edilecek munzam 
sağlık tedbirleri, bunların içinde seyahat esnasında hüküm sürmüş yahut tıbbi muayene anında 
hüküm sürmekte olan şartlara göre ve fakat işbu Tüzüğün enfekte bir daireden gelen bir gemi, 
uçak, tren veya kara nakil vasıtasına tatbikine müsaade ettiği tedbirleri aşmamak şartiyle tâyin 
edilir. 

3. Sağlık idaresinin, âmme sağlığı için ciddî tehlike teşkil eden özel güçlükleri karşılamak 
zorunda olan bir memlekette, milletlerarası bir seyahate çıkmış her hangi bir kimseden, gelişin
de, gidecek olduğu adresi yazılı olarak vermesi talebedilebilir. 
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Madde — 97. 

1. Bir hava limanına inişte, bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, Uçak Genel Be
yannamesinin sağlık kısmını doldurup bir hava limanının sağlık makamına tevdi eder; ancak, 
sağlık idaresi işbu beyannameyi talebetmiyebilir; beyannamenin sağlık kısmı ek 6 daki örneğe uy
gun olmalıdır. 

2. Bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili uçağın seyahat esnasındaki sağlık şartları 
hakkındaki sağlık makamı tarafından talebedilen bütün tamamlayıcı bilgileri vermeye mecburdur. 

Madde — II. 

Teşkilât Anayasasının 22 nci maddesi gereğince bütün ademikabulleri veya ihtirazi kayıtları 
beyan etmek için derpiş edilen mühlet, işbu Ek Tüzüğün Dünya Sağlık Genel Kurulunca kabul 
olunduğunun Genel Müdür tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren, hesaplamak üzere, üç ay
dır. 

Madde — III. 

İşbu Ek Tüzük 1 Ekim 1963 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde — IV. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün aşağıdaki nihai hükümleri işbu Ek Tüzük hakkında da tatbik 
olunur : 106 nci maddenin 3 neü paragrafı: 107 nci maddenin 1 nci ve 2 nei paragrafları ile 5 nei 
paragrafın ilk cümlesi; 108 nci madde; 109 ncu maddenin 2 nci paragrafı, orada kayıtlı tarihin 
işbu Ek Tüzüğün III neü maddesinde zikredilen tarihle değiştirilmesi kaydiyle; 110-113 neü 
(dâhil) maddeleri. 

Yukardakileri tasdiken işbu belge Cenevre'de 2:5 Mayıs 1963 tarihinde imzalanmıştır. 

Dr. M. A. Majekodunmi 
Onaltmcı Dünya Sağlık 
Genel Kurulu Başkanı 

Dr. M. G. Candan 
Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Genel Müdürü 
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Dönem : 1 
Toplantı : 4 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci maddelerinin 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli 1991 
(XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

raporu (1 /695) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 2280/1962 
9.6. 1964 

MÎLLET MECUM BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 6 . 1964 tarihinde kararlaştırılan «Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci madde
lerinin Birleşmiş Milletler Oenel Kurulunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) «ayılı Ka
rariyle değiştirilmiş dan (şekillerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair [kanun (tasamı» 
gerekçesi ve eki ile ı birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica (ederim. 
İsmet İnönü 
Baışfbakan 

G E R E K Ç E 

İlişik olarak sunulan kanun tasarısı, 15 . 8 . 1945 tarihli ve 408(1 sayılı Kanunla onaylanmış bu
lunan Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci maddelerinin, Hükümetimizin de üyesi 
bulunduğu Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulunun 1963 yılında New York'ta Akdettiği 
XVIII nci Devre Toplantısında 17 Aralık 1963 tarihinde kabul edilen 1991 (XVIII) sayılı kara
riyle değiştirilmiş olan şekillerinin onaylanmasının uygun bulunmasını gütmektedir. 

Teşkilâtın üye sayısının kuruluşundan bu yana iki katından fazla artmış olmasına ve 1945 den 
bugüne kadar teşkilâta katılan üye memleketlerin büyük çoğunluğunu Asya ve Afrika'da ba
ğımsızlıklarını yeni kazanmış ibulunan devletlerin teşkil etmesine rağmen, gerek Güvenlik Konse-
yi'nin, gerek Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üye sayısının ve terekküp tarzlarının sabit kalmış 
olması, teşkilât üyelerinin coğrafi bölgeler itibariyle her iki konseyde hakkaniyete uygun bir şe
kilde temsil edilmeleri esasına mâni olmuştur. 

Andlaşma maddelerinde yapılması sözü geçen kararla öngörülen ve üye memleketlerin üç
te ikisinin onaylamasından sonra yürürlüğe girecek olan bu değişiklikler ile, Güvenlik Kon-
seyi'nin üye sayısı 11 den 15 e, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üye sayısı ise, 18 den 27 ye çıka
rılmakta ve (her iki konsey de üyeliklerin coğrafi bölgeler itibariyle dağılışına yeni bir düzen ve
rilmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin bu iki önemli uzvunun mevcut üye sayısı ve üyeliklerinin dağılış tar
zı ile öngörülen bu değişikliklerin kabulü üzerine hâsıl olacak durum, Birleşmiş Milletlerde halen yü
rürlükteki esaslar ve uygulama göz önünde bulundurulmak suretiyle, aşağıda mukayeseli bir şekil
de gösterilmiştir: 

773 
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Güvenlik Konseyi 

Bugünkü dağılış tarzı 
a) Süreli üyeler : 
— Amerika Birleşik Devletleri 
—• İngiltere 
— Fransa 
—• Çin Cumhuriyeti 
—• Sovyetler Birliği 
b) Süresiz üyeler : 
—• Batı - Avrupa ve diğer 

leketler 
— Lâtin Amerika 
— Doğu - Avrupa 
—• öommonwealth 
— Orta - Doğu 

mem-

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 

Değişikliklerin '. 
ğılış tarzı 
a) Süreli üyeler : 

kabulüyle ön 

— Amerika Birleşik Devletleri 
— ingiltere 
—• Fransa 
—• Çin Cumhuriyeti 
—• Sovyetler Birliği 
ıb) Süresiz üyeler : 
— Batı - Avrupa ve 

leketler 
— Lâtin Amerika 
—• Doğu - Avrupa 
— Asya - Afrika 

diğer mem-

görülen da 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
1 
5 

11 15 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Güvenlik Konseyinin 
üyeleri 
Lâtin Amerika 
Batı Avrupa ve 
ketler 
Doğu Avrupa 
Commonwealth 
Orta - Doğu 
Uzak - Doğu 
Asya - Afrika 

diğer 

süreli 

nıemle-

5 
4 

2 
2 
1 
1 
1 
2 

— Güvenlik Konseyinin 
üyeleri 

—. Lâtin Amerika 
—. Batı Avrupa ve 

ketler 
—• Doğu Avrupa 
— Oommonwealth 
— Orta - Doğu 
—• Uzak - Doğu 
—• Asya - Afrika 

diğer 

süreli 

memle-

5 
5 

3 
2 
1 
1 
1 
9 

18 27 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye memleketler sayısının son yıllarda vâki yeni kabullerle 

önemli miktarda artmış olması karşısında, Güvenlik Konseyindeki geçici, Ekonomik ve Sosyal Kon
seydeki üye sayısının mâkul bir oranda artırılmasını ve üyeliklerin coğrafi taksim esası üzerinden 
âdil ve haklı bir şekilde yeniden dağıtılmasını uygun gören Hükümetimiz XVIII nci Genel Kurul 
toplantısı sırasında bu husustaki karara müspet oy vermiştir. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 108 nei maddesi uyarınca, üye memleketlerin yürürlükteki 
mevzuatına uygun olarak en geç 1 Eylül 1965 tarihine kadar onaylanması gereken söz konusu de
ğişikliklerin onaylanmasının uygun olacağı düşünülmüş vo ilişik kanun tasarısı sunulmuştur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/695 

Karar No. : 13 

2 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel Ku
rulunun 17 Aralık 1963 tarihli 1991 (XVIII) sayılı karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onay-

M. Meclisi f S. Sayısı : 773 ) 
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lanmasınm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede serd edilen sebepler komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurula arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

N. Erim 
istanbul 

F. K. Gökay 

8. 
Kars 

Kâtip ve bu rapor 
Sözcüsü 
İstanbul 
0. Oran 
İstanbul 

ö. Z. D orman 

öktem V. 
Mardin 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

İstanbul 
8. Sarper 

Dizdaroğlu G. 

Eskişehir 
E. G. Sakarya 

İzmir 
Ş. Osma 

Sivas 
Sarısözen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun 17 Aralık 1963 tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onaylan

masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15.8.1945 tarihli ve 4801 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Birleşmiş Milletler 
Andlaşmasının 23, 27 ve 61 nci maddelerinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 1963 
tarihli ve 1991 (XVIII) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şekillerinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
îsmet İnönü 
Deflet Bakanı 

N. Yetkin 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

F. Islimyeli 
Tanırı Bakanı 

T. Şahin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Adalet Bakanı V. 

JV. Yetkin 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Sağ. ve Sos. 

Devlet Bakanı 
/ . S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Y. Bakanı Gümr 
K. Demir 

Ulaştırma Bakanı V. Çalışma Bakanı 
Yolaç B. Ecevit M. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Turizm ve Tanıtıma 
Bakanı Bakanı 
H. Oral A. î. Göğüs 

İmar ve İskân Bakanı 
C. Üzer 

5 . 6 . 1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolaç 

İçişleri Bakanı 
O. Öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

ük ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Madde 23. — 
1. Güvenlik Meclisi, Teşkilâtın 15 üyesinden mürekkeptir. Cin Cumhuriyeti, Fransa, Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı ve Ameri
ka Birleşik Devletleri Güvenlik Meclisinin süreli üyeleridir. Teşkilâtın diğer on üyesi, her şey
den evvel Teşkilât üyelerinin Milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasındaki ve Teşkilâtın di
ğer gayelerinin sağlanmasındaki payını ve aynı zamanda da âdilâne bir coğrafi taksimi bilhas
sa göz önünde tutan Genel Kurul tarafından, Güvenlik Meclisine süresiz üye olarak seçilir. 

2. Güvenlik Meclisinin süresiz üyeleri iki yıllık bir devre için seçilirler. Güvenlik Meclisinin 

M. Meclisi 0 S. Sayısı : 773 ) 
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üyelerinin 11 den 15 e çıkarılmasını mütaakıp süresiz üyelerin ilk seçiminde, ilâve dört üyenin iki
si, bir yıllık devre için seçilecektir. Çıkan üyeler derhal yeniden seçilemezler. 

3. Güvenlik Meclisinin her üyesinin Mecliste bir temsilcisi vardır. 

Madde 27. — 
1. Güvenlik Meclisinin her üyesi bir oya sahiptir. 
2. Güvenlik Meclisinin usul meselelerindeki kararları, 9 üyenin musibet oyu ile alınır. 
3. Güvenlik Meclisinin diğer bütün meselelerdeki kararları, süreli üyelerin hepsinin oyla

rı dâhil olmak üzere 9 üyenin müsbet oyu ile alınır, şu kadar ki, VI ncı bölüm ile 52 nci madde
nin 3 ncü fıkrası uyarınca alman kararlarda, bir uyuşmazlıkta taraf olan oy vermekten kaçınır. 

Madde 61., — 
1. Ekonomik ve Sosyal Meclis Genel Kurulca seçilen 27 Birleşmiş Milletler üyesinden mürek

keptir. 
2. Üçüncü fıkra hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Ekonomik ve Sosyal Meclisin 9 üyesi her 

yıl üç senelik bir devre için seçilir. Çıkan üyeler derhal yeniden seçilebilir. 
3. Ekonomik ve Sosyal Meclisin üyelerinin 18 den 27 ye çıkarılmasını mütaakıp ilk seçim

lerde, o yıl sonunda görev süreleri sona erecek olan 6 üye yerine seçilecek üyelere ilâveten, 9 üye 
daha seçilecektir. Genel Kurulca tesbit edilen hükümlere uygun olarak bu 9 ilâve üyeden üç üye
nin görev süresi bir yıl sonra, diğer üç üyenin ki ise, iki yıl sonra bitecektir. 

4. Ekonomik ve Sosyal Meclisin her üyesinin Mecliste ıbir temsilcisi vardır. 

Güvenlik Konseyi ve Ekonomik Ve Sosyal Konsey üyeliklerinin artırılmasına dair 1991 A ve 
B XVIII sayılı Genel Kurul Sararına 4 (Aralık 1964 tarihine kadar tasdik belgelerini tevdi eden 

devletler 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7, 
& 
& 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18. 
19. 
20. 
ı21. 
22. 
23, 
24. 

Kamerun, 
Habeşistan! 
Tuınuıs 
Gaoıa 
Jamaika 
Tayland 
Cezayir 
Merkezi Afrika Cumöıurijyeiti 
Ürdün 
Galbon 
Yulkaru Viol'tıaı 
Mali 
Nijeıı 
Kanada 
İrlanda 
Kenıya 
Çad 
.Fildişi Saihili 
Avusturya 
Kosta Bikaı 
•Tıanıgamika 
Zanızibar Birleşik Cuımfaurilyeıti 
Hindistan 
Liberya 
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Dönem : 1 
Toplantı :4 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Bir
leşik Kıralhğı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 
akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «Atmos
ferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması 
hakkında Andlaşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 

raporları (1 /604) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . 12 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2172/5398 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
5 . 12 . 1963 tarihinde kararlaştırılan (Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey 
- irlanda Birleşik Kıralhğı ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında akdedilen ve Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve su altında nükleer silâh dene
melerinin yasaklanması hakkında Andlaşma» nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı) gerekçe ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Dünyada güvenlik ve istikrar içinde devamlı bir barışın kurulması için gerekli şartlardan ve 
teminatlardan en mühimmini; nükleer silâhlar da dâhil olmak üzere, bütün silâhların, milletler
arası müessir bir kontrol altında, tedricen ve muvazeneli olarak ortadan .kaldırılması suretiyle, 
tam ve genel silâhsızlanmanın sağlanması teşkil eder. özellikle, büyük tahrip kuvvetine sahip 
olan ve insan sağlığına zararlı radyoaktif döküntüler husule getiren nükleer silâhlar sahasında 
son yıllarda kaydedilen büyük ilerlemeler yüzünden mühim ve müstacel bir mahiyet iktisabeden 
nükleer denemelerin yasaklanması meselesinin halli yolunda sarf edilen uzun ve yorucu gayretle
rin başarılı neticelerinden biri; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Sovyetler Birliği ara
sında 5 Ağustos 1963 tarihinde Moskova'da akdedilen ve atmosferde, fezada ve su altında nükle
er silâh denemelerinin yasaklanmasını öngören ilişik andlaşma olmuştur. 

Birleşmiş Milletler Yasasına ve prensiplerine uygun olarak, barış ve gerçek güvenliğin hâkini 
olduğu bir milletlerarası düzenin tesisini, bugün İdi ve gelecekteki nesilleri tehdideden nükleer 
denemelerin yasaklanmasını ve milletlerarası müessir bir kontrol altında tam ve genel silâhsız
lanmanın tahakkukunu daima arzu eden, bu vadide yapılan çalışmalara katılarak, sarf edilen gay
retleri desteklemekten geri kalmıyan Hükümetimiz, nükleer silâh denemelerinin tahripkâr ve 
zararlı tesirlerini, kısmen de olsa, 'önlemek gayesiyle '5 Ağustos 1963 tarihinde, barışın tesis ve 
idamesinde, ellerindeki nükleer kudret sebebiyle, ilk plânda mesuliyet sahibi devletler arasında 
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akdedilen bahis mevzuu Andlaşmayı, müspet bir merhale ve inandığı gayelerin gerçekleşmesi yo
lunda atılan ümit verici bir ilk adım saymıştır. 

Bu görüş ve zihniyet iyinde Andlaşmayı memnunlukla karsılıyan Türkiye Hükümeti, Washing
ton, Londra ve Moskova'daki siyasi temsilcileri vasi t asiyi e 9 Ağustos 1963 tarihinde bu belgeyi 
imzalamış bulun maktadır. 

Halen 100 ü mütecaviz sayıda Devlet tarafından imzalanmış bulunan. Andlaşma, nükleer silâh 
mevcudunu azaltmamakta, nükleer lıarb tehlikesini ortadan kaldırmamakta ve silâh yarışmasına 
son vermemekte olmasına rağmen, yeraltı denemeleri hariç diğer bütün nükleer silâh denemelerinin 
yasaklanmasını öngörmekte; özellikle, insan sağlığına, zararlı nükleer döküntü tehlikesini önle
mekte ve insanlığı barışa doğru götüren bir ilk adım olması sebebiyle, Doğu - Batı münasebetle
rinde diğer meselelerin halli için ümit uyandırmış bulunmaktadır. 

Andlaymaya ait tasdik belgelerinin Birleşik Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği Hükü
metleri arasında, teadi edilmesi üzerine, Andlaşma. İm üç Devlet için 10 Ekim 1963 tarihinde yü
rürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Memleketimiz hakkında da, onaylama belgesinin tevdi edildiği gün yürürlüğe girecektir. Bu 
sonucun sağlanması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu, 15 . 7 . 1961 

Kms No. : 1/604 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında, akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince imza
lanan «Atmosferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin.yasaklanması hakkında And
laşma» nm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışşileri ve Millî Savunma 
bakanlıkları ilgililerinin iştirakleriyle komisyonumuzda, tetkik ve müzakere edilerek tasarı aynen 
.kabul edildi. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek Vizen- Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ordu Edirne Çanakkale Edirne 
/*'• Güley T. Asa! S. Endik Söz hakkım mahfuzdur. 

İmzada bulunamadı. İV. özoğul 
Erzurum Giresun Kocaeli Muş 

S. Konura}}' M. K. Çilesiz İT. Kısayol Söz hakkım mahfuzdur. 
S. Öziürl; 

Niğde 
A. Eren 

M. Meclisi C S. Sayısı : 772 ) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/604 
Karar No, : 9 

2.12.1964 

Yüksek Başkanlığa 

Amorika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıralhğı ve Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan 
«Atmosferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında Andlaşma:» 
nm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede serd edilen sebepler Komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Kâtip ve bu rapor 

Başkan 
Kocaeli 

Nihat Erim 

İstanbul 
F. K. Gökay 

Kars 
8. öktem 

sozeusu 
İstanbul 

Oğuz Oran 

İstanbul 

Diyarbakır 
Vefik Pirinçcioğlu 

İstanbul 
Ö. Z. Dorman Seüm Sarpcr 

V. 
Mardin 

Dizdaroğlu 

Eakişelırı 
E. G. Sakarya 

•t—
1 

Şinasi Osma 

Sivas 
Güner Sarısözen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıralhğı ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince imzalanan «Atmos
ferde, fezada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında Andlaşma» nm 

onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kıralhğı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 5 Ağustos 1963 tarihinde Moskova'da akdedi
len ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 9 Ağustos 1963 tarihinde imzalanan «Atmosferde, fe
zada ve su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklanması hakkında Andlaşma» nın onaylan
ması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakam 
V. Pirinçcioğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H, Dinçer 

Devlet Balkanı 
N. Ökten 

5 .12 .1963 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Babanı 
A. K. Yörük 

M. Meclisi (I S. Sayısı : 772 ) 
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Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 

/ . Sancar t. Seçkin F. C. Erkin F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret (Bakanı Sa, ve So. Y. Bakanı 
/ . öktem A. H. Onat A. Oğuz F. K. Gökay 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
0. öztrak M. îzmen 1. §. Dura B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve iskân Bakanı 
F. Çelikbaş N. Ardıçoğlu II. Mumcuoğlu 

ATMOSFERDE, FEZADA VE SU ALTINDA NÜKLEER SlLÂH DENEMELERİNİN MEN'I 
HAKKINDA ANDLAŞMA 

Aşağıda «asıl taraflar» olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey 
irlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetleri, 

Silâhlanma yarışma son verilmesi ve nükleer silâhlar dâhil her nevi silâhların istihsal ve denen
mesine matuf teşviklerin bertaraf edilmesi yolundaki Birleşmiş Milletler gayelerine uygun olarak 
milletlerarası müessir bir kontrol altında umumi ve topyekûn silâhsızlanmaya dair bir anlaşma
nın mümkün olan en kısa zamanda akdinin başlıca amaçları olduğunu ilân ederek, 

Her çeşit nükleer silâh denemesinin bilâmüddet durdurulmasını sağlamaya çalışarak ve bu 
maksatla müzakerelere devama kararlı ve beşer çevresinin radyo - aktif maddelerle bulaştırılmasına 
son vermeye arzulu olarak, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — I 

1. Bu Andlaşma taraflarından her biri, kendi hükümranlığı veya kontrolü altında bulunan 
hangi yerde olursa olsun nükleer silâh deneme infilâkını veya her hangi bir nükleer infilâkı men
etmeyi, önlemeyi ve bunları yapmamayı deruhde eder : 

a) Atmosferde, feza dâhil atmosfer dışında, veya karasuları veya açık denizler dâhil su altın
da, veya 

b) Bir devletin hükümranlık veya kontrolü altında yapılan bir infilâk bu devletin kara hu
dutları dışında radyo - aktif kalıntılara sebebiyet verdiği takdirde bu infilâkın yapılacağı diğer 
bütün çevrelerde, işbu tâli fıkranın hükümleri, tarafların, giriş kısmında da belirttikleri üzere, 
tahakkukuna çalışacakları,, yeraltı infi'lâkleri dâhil bütün nükleer denem-a infilâklerinin daimî su
rette men 'ini 'sağlıy acak bir Andlaşmanm akdine halel getirmiyecektir. 

2. Bu Andlaşma taraflarından her biri, yukarda tasrih edilen yerlerden her hangi birinde 
vukubulacak veya bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen neticeleri meydana getirecek olan bir 
nükleer silâh deneme infilâkına veya diğer her ,hangi bir nükleer infilâka sebebolmaktan, teşvik 
veya her türlü iştirakten ve bunu yapmaktan kaçınmayı, ayrıca taahhüdeder. 

Madde — II 

1. Taraflardan her biri işbu Andlaşmanm tadilini teklif edebilir. Her tadil teklifinin metni 
Andlaşmanm tevdi edileceği Hükümetlere sunulacak ve adı geçen Hükümetler de bu metni And
laşmanm bütün taraflarına tebliğ edeceklerdir. Bundan sonra taraflardan üçte biri veya daha 
fazlası talebettiği takdirde, Andlaşmanm tevdi edildiği Hükümetler bu tadil teklifini görüşmek 
üzere, bütün tarafların davet edileceği bir konferans toplıyacaklardır. 

M. Meclisi (< S. Sayısı : 772 ) 
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2. Andlaşmada yapılacak her hangi bir tadilin, Andlaşrnanm asıl taraflarının oyları dâhil 

tarafların oylarının ekseriyetle kabul edilmesi şarttır. Tadil, asıl tarafların tasdik belgeleri dâ
hil, bütün tarafların ekseriyetinin tasdik belgelerinin tevdii üzerine bütün taraflar için yürürlüğe 
girecektir. 

Madde — III 

1. Bu Andlaşma bütün devletlerin imzasına açıktır. Bu Andlaşmayı işbu maddenin 3 ncü fık
rası mucibince yürürlüğe girmesinden evvel imzalamamış bulunan her devlet Andlaşmaya her an 
katılabilir. 

2. — Bu Andlaşma, taraflarca tasdik edilecektir. Tasdik belgeleri ve iltihak belgeleri, burada 
Andlaşrnanm tevdi edileceği Hükümetler şeklinde anılacak olan ve Andlaşmanın asıl tarafları bu
lunan Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya ve Kuzey-İrlanda Birleşik Kırallığı ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümetlerine tevdi edilecektir. 

3. — Bu Andlaşma, asıl tarafların hepsinin Andlaşmayı tasdik ve tasdik belgelerini tevdi etme
lerini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

4. — Tasdik veya iltihak belgelerini bu Andlaşmanın yürürlüğe girişini mütaakıp tevdi etmiş 
bulunan Hükümetler hakkında bu Andlaşma, tasdik veya iltihak 'belgesinin tevdi edildiği gün yü
rürlüğe girecektir. 

f>. — Andlaşmanın tevdi edildiği Hükümetler, her imza tarihinden, Andlaşmanın her tasdik ve
ya iltihak belgesinin tevdii tarihinden, Andlaşrnanm yürürlüğe giriş tarihinden, konferanslar akdi 
hususundaki her talebin ve diğer ihbarların almış tarihlerinden Andlaşmayı imzahyan ve buna ka
tılan devletleri derhal haberdar edeceklerdir. 

6. — Bu Andlaşma Birleşmiş Milletler Yasası'nm 102 nci maddesine uygun olarak, Andlaşmanın 
tovdi edileceği Hükümetlerce tescil ettirilecektir. 

.Madde — IV 

İngilizce ve Rusça metinleri aynı derecede muteber olan bu Andlaşma, Andlaşmanın tevdi edile
ceği Hükümetlerin arşivlerinde muhafaza edilecektir. Bu Andlaşrnanm usulüne uygun musaddak bi
rer örneği, Andlaşmanın tevdi edileceği Hükümetler tarafından mümzi ve katılan devletler Hükü
metlerine dağıtılacaktır. 

Yukarıdaki hususları tasdik zımnında, gereği şekilde yetkili kılınmış aşağıda isimleri yazılı 
kimseler bu Andlaşmayı imzalamışlardır. 

Bin dokuz yüz altmış üç Ağustosunun beşinci günü Moskova şehrinde üç nüsha halinde düzen
lenmişti)'. 

M. Meclisi (i S. Bayisi : 772 ) 
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5 Ağustos 1963 tarihinde Moskova'da aikdedilen «Atmosferde, fezada ve su altında nükleer 
denemelerin yasaklanmasına dair Andlasma» ya 4 Aralık 1964 tarihine kadar tasdik Ibelgelerini 
tevdi eden devletler (Washington Büyükelçiliğimizden ve Ankara'daki İngiltere Sefaretinden 

alınan bilgilere göre) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Endonezya 
Kanada 
Seylân 
Meksika 
Ruanda 
Guatemala 
Finlandiya 
Gana 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Danimarka 
İsrail 
İsviçre 
Gabon 
Sierra Leone 
Afganistan 
Uganda 
Yugoslavya 
Moritanya 
İzlanda 
îran 
Ekvator 
Çin Cumhuriyeti 
Liberya 
Suriye Arap Cumhuriyeti 
Senegal 
Japonya 
Yeni Zelanda 
Amerika Birleşik Devletleri 
İngiltere 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
30. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

S. S. C. Birliği 
Polonya 
Çekoslovakya 
Hindistan 
Macaristan 
Avuısturalya 
Bulgaristan 
Buran jı 
Norveç 
Tayland 
İsveç 
Romanya 
İrlanda 
Yunanistan 
Mongolya 
Oüney Afrika Cumhuriyeti 
Tanganika 
Ürdün 
Dominik Cumhuriyeti 
San Marino 
Nijer 
Malaysia 
Trinidad ve Tobago 
Avusturya 
Kore Cumhuriyeti (ihtirazi kayıtla) 
Peru 
Holânda 
Nepal 

i l * » » • M • 
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Toplantı : 4 M Î L L E T M E C L l S l S. S a y ı s ı : 

Meşru olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /552) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 9 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2118/4370 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 9 . 1963 tarihinde kararlaştınlan «Meşru olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine 
ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki Söz
leşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet înönü 

Başbakan 

f - ^ ™ ^ ^ GEREKÇE 

Memleketimiz 1953 yılından beri Uluslararası Şahsi Haller Komisyonuna üye bulunmaktadır. 
Federal Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, italya, Lüksemburg, Holânda ve is

viçre'nin de dâhil olduğu bu komisyon, üye devletlerin şahsi haller mevzuatını imkân nisbetinde bir
leştirmek, boşlukları doldurmak ve ilgili devletler vatandaşlarının şahsi haller işlerinde kolaylıklar 
sağlamak maksadiyle birçok sözleşme hazırlamış ve hazırlamaktadır. 

Bunlardan : 
1. Yabancı memleketlerde 'kullanılmak üzere verilecek şahsi haller kayıt suretleri hakkındaki söz

leşme 2 Nisan 1958 ve 7111 sayılı, 
2. Ad ve soyadlarmm değişikliğine ilişkin sözleşme 6.7.1962 tarih ve 62 sayılı, 
3. Ahvali şahsiye konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki sözleşme 6.7.1962 tarih 

ve 63 sayılı, 
4. Şahsi haller ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak

kındaki sözleşme, 11.12.1962 tarih ve 130 sayılı kanunlarla yürürlüğe girmiştir. 
5. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 

-sözleşmesi halen Millet Meclisinde görüşme safhasındadır. 
Uluslararası Şahsi Haller Komisyonunca son olarak hazırlanan «Nesebi gayrisahih çocukların 

ana balkımiinJdan neseplerinin testisi ile ilgili Sözleşme» de Bakanlar Kurulunun 6.8.1962 tarih ve 
789 sayılı kararı ile yetkili kılman temsilcimiz tarafından 12 Eylül 1962 tarihinde Brüksel'de im
zalanmıştır. 

Yukarda sayılanlara muvazi olarak, bu sözleşme ile de nesebi gayrisahih çocukların ana bakı
mından durumlarına bir sarahat verilmekte ve bâzı kolaylıklar sağlanmaktadır. 

Sözleşmenin birinci maddesinde nesebi gayrisahih çocuğun doğum ilmühaberinde ana adının be
lirtilmiş olduğu hallerde, ana bakımından nesebin taayyün etmiş olacağı, ikinci maddesinde do
ğum ilmühaberinde böyle bir ısarahat olmadığı hallerde, ananın, âkid devletlerden her birinin yetkili 
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mercileri nez'dinde tanıma beyanında bulunabileceği belirtilerek, 3, 4 ve 5 nci maddelerde bu tanıma 
ile ilgili usule mütaallik hususlar izah olunmaktadır. 6 nci ve mütaakıp maddeler ise, onaylama, yü
rürlük, katılma, uygulama ve değişiklik hususlarını derpiş etmektedir. 

Mevzuatımıza aykırı bir husus ihtiva etmiyen bu sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması 
T. B. M. Meclisinin yüksek takdirlerine arz olunur. 

Hukukumuzda ana bakımından tanıma müessesesi olmadığı ve Medeni Kanunumuzun 290 nci 
maddesi ile «Nesebi sahih olmıyan çocuğun anam doğuran kadındır.» Hükmü ile ana prensip belir
tildiğine göre bizim vatandaşlarımızı ilgilendirmiyen ve mevzuatımıza aykırı bir hüküm ve değişik
lik getirmiyen bu sözleşmenin onaylanması amaciyle bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

İçişleri Kamisyonu raporu 

3Iillet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No : 1/552 
Karar No : 17 

7 . 1 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Meşru olımıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık (temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonu
muzda görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kırklareli 

M. Alâeddin Eri§ 
Erzurum 

A. Senyurt 
Maraş 

A. Hüdayioğlu 

Başkanvekili 
Erzurum 
T. Telli 
Giresun 

N. Erkmen 
Maraş 

K. Bayazıt 

Sözcü 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 
İstanbul 

O. Eyüboğlu 
ISivas 

B. Günay 

Edirne 
î. Ertem 
İstanbul 

Z. Altmoğlu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No : 1/552 
Karar No : 80 

Adalet Komisyonu rapora 

18 . 6 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Meşru olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcisi huzuriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesi, İçişleri Komisyonu raporu, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve 
Medeni Hukuk mevzuatımıza aykırı bir cihet görülmemiş olduğundan, tasarı aynen kabul edil
miştir. 

M. Meclisi (' S. Sayısı : 771 ) 



Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna hİMLe buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı 
İstanbul 

t. Bakht Tekimi 

Çorum 
P. Küreli 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli 
A. Altuğ 

Başkan V. 
Kars 

K. Kaya 

Elâzığ 
N. Güray 

Kırşehir 
H. özmen 

Sözcü 
îzmir 

M. Uyar 

İçel 
M. Anfcan 

îmzada bulunamadı 
(Sinop 

M. Kaptan 
îmzada bulunamadı 

Çanakkale 
B. Arat 

îmzada bulunamadı 
Kayseri 

M. Göher 

Mîllet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 1/552 
Karar No. : 7 

Dışişleri Komisyonu rapora 

2 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Meşru olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda 
görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen izah olunan hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 
N. Erim 
İstanbul 

F. K. Gökay 
Kars 

& öktem 

Kâtip ve bu rapor 

ö. 

V. 

Sözcüsü 
İstanbul 
0. Oran 
İstanbul 
Z. Dorman 
Mardin 
Diadarağlu 

Diyarbakır 
V. Pirinçcioğlu 

İstanbul 
S. Sarper 

Sivas 
G. Saruözen 

Eskişehir 
E. G. Sakarya 

îzmir 
Ş. Osma 

M. Medki (< S. Sayın : 771 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Meşru olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Eylül 1962 tarihinde Brüksel'de imzalanan «Meşru Olmıyan Çocukların Ana 
Bakımından Nesebinin Tesisine ait Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 9 . 1 9 6 3 

Barbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinççioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

ıDevl'eıt Balkanı vıe 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

II. Dinçer 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı V. 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . öktem 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Ticaret Bakanı V. 
N. Ardıçoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakam V. 
F. K. Gökay 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Ulaştırma Bakanı 
/ . §. Dura 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı V. Turizm ve Tanıtma Bakanı 
F. Melen N. Ardıçoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

MEŞRU OLMIYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN NESEBİNİN TESİSİNE AİT 
SÖZLEŞME 

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Üyesi Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhu
riyeti, Belçika Kmallığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İtalyan Cumhuriyeti, Lüksem-
burg G-randdüşeliği, Hollanda Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metleri, gayrimeşru çocukların ana bakımından neselb'inin tesisine ımütaallik kaideleri tevhidetınıek 
arzusu ile aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır : 

Madde — 1. 

Bir şahıs gayrimeşru çocuğun doğum ilmühaberinde onun anası olarak gösterilmiş ise, ana ba
kımından nesep bu şekilde taayyün eder. Bununla beraber bu nesebe itiraz olunabilir. 

Madde — 2. 

Ana, doğum ilmühaberinde gösterilmemiş ise Âkıd Devletlerden birinin yetkili makamında bir 
tanıma beyanında bulunabilir. 

Madde — 3. 

Ana, doğum ilmühaberinde gösterilmiş olmakla beraber, tanıma beyanında bulunmasının Âkıd 
olmıyan bir devletin kanununun icaplarına uymak bakımından zaruri olduğunu ispat eder ise, Âkıd 
devletlerden birinin yetkili makamında böyle bir beyanda bulunmak yetkisini haizdir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 771 ) 
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Madde — 4. 

ikinci ve üçüncü maddeler hükümleri tanımanın muteberliğini haleldar etmez. 

Madde — 5. 

Her Âkıd Devlet için, birinci madde hükümleri ancak bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonraki doğumlara tatbik olunur. 

Madde — 6. 
Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri isviçre Federal Konseyine tevdi olunacaktır. 

Federal Konsey, Âkid Devletler ile Milletlerarası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini, 
her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecektir. 

Madde — 7. 

Bu Sözleşme, yukarıdaki maddede bahis konusu edilen onaylama belgelerinden ikincisinin tev
diini kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, bunu sonradan onaylıyan her imzacı devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kovalı
yan otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. . 

Madde — 8. 

Bu Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde kendiliğinden uygulanır. 
Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı -ülkelerinden bir veya birkaçında 

yahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan Devlet veya- Ülkelerde uygulanaca
ğını, imza, onaylama, katılma anında veya daha sonra isviçre Federal Konseyine yapacağı tebliğ 
ile beyan edilebilir, isviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devlet ve Uluslararası Şahsî Haller Komis
yonu Genel Sekreterliğini, bu tebliğden haberdar edecektir. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir beyanda bulunmuş olan her devlet daha 
sonra her hangi bir anda, isviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu sözleşmenin 
beyannamede zikredilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildiğini 
beyan edebilir. 

isviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti ve Uluslararası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sek
reterliğini bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, bahis konusu tebliğnamenin isviçre Federal Konseyince alınmasını 
kovalıyan altmışıncı gün anılan ülkede son bulacaktır. 

Madde — 9. 

Avrupa Konseyinin veya Uluslararası Şahsî Haller Komisyonunun üyesi olan her devlet bu söz
leşmeye katılabilir Katılmak istiyen Devlet, bu niyetini, isviçre Federal Konseyine tevdi edile
cek bir belge ile tebliğ eder. Konsey bu katılma belgesinin tevdiinden üye devletler ile Uluslar
arası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini haberdar eder. Sözleşme, katılan Devlet için, 
katılma belgesinin tevdiini takibeden otuzuncu gün yürürlüğe girer. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün olabilir. 

Madde — 10. 

işbu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber Âkıd devletlerden her 
biri, isviçre Federal Konseyine yazılı olarak yapılacak bir tebliğ ile heran sözleşmeyi feshedebilir. 
Federal Konsey, diğer Âkıd devletleri ve Uluslararası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini 
bundan haberdar eder. 

Bu fesih hakkı, onay veya katılma tarihinden itibaren 5 senelik bir sürenin bitmesinden önce 
kullanılamaz. 

Fesih, bu husustaki tebligatın isviçre Federal Konseyince alındığı tarihten 6 ay sonra hüküm 
ifade eder. 

M. Meclisi () S. Sayısı : 771 ) 
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Bunu teyiden, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzalan aşağıda bulunan temsil

ciler işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
12 Eylül 1962 günü Brüksel'de, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir nüs

ha halinde düzenlenmiş olup, onaylı birer kopyası diplomatik yolla her Âkıd devlete ve Uluslar
arası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğine gönderilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti adına 
(îmza) 

Avusturya Cumhuriyeti adına 
(îmza) 

Belçika Kırallığı adına 
(İmza) 

Fransa Cumhuriyeti adına 
(imza) 

Yunanistan Kırallığı adına 
(îmza) 

İtalya Cumhuriyeti adına 
(îmza) 

Lüksemburg Büyük Dukalığı adına 
(îmza) 

Holânda Kırallığı adına 
(îmza) 

İsviçre Federasyonu adına 
(îmza) 

Türkiye Cumhuriyeti adına 
(îmza) 

»e<< 

Mi Meclisi t Si Sayısı : 77Î ) 



Dönem : 1 T C C 
Toplantı :4 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : f 0 0 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasına 
Ek 4 ncü Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /686) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 4 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 2266/1385 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışiş/eri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 18 . 4 . 1964 tarihinde kararlaştırılan, «Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel 
Anlaşmasına Ek 4 ncü Prottokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı», 
gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet İnönü 
Barbakan 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te yapılan 29 ncu Toplan
tısında, «Avrupa Konseyi Ayrıcalıik ve Dokunulmazlıkları Oenel Anlaşmasına Ek IV ncü Protokol» 
imzalanmıştır. 

Bu Anlaşmanın imzası ile güdülen amaç, 4 Kasım 1950 tarihinde Romanda imzalanmış olan lu-
,«ıan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 59 ncu maddesi hükümleri gereğince, 
Avrupa İnsan Hakları Divanı üyelerinin görevlerinin ifası sırasında Avrupa Konseyi Statüsünün 
40 ncı mıaldldJelsinde ve bu nnakMe !m.ıijdilbSrıcie alkdledilmiş anlaşmalarda öngörülmüş bulunan ayrıcalık 
ve dokunulmazlıklardan istifade ötmelerini temin etmektir. 

İşbu protokolün onaylanmasının uygun bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine 
sunulur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : î/686 
Karar No. : 11 

2 . 12 . 196İ 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokıınulmazlıkhırı (jenel Anlaşmasına Ek 4 ncü Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık tenısilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da. yerinde görülerek tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurala arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Kâtip ve bu rapor 

Başkan sözcüsü 
Kocaeli İstanbul Diyarbakır 
İV. Erim O. Oran V. Pirinccioğlu 

İstanbul İstanbul İstanbul 
F. K. Gökay ö. Z. Dorman S. Sarper 

Kars 
S. öktem 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

lu 

Sivas 
,G. Sarısözen 

Eskişehir ' 
E. G. Sakarya 

İzmir 
Ş. Osma 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Konseyi AyncaUk ve Dokunulmazhkları Genel Anlaşmasına Ek 4 ncü Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te akdedilmiş olan 
«Avrupa Konseyi Ayncalık ve Dokunulmazlıklan Genel Anlaşmasına Ek 4 ncü Protokol» tin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. Yetkin 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
F. tslimyeli 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 

Adalet Bakanı 
S. Çumrah 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
Î.Sancar 

Millî Eğitim Bakanı V. 
B. Ecevit 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
K. Demir M. Yüceler 

18 . 4 . 1964 

Devlet Bakanı 
M. Yolar 

İçişleri Bakanı 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
A. E. Onat 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Tarizin ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. î. Göğüs C. Üzer 

M. MeoM ( S. Sayısı : 766 ) 

Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Erten H. Oral 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğkı 
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AVRUPA KONSEYİ AYRICALIK VE DOKUNULMAZLIKLARI GENEL 

ANLAŞMASINA EK 4 NCÜ PROTOKOL 

Avrupa Konseyi Âzası, imzacı Hükümetler, 
4 Kasını 1950 de Roma'da imzalanmış olan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma 

Sözleşmesinin (Aşağıda «Sözleşme» diye adlandırılmıştır) 59 ncu maddesi hükümleri gereğince, Av
rupa İnsan Hakları Divanı (Aşağıda «Divan» diye adlandırılmıştır) üyelerinin görevlerini ifa sıra
sında, Avrupa Konseyi Statüsünün 40 neı maddesinde ve bu madde mucibince akdedilmiş Anlaşma
larda derpiş edilmiş bulunan ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade ettiklerini göz önünde bulun
durarak, 

İşbu ayrıcalık ve dokunulmazlıkların 2 Eylül 1949 da Paris'te imzalanmış olan Avrupa Konse
yinin Ayrıcalık vo Dokuııulmazlıklan Genel Anlaşmasına ek bir protokol vasıtasiyle tarif ve tasrih 
edilmesi lüzumunu göz öııündo »bulundurarak; 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde — 1. 

Isjbu Protokolün tatbiki için «Hâkim» terimi, fark gözetmeksizin -Sözleşmenin 39 ncu maddesi 
gereğince seçilen lıâkimler ve 43 ncü maddesi gereğince alâkalı bir Devlet tarafından tâyin edilen 
ad hoc hâkimler için kullanıl maktadır. 

Madde —' 2. 

Hâkimler, görevlerinin ifası vo görevlerinin ifası için yaptıkları yolculuklar sırasında aşağıdaki 
ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade ederler : 

a) Tevkif veya 'hapis ve şahsi eşyalarının zaptı hususundaki dokunulmazlık ile sözleri ve yazıları 
dâhil olmak üzere resmî sıfatları dolay isiyle yaptıkları hareketler (bakımından her türlü kazai do
kunulmazlık; 

b) Gerek kendileri, gerekse eşleri için, hareket serbestisini tahdideden bilcümle tedbirlerden 
muafiyet : İkamet ettikleri memlekete giriş ve ikamet memleketinden çıkışlarda ve görevlerini ifa 
ettikleri memlekete giriş ve bu memleketten çıkışlarda olduğu gibi, görevlerinin ifası sırasında, zi
yaret ettikleri veya geçtikleri memleketlerde yabancıların tesciline dair bilûmum formalitelerden 
muafiyet. 

Madde — 3. 

Hâkimlere görevlerinin, ifası sırasında yaptıkları seyahatlerde, gümrük ve kambiyo kontrolü ba
kımından : 

(a) Kendi Hükümetleri tarafından, geçici resmî görev ile yabancı memleketlere giden yüksek 
rütbeli Devlet memurlarına tanınan kolaylıklar; 

(b) Diğer üye Devletler hükümetleri tarafından, diplomatik misyon şeflerine tanınan kolaylık
lar aynen tanınır. 

Madde — 4. 

1. Divana, hâkimlere ve Divan Kalemine ait bütün evrak ve vesaik Divan faaliyetleri ile alâ
kalı olduğu nisbette dokunulmazdır, 

2. Divanın, üyelerinin ve Divan Kaleminin resmî yazışması ve diğer resmî tebligatı alıkonamaz 
ve sansüre tabi tutulamaz. 
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Madde — 5. 

Hâkimlere, görevlerinin ifası sırasında tam bir söz hürriyeti vo tam bir bağımsızlık sağlamak 
maksadiyle, görevlerinin ifası sırasında kendilerinden sâdır olacak söz veya yazı veya fiiller dolayı-
siyle tanınan kazai dokunulmazlık, görevlerinin hitam bulmasından sonra dahi tanınmaya devam 
edecektir. 

Madde — 6. 

Ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, hâkicmlere, şahsi istifadeleri için değil, görevlerinin tam bir bağım
sızlık içinde ifasını sağlamak ınaksadiyle tanmanıştır. Dokunıılmazlıklan kaldırmaya ancak heyet 
halinde Divan yetkilidir; kanaatine göre dokunulmazlığın adaletin tecellisine mâni olacağı ve tanın
ması ile aranan gayeye halel getirmeksizin kaldırılabileceği bütün hallerde, hâkimin dokunulmazlı
ğını kaldırmak, Divan için yanlız bir hak değil, aynı zamanda bir görevdir. 

Madde — 7. 

i. İşbu Protokolün 2, 3, 4, 5 nci maddelerinin hükümleri Avrupa Konseyi Ayrıcalık vo Doku
nulmazlıkları Genel Anlaşmasının 18 nci maddesi gereğince kendilerine tanınan ayrıcalık ve doku
nulmazlıklara halel getirmeksizin divanın zabıt kâtibi ve onun yokluğunda yerini tutan zalbıt 
kâtibi yardımcısı için de muteberdir. 

2. Avrupa Konseyi Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasının 18 nci maddesinin hü
kümleri, divan zabıt kâtibi yardımcısına, görevini ifası sırasında zabıt kâtibi namına hareket et
mediği zaman dahi taübik edilir. 

3. İşbu maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafında tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar zabıt kâ
tibi ve zabıt kâtibi yardımcısına şahsi menfaatleri için değil, ancak görevlerini iyi bir şekilde ifa et
melerini sağlamak gayesiyle tanınmıştır. Zabıt kâtibi ve zabıt kâtibi yardımcısının ayrıcalıklarım kal
dırmaya, sadece heyet halinde divan yetkilidir. Kanaatine göre, dokunulmazlığın adaletin tecellisine 
mâni olacağı ve tanınması ile aranan gayeye haleli getirmeksizin 'kaldırılabileceği bütün hallerde bu 
dokunulmazlığı kaldırmak divan için yalnız bir hak değil aynı zamanda bir görevdir. 

Madde — 8. 

1. i ler devlet, onaylama kaydı olmaksızın im. yamala veya. onaylama sırasında veya daha sonra 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir tebliğ ile işbu Protokolün .milletlerarası münase
betlerini doruhde ettiği ve .İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 63 ncii 
maddesi gereğince işbu Sözleşmenin uygulama alanına dâhil bütün ülkelere veya bunla-rdan her han
gi birine uygulanacağını açıklıyâbilir. 

2. Protokol, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğinin tebliği aldığı tarihi takibeden 30 nen gün
den itibaren tebliğde gösterilen ülkeye veya ülkelere tatbik edilir. 

M a d d e — 0. •? - ''•', 

İşbu protokol, 
(a) Onaylama kaydı olmazsının imzalama, 
(Ib) Onaylamanın takibedeceği, onaylama kaydiyle imzalama suretiyle ona taraf olabilecek Kon

sey üyelerinin imzasına açıktır. 
Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 

Madde — 10. 

1. İşbu Protokol, Avrupa Konseyinin üç üyesinin, 9 ncu maddesi hükümlerine uygun olarak, 
onaylama kaydı olmaksızın imzalamaları veya onaylamalariyle yürürlüğe girer. 
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2. İşbu Protokol, onu onaylama kaydı olmaksızın bilâhara imzalıyacak veya, onaylıyacak her üye 

hakkında imza veya onaylama belgesinin tevdiinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde — 11. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
(a) İmzacı hükümetler isimleri ile onaylama belgeleri tevdiini, 
(b) işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini Konsey üyelerine bildirir. 
Yukardaki hüldimleri onaylama zımnında, gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan 

temsilciler işbu Protokolü imzalamışlardır. 
îşbu Protokol, her iki metin de aynı derecede değer taşımak üzere Fransızca ve İngilizce olarak, 

tek bir nüsiha halinde 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te yapılmıştır. Bu tek nüsha Avrupa Konseyi 
arşivlerine konacak ve Genel Sekreter bunun onaylanmış örneklerini Protokolü imza eden bütün 
hükümetlere gönderecektir. 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Dr. Ludwig STEİNER 

Belçika Kıraliyet Hükümeti adına 
M. FAYAT 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Onaylama ihtirazi kaydı ile 

S. KYPRİANOU 

Danimarka Kıraliyet Hükümeti adına 
V. U. HAMMERSHAlMB 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Parlâmentonun tasvip ihtirazi kaydı ile imza 
anında, Fransız Cuıırihuriyeti Hükümeti 3 ncü 
maddenin (b) fıkrasındaki hükümleri uygula-

mıyaeağını beyan eylemiştir. 
M. COUVE de MITRVÎLLE 

Federal Alman Cumhuriyeti Hükümeti adına 
SCHRÖDER 

Yunan Kıraliyet Hükümeti adına 
Onaylama ihtirazi kaydı ile 

AVEROF TOSSÎZZA 

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
CARLO RUSSO 

jük.semburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
PÎERRE WUR,TH 

Holânda Kıraliyet Hükümeti adına 
AvrupaVlaki Kırallık için 

.T.M.A.H. LÜNS 

Norveç Kıraliyet Hükümeti adına 
EÎNAR LÖCHEN 

İsveç Kıraliyet Hükümeti' adına 
L E İ F BELFRAGE 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Kıraliyet Hükümeti adına 

Onaylama ihtirazi kaydı ile 
EDWARD HEATH 

Avrupa Konseyi arşivlerine tevdi edilen 
Fransızca ve İngilizce dillerindeki tek 

orijinal metne uygunluğu onaylanmış örnek 
Avrupa Konseyi Genel (Sekreter Yardımcısı 

DUNSTAN CURTİS 

»>••« 
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Cenevre'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon And-
laşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve Turizm ve Tanıtma komisyonları 

raporları (1/338) 

T. C. 
Başbakanlık 29 .11.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Say w 71-1875/3773 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19.11.1962 tarihinde kararlaştırılan (Cenevre'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Tele
komünikasyon Andlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) 
ve gerekçesi, ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönü 

Başbakan 

G-EBEKÇE 

ıMnÜetlenaraisı TeldktomiMlkaısyon AnidklşinLakı hlüMiımlerü ıgereğmce, Binliğin ıidaresthıe ait dişlerle 
mmhteTitf telefeotmnini'k.asıyoaı mevzularını ÜnjceMıyıere'k karara (bağlamak, BirBk idare Kionöeyi ü|ye-
leıtâni senliden seçmeik ve gerekitiği ıtalkldiride Aııdlaşma dizerinde lüzumlu değişiklikleri ifa etaıelk 
üzere umumiyetle 5 yılda Ibir defa toplanan Birlik üıyesi meiml^ketler delegasyonu ;soaı defa 1959. 
yılında Cenevre Konferansını alkdetımışlerdir. 

•Gıöıiü!§Hilecetk ımeıselelerin önemline ibliııaeöı bu klonlferanlsa HüMiınetinıizce de iştiralk lolumuıuış 
ve Andlaşmaaıın yapılan değişikliklerden ısionraki (nihai şekli delegasyonumuz tarafi'nidaın da imza 
ediLmiilşitiir. 

BalMs IkjonuJsu Andlaşmaniin onaıylanmaısmın uygun (bulunması için «hazırlanan ilişik ikamın 
tasarısı Tüıteiye Büyıiük Millet MeclMnin yükselk ta'kidiriaıe arz .olunur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 11 .10 . 1963 
Esas No. 1/338 
Karar No. 73 

Yüksek Başkanlığa 

Cenevre'de iimıza edilimiş iolaıı «Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve eklerinin onay-
lanmasıımn ulygutı [bulunduğuna (dair ıolan kanun ıtaısanısı, i İlgili Ba'kanlık tem^iloileıtoin i^tir'a'kiy-
lo 'Kiomilsyonumuızlda göı^üldü. 
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Gerelkçelde belirtilen iıuisuslar Kornişonumu zca da yerinide göriiıhnüş ve tasarı aynen kalbıü 

edilmiştir. 
'Havalesi tgereğüınce Ulaş!tdHm<a Kdmiısyionunıa tevdii Ibuyurul'malk üzere Yülkısek Başlkaıılığa su

nulur. 

Komilsiyıon Başkanı yerine 
Stötercdi 

Istan/bul Burfsa Deııliz-li Kocaeli 
C. Baban M. Tayyar S. Bosna N. Erini 

1 Manisa Rize Zonguldak 
N. YenişehirUoğlu E. Y. Akçal K. Esengin 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 19 . 12 . 1963 
• Esas No. : 1/338 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük: Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 19 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılan Cenevre'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Tele-
kominiskasyon Andlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte komisyonumuza havale 'buyurulmakla ilgili Hükümet 
temsilcileri de hazır oldukları halde komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun tasarısının gerkçesinde tafsilen izah edildiği veçhile Milletlerarası Telekominikasyon 
Andlaşmasmm hükümleri dairesinde bâzı değişiklikler yapılması birliğe dâhil üye devletler 
tarafından kabule şayan görülmüştür. 

Yapılan müzakereler ve Hükümet temsilcilerinin, vermiş oldukları mütemmim izahat, memle
ketimiz menfaatleri bakımından yerinde görülmüş tasarıya, bağlı Andlaşnıa komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Erzincan İstanbul Bitlis Bolu 
Z. Gündoğdu II. Ti/yanşan M. Okumuş Z. Baltacıoğlu 

Çorum Kars Kayseri Konya 
N. Ahıskahoğlu R. Yalçın II. Gümüşpala S. Aytan 

Tekirdağ 
F. Mahramh 
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Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/338 
Karar No. : 3 

25 . 3 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen, Cenevre'de im/a edilmiş • olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Anlaşmam» ve efelerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 'ka
nun tasarısı ile Ulaştırma ve Dışişleri komisyonu raporları, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi : 

Yapılan müzakereler ve Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları izahat, memleketimiz men
faati bakımından yerinde görülmüş ve tasarıya bağlı anlaşma komisyonumuzca da aynen kabul 
edilmiştir. , 

Genel Kurulun tasviplerine ar/ edilmek üzere Başkanlığını/a sunulur. 

Bolu 
T. Çulha 

Başkan 
Bursa 

tf. Canga 

Erzincan 
/ / . Atabeyli 

Sözcü 
Antalya 
Ö. Eken 

îzmir 
/ . Hanhan 

Z. 
Trabzon 

Yağmurdeı 

Antalya 
E. Ağva 

Konya 
V. Tamı 

•eli 

Muş 
S. öztürk 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cenevre'de imza edilmi§ olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve eklerinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Aralık 1959 tarihinde Cenevre'de imza edilmiş olan ve ek protokoller ile 
nihai kararları tavsiye ve temennileri ihtiva eden ilişik «Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaş-
ması» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitini Bakanı V 
B. Ecevit 

(iünı. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 
C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

II. Dinçer 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 

19 . 11 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 

A. K. Yörük 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Sa. ve So. Yar. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
İmar ve İskân Bakanı V. 

R. Aybar 
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Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması 

ÖNSÖZ 

1 — Âkıd Hükümetlerin, tanı salahiyetli murahhasları, her memleketin kendi telekomünikas
yon işlerini tanzim hususundaki hükümranlık hakkını tanıyarak, telekomünikasyon işlerinin düzenli 
gitmesi suretiyle milletlerarası münasebet ve iş birliğini kolaylaştırma maksadiyle, tam bir muta
bakatla işbu Andlaşmayı akdetmişlerdir. 

2 — işbu Andlaşmaya katılan memleket ve arazi grupları Milletlerarası Telekomünikasyon 
Birliğini teşkil ederler. 

FASIL - 1 

Birliğin teşekkülü, gaye ve bünyesi 

Madde — 1. 

Birliğin teşekkülü 

3 — 1. Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği üye ve ortak üyelerden müteşekkildir. 
4 — 2. Birliğin üyeleri şunlardır : 
a) Kendisi veya arazi grupları tarafından veya nam ve hesabına bil Andlaşmanın imza ve tas

dikini yahut bu Anlaşmaya iltihakı mütaakıp 1 No. lu ekte zikredilen her memleket veya arazi 
grupu; 

5 — b) 1 No. lu Ekte zikredilmeyip Birleşmiş Milletler üyesi olan ve 18 nci madde hükümle
rine tevfikan bu Andlaşmaya iltihak eden her memleket; 

0 — e) 1 No. lu Ekte zikredilmemiş bulunan ve Birleşimş Milletler üyesi olmıyan ve Birlik 
üyesi sıfatiyle kabulü hakkındaki talebi Birlik üyelerinin üçte ikisi tarafından tasvib olunduktan 
sonra 18 nci madde hükümleri mucibince bu Anlaşmaya iltihak eden hükümranlığına sahip her 
memleket, 

7 — 3. Birliğin ortak üyesi şunlardır : 
a) Kendi memleket, arazi veya arazi grupu yahut nam ve hesabına bu Andlaşmanın imza ve 

tasdikini yahut bu Anlaşmaya iltihakı mütaakıp 2 No. lu Ekte zikredilen her memleket, arazi ve
ya arazi grupu; 

8 — b) 4 ilâ 6 numara hükümlerine göre Birlik Üyesi olmayıp, Birliğe Ortak Üye sıfatiyle 
kabul edilme hakkındaki talebi Birlik Üyelerinin ekseriyeti tarafından tasvibedilen ve 18 nci mad
de hükümlerine uygun olarak bu Andlaşmaya iltihak eden her memleket; 

9 — c) Milletlerarası münasebetlerinde tam bir sorumluluğu haiz bulunmıyan, nam ve hesabı
na bu Andlaşmanın imza ve tasdiki bir Birlik Üyesi tarafından yapılan yahut sorumlu Birlik 
Üyesi vasıtasiyle Ortak Üye sıfatiyle kabul edilme hakkındaki talebi Birlik Üyelerinin ekseriyeti 
tarafından tasvibedilmesini mütaakıp 18 veya 19 ncu maddeler hükümlerine uygun olarak Andlaş-. 
maya katılan her arazi veya araziler grupu; 

10 — d) Ortak Üye sıfatiyle kabul edilme hakkındaki talebi Birleşmiş Milletler tarafından 
sunulan ve 20 nci madde hükümleri mucibince nam ve hesabına Birleşmiş Milletlerin bu Andlaş
maya iltihak ettiği vesayet altındaki her arazi. 

11 — 4. Birlik Üyesi bulunan arazi grupıırıa mensup bir arazi veya araziler grupu 7 ve 9 nu
maralardaki hükümlere göre ortak Üye olduğu takdirde, bu Andlaşmada belirtilen hak ve mükel
lefiyetleri bir ortak Üyeninkinden farksızdır. 

12 — 5. 6, 8 ve 9 numara hükümlerine göre, iki Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konferansı ara
sındaki fasılada, Üye ve Ortak Üye sıfatiyle katılma hususunda diplomatik kanaldan ve Birlik mer
kezinin bulunduğu memleket aracılığı ile bir müracaat vâki olduğu takdirde, Genel Sekreter Bir-
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lik Üyeleriylo istişarede bulunur ve kendisiyle istişarede bulunulan Üye dört aya kadar bu müra
caata cevap vermediği takdirde müstenkif addolunur. 

Madde — 2. 

Üye ve Ortak Üyelerin hak ve mükellefiyetleri 

13 — 1. (1) Bütün Üyeler Birlik konferanslarına iştirak etmek hakkına sahibolup, bütün 
teşekküllerine seçilebilirler. 

14 — (2) Her Üye Birliğin bütün konferans!ariyle iştirak ettiği Milletlerarası istişari komite
lerinin bütün toplantılarında ve İdare Konseyine mensubolduğu takdirde bu Konseyin bütün otu
rumlarında bir oya sahiptir. 

15 •— (3) Her Üye keza muhabere yoluyla yapılan her istişarede bir oya sahiptir. 
16 — 2. Ortak üyeler birlik üyeleri gibi ayni hak ve mükellefiyetleri haizdirler. Bununla 

beraber, ortak üyeler birlik konferanslarında veya diğer teşekküllerinde oy vermek hakkına sahip 
olmadıkları gibi Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesine de namzet gösteremezler. Bunlar İda
re Konseyine seçilemezler. 

Madde — 3 

Birliğin merkezi 

17 — Birliğin merkezi Cenevre olarak tesbit edilmiştir. 

Madde — 14 

Birliğin gayesi 

18 — 1. Birliğin gayesi : 
a) Her nevi telekomünikasyon işlerinin ıslâhı ve rasyonel kullanılmaları için milletlerarası 

işbirliğini idame ve tevsi etmek; 
19 — b) Telekomünikasyon servislerinin verimini artırmak, bunların daha çoık miktarda kul

lanılmasını ziyadel eştirmek ve 'halk tarafından mümkün olduğu kadar istimalini umumileştirmek 
amaciyle teknik vasıtaların geliştirilmesini ve en tesirli bir şekilde işletilmesini kolaylaştırmak; 

20 — c) Milletlerin bu müşterek gayelere doğru olan gayretlerini ahenkleştirmek. 
21 — 2. Birlik bu maksatla ve bilhassa : 
a) Muhtelif memleketlerin radyokomünlikasyon istasyonları arasında bozucu tesirlerle mani 

olacak şekilde frekansların tevziatını ve frekans tahsislerinin kaydını yapar. 
22 — b) Muhtelif memleketlerin radyokomünikasyon istasyonları arasındaki bozucu tesirleri 

bertaraf ve radyo frekans tayfı (spectre') -nin kullanılmasını kolaylaştırmak maksadiyle gösteri
len gayretleri koordine eder; 

23 — c) İyi vasıftaki bir servis ile sağlam ve müstakil bir telekomünikasyon malî idaresiyle 
bağdaşacak şekilde mümkün olduğu kadar düşük tarifelerin tanzimi hususunda Üye ve ortak 
üyeler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır; 

24 — d) Elindeki bütün imkânlarla, bilhassa Birleşmiş Milletlerin tatbiki kabil programlarına 
iştirak etmek suretiyle yeni veya gelişme yolundaki memleketlerde telekomünikasyon tesisleri ve 
şebekelerinin tesis, inkişaf ve mükemmel hale gelmesini teşvik eder; 

25 — e) Telekomünikasyon servislerinin iş birliği ile insan hayatının emniyetini sağlamaya 
matuf tedbirlerin alınmasını temin eder; 

26 —• f) Bütün üyeler ve ortak üyeler yararına tetkiklerde bulunarak tavsiye ve temenniler 
hazırlar ve telekomünikasyon servislerine ait malûmatı toplar ve yayınlar. 
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Madde — 5. 

Birliğin bünyesi 

27 — Birliğin teşkilâtı aşağıdaki teşekküllerden ibarettir : 
1. Birliğin en yüksek organı olan tam salahiyetli murahhaslar konferansı : 
28 — 2. idari konferanslar; 
29 — 3. İdare Konseyi 
30 — 4. Aşağıda gösterilen daimî teşekküllerden : , 
a) Genel Sekreterlik; 
31 — b) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi (I.F.R.B.); • r 
32 •— c) Milletlerarası Radyokomünikasyon îstişari Komitesi (C.C.I.R.); 
33 _ d) Milletlerarası Telgraf ve Telefon îstişari Komitesi (C.C.I.T.T.) 

Madde — 6. 

Tam salahiyetli Murahhaslar Konferansı 

34 — 1. Tanı salahiyetli Murahhaslar Konferansı 
a) işbu Andlaşmanm 4 ncü maddesinde beyan edilen gayelere ulaşmak için Birliğin takibedeceği 

genel prensipleri tâyin eder; 
35 — b) idare Konseyinin son Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansından sonraki kendi ve 

Birliğin faaliyetleri hakkında hazırladığı raporu tetkik eder; 
36 — c) Mütaakıp Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına kadar olan müddet için Birlik 

bütçesinin esasları ile kendi masrafları için bir hudut tâyin eder; 
37 — d) Birliğin bütün memurlarının esas maaşları, esas maaş dereceleri ile tazminat ve aylık

larının rejimini tesbit eder; 
38 — e) Birlik hesaplarını katî olarak tasdik eder; 
39 — f) idare Konseyini teşkil edeeek Birlik Üyelerini seçer; 
40 — g) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını seçer ve vazifeye başlıyacakları ta

rihi tesbit eder; 
41. — h) Lüzumlu gördüğü takdirde Andlaşmayı revizyona tabi tutar; 
42 —• i) icabı halinde Birlik ve diğer milletlerarası teşekküller arasında andlasmalar akteder 

veya aktedihniş olanları tadil eder ve bu teşekküllerle idare Konseyi tarafından Birlik namına 
akdolunmuş bulunan geçici anlaşmaları tetkik eder ve bunları uygun göreceği bir neticeye bağlar; 

43 — ,j) Lüzumlu görülen bütün telekomünikasyon meselelerini halleder. 
44 — 2. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı normal olarak bir önceki Tam Salahiyetli Mu

rahhaslar Konferansında tâyin edilen tarih ve yerde toplanır, 
45 — 3. (1) Mütaakıp Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının toplanacağı tarih ve yer 

veya bu ikisinden biri aşağıdaki hallerde değişebilir : 
46 — a) Birlik Üye ve Ortak Üyelerinden en az yirmisinin münferiden Genel Sekretere bu 

mevzuda yaptığı talep üzerine, veya 
47 — b) idare Konseyinin teklifi üzerine. 
48 — (2) Her iki halde de, yeni bir tarih ve yer veya yalnızca bu ikisinden biri, Birlik Üyeleri 

ekseriyetinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

— ;;ü~ ,**-.« Madde — 7. 

İdari Konferanslar 

49 —• 1. Birlik idari Komferajnisfl'arı aşağudaiki konferanslardan ibarettir : 
a) Nıormal iıdani ıkooııferaoıislar; 
'50 — Ib) Fevfkalâıde iMari teonıferan&lar; 
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51 — e) Aşağıdaîkilcra ilhitüıva eden ıhuisuisi konferanslar : 
—• Bölge hususi konferansları; 
— Dünya çapındaki 'veya iböilge «servis hususi 'konferansları . 
52 — 2. (.1) Normal idari konferanslar: 
a) Her konferans kendi sahasında 193 N'o. da 'zikredilen Tüzükleri revizyona ta|bi tutar ; 
53 —• b) Andlaşma, Genel Tüzük ve Tam Salahiyetli ıMuralhihaslar Kjonferanlsı ita-rafımdan 

ve nü en direktiflerin .hudutla rı 'clâlbilllnlde lüzumlu 'görülen bütün diğer meseleleri ıhalleJder. 
54 — (2) Ayrıca, mormal M arı radylokomünikaıslyıon konf e ramisi : 
a) Millet.Leraraısı Frekans Kayıt ıKıoımitesi üyelerini seçer; 
55 —> b) İBu 'Komiteye faaliyetleri üle ilgili italıimaftı ve ili r ve bunları teltkÜk eder. 
06 —• 3. (1) Nıormal idarî Ibır konf e ramisin tarih ve yeri aşağıdaki şalkilde tâyin ve teisıbit 

edilir : 
a) Şayet uygun görmüşse evvelki idari konferaıts tarafından veya, 
57 — b) Birlik Üye ve Ortak Üyelerinden en az (yirmisinin münferiden Genel Sekretere yaıp-

tılktarı talep üzerine yaihut, 
!58 —• e) idare Konseyinin teklifi üzerine. 
59 — (2) 57 veya '58 numaralarda (belirtilen hailende, tarilh ve yer Birlik Üyeleri >ekjseriyeti-

niiın muvafakatiyle teislblt e'diülir. 
60 — 4. (1) Fevkalâde İdari Konferanslar, huısuısi Ibâzı telekomünikasyon meselelerini gö

rüşmek üzere içtimaa davet edilirler. Bu konferanslarda yalnız gündemlilerinde Ibııhman >meviz)ular 
göHülşülelbilir. 

fil — (2) Fevkalâde idari Konferanslar, her biri Ikendi salhaısında .olmak lüızere (bir Mari Tü
züğün »bâzı bükümlerimi, No. 65 teki Ihiükümler gereğinee Birlik Üyelerinin ekseriyet (karariyle 
taisvilbedilen gündemde yer almak ışaritiyle, revizyona "baibi Itutıaıbillirler. 

ı62 — 5. (1) Fevkalâde (bir idari konferans aşağıdaki şekilde içtimaa 'cfavelt eddlelbliflir : 
•a)- Konferansın ıgümdeıml ile tarih ve totplantısiınıın yerini .teslbit eden Tam Salahiyetli Mu-

ralhlhaislar Konferansın un kararı üzerime; vieya 
(63 —• b) Birlik Üj'ye ve Orltak Üyelerinden en az yirmisinin kendileri tarafından tteklliıf edi

len Ibir gündeımii görüşmek üzere Iböyle (bür konferansın '.tiopl anmıalsı .hulsu&umdaki arautarıını .mün
feriden Genel Sekretere bildirmeleri halinde veya, 

'64 —• e) İdare Konlseyinin telklifi üzerine. 
<65 —• (ı2) 63 ve 64 No. 'landa [belliiırtülen (hallerde, konferansım taıiilhi, yeri ive gündemi Birlik 

Üyelerli ek'Keriyetinin mıulvafakatiyle Iteisibült edilir. 
()() —•. 6. Hususi konferanslar kendi gündeminde yer alan maseleleri kail etmek üzere içjtimaa 

davet ediliri e r. Aldıkları 'kararlar Iblütün hallerde Andllaşma. ve idari Tüzüklerin Mikliiml erime uy
gun olımalıdır. 

67 — 7. (1) Husuisi bir konferans şu şekilde içtimaa davet «olunalbilir : 
•a) Gündemini, toplanacağı tarih ve yeri tesb'it edecek elan Tam Salâhiyetti Muralhıhaslar 

Konferanismm veya, mor mail yaihut fevkalâde bir idari konlf e ramısın vereceği karar ütoerine veya, 
68 —• b) Dünya çapında. Mr servis ıhuisuisi konferansı .halinde Birlik Üye ve Ortak Üyele

rimden en az (yirmisinin veya ibir Ibölge .butsuisi konferansı yaihut Ibir servis ihuisusi komiferamsı ha
linde lüıgili bölıgenlin Üye ve Orltak Üyelerinin dörtte «bir'ini kendileri tarafından teis(biit eflıuiam 
bir gündemi görüşmek üzere Iböyle bir konferansın iıoplamımlası kııs-uisıındalki arzularını münferi
den Genel Sekretere (bildirdikleili takdirde veya, 

t>9 —• c) İdare Konseyinin 'telklifi üzerine. 
70 —• (2) 68 ve 69 N'o. tarda belirtilen hallerde, konferansın toplanma tarih ve yeri ile gün

demi dünya çapındaki servis hususi konferansları halinde Birlik Üyeleri ekseriyetinin, bölge 
hususi konferanslarında veya bölge servis hususi konferansları halinde ise ilgili bölge üyeleri 
ekseriyetinin muvafakatiyle tesbit edilir. 
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71. —- 8. (1) Normal ve fevkalâde idari bir konferansın yahut .dünya çapındaki bir ser-

vils hususi konferansının tarih ve yeri veya yalnızca bu ikisinden biri aşağıdaki hallerde deği
şebilir : 

'a) Birlik Üye ve Ortak Üyelerden en az yirmisinin münferiden genel sekretere bu mevzuda 
yaptıkları talep üzerine yahut, 

72 — b) İdare Konseyinin teklifi üzerine. 
7»°> — (2) Her iki halde, yeni bir tarih ve yer yahut yalnızca bu.ikisinden biri Birlik Üye

leri ekseriyetinin muvafakatiyle tesbit edilir. 
74 _ 9. ( i) Bölge hususi konferansları veya bölge servis hususi konferanslarının tarih 

ve yeri veya bu ikisinden biri aşağıdaki hallerde değişebilir : 
a) İlgili bölge Üye ve Ortak Üyelerinin en Tiz dörtte birinin talebiyle yahut, 
75 — b) İdare Konseyinin teklifi üzerine. 
76 _ (2) Her iki halde yeni bir tarih ve yer veya yalnızca bu ikisinden biri ilgili bölge 

Birlik Üyeleri ekseriyetinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

Madde — 8. 

Konferansların içtüzüğü 

Ti — Konferanslar, çalışmalarının tertibi ve müzakerelerinin idaresi hususunda bu Andlaş-
maya ek genel Tüzükteki içtüzüğü tatbik ederle]*. Bununla beraber, her konferans lüzumlu görü
lecek ilâve hükümleri tatbik edebilir. 

Madde — 9. 

îdare Konseyi 

A) Teşkilât ve faaliyeti 

78 — 1. (1) İdare Konseyi, dünyanın bütün kısımlarının adilâne temsil lüzumu göz önünde tu
tularak Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından seçilmiş yirmibeş Birlik Üyesinden mü
teşekkildir. Konseye seçilen Birlik Üyeleri, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından ye
ni bir Konseyin seçileceği tarihe kadar vazifelerini ifa eder ve bunlar tekrar seçilebilirler. 

79 — (2) İki Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı arasında İdare Konseyinden bir münhal 
hâsıl olduğu takdirde, bu mevkii işgal etmek hakkı son seçimde seçilmediği halde aynı bölgeye ait 
Üyeler arasında en çok oy almış olan Üyeye tevccüh eder. 

80 — 2. İdare Konseyinin her üyesi, Telekomünikasyon servislerindeki tecrübesi sebebiyle kali
fiye bir kimseyi Konseyde bir mevki işgal etmek üzere tâyin eder ve Konseyin vazife süresi içinde 
onu değiştirmemeye imkân nisbetinde gayret eder. 

81 — 3. Her Konsey Üyesi bir oya sahiptir. 
82 — 4. İdare Konseyi İçtüzüğünü bizzat kendisi tanzim eder. 
83 — 5. Her yıllık oturum başlangıcında İdare Konseyi kendi Başkan ve Başkan Yardımcısını 

seçer. Bunlar, müteakip yıl yapılacak oturumun açılış gününe kadar işbaşında kalırlar ve tekrar se
çilebilirler. Başkanın gaybubeti halinde Başkan Yardımcısı Başkanın yerini alır. 

84 — 6. (1) İdare Konseyi Birlik merkezinde senelik bir oturum yapar. 
85 — (2) Bu oturum esnasında istisnai olarak Konsey munzam bir oturum yapmaya karar ve

rebilir. 
86 — (3) Üyelerden ekseriyetinin talebi üzerine Konsey, normal oturumlar arasında, Başkanı ta

rafından, prensip olarak Birlik merkezinde içtimaa davet edilebilir. 
87 — 7. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı ile Milletlerarası Frekans Kayıt Komite

si Başkan ve Başkan Yardımcısı ve Milletlerarası 'Istişarî Komitelerin Müdürleri, İdare Konseyinin 
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müzakerelerine tanı salâhiyetle iştirak ederler fakat oylamaya katılamazlar. Bununla beraber, Konsey 
yalnız Üyelerine münhasır olmak üzere celseler aktedebilir. 

88 — 8. Birlik Genel Sekreteri, idare Konseyi Sekreterinin vazifelerini ifa eder. 
89 — 9. (1) Tali Salahiyetli Murahhaslar Konferansı arasında geçen müddet zarfında İdare 

Konseyi, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının kendisine verdiği yetkilerin hududu dâhilin
de onun namına hareket eder. 

90 — (2) Konsey yalnız resmî oturumları sırasında iş görür. 
91 — 10. İdare Konseyi üyelerinden her birinin temsilcisi, 21 - 32 ve 33 'Nio. larda belirtilen 

Birlik Daimî teşekküllerinin bütün toplantılarında müşahit sıfatiyle bulunmak hakkını haizdir. 
92 — 11. îdare Konseyi üyelerinden her birinin temsilcisi tarafından Konsey oturumların

daki .görevini 'i-fa iç'in yapacağı yalnız seyahat ve ikamet masrafları Birliğe aittir. 

B) Salâhiyetler 

93 — 12. (1) İdare Konseyi, Andlaşma hükümlerinin, tüzüklerin, tam Salahiyetli Murah
haslar Konferansı kararlarının ve icabı halinde Birliğin diğer konferans ve toplantı kararlarının 
Üye ve Ortak üyeler tarafından tatbikata konulmasını kolaylaştırmak hususunda bütün tedbirleri 
almakla görevlidir. 

94 — (2) Birlik faaliyetlerinin verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlar. 
95 — 13. İdare Konseyi bilhassa; 
a) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından kendisine tevdi edilen bütün görevleri 

ifa eder; 
96 — b) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferanslarını ayıran fasıla içinde işbu And 1 aşmanın 

28 ve 29 ncu maddelerinde beyan edilen bütün Milletlerarası teşkilâtlarla koordinasyonu sağlamakla 
görevli olup, bu maksatla: 

97 — 1. Birlik adına, bu Andlaşmanm 29 ncu maddesinde zikrolunan Milletlerarası teşkilât
larla ve Andlaşmanm 6 No lu Ekinde mevcut Andlaşma gereğince Birleşmiş Milletlerle muvakkat 
anlaşmalar aktedebilir; bu muvakkat andlaşmalar 42 No. hükümleri gereğince mütaakıp Tam Sala
hiyetli Murahhaslar Konferansına sunulur; 

98 — 2. Bu teşkilâtların 'konferanslarına ve icabertMği taktirde ibu teşkilâtlarla1 ımııtıafbi'k ka
larak toplanacak 'koordinasyon konferanslarına iştirak etmek dizere Birilik namıma bir veya bir 
kaç temsilci Itâyin eder; 

99 — e) Tam .Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından verilen genel talimatı göz 
önünde tutarak Genel Sekreterlik ve Birlik daimî teşekkülleri ihtisas sekreterlikleri personelinin 
ıkardo ve derecelerini kararlaştırır; 

100 — d) 'Birliğin, idarî ve malî faaliyetlerinde lüzumlu gördüğü tüzüklerle, maaş tazminat ve 
aylıklarında müşterek rejim tatbik eden Birlenmiş Milletler Teşkilâtı ve ihtisas müesseselerinin 
cari usullerini göz önünde tutacak şekilde idarî tüz'ükler hazırlar; 

101 — e) Birliğin idarî çalışmasını kontrol eder; 
102 — f) iMümkün olan tasarrufları sağlıyaraktan Birliğin yıllık bütçesini1 inceler ve karar 

(altına alır; 
103 — >g) Genel iSekreter tarafından tanzim edilen Birlik hesaplarının yıllık tetkiki husu

sunda gerekli bütün tedbirleri alır ve bunları müteakip Tam iSalâhiyetli Murahhaslar Konferan
sına arz edilmek üzere tasdik eder; 

104 — h) îcabediyorsa; 
1. .Seçim yoluyla tâyini yapılan memuriy etile re ait maaşlar haricolmak üzere, müşterek reji-

<mm mütekabil kategorileri için Birleşmiş Milletler tarafından tesbit edilen esas maaş dereceleri
ne intibak ettirmek maksadiyle idareci ve müdür sınıfları personel maaşlarının esas derecele
rini ; 
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105 — 2. Birleşmiş Milletler ve Birlik merkezindeki hususi müesseseler tarafından. tatbik 

edilen yevmiyelere intibak ettirmek ırıaksadiyle genel. servis kategorisindeki personelin esas maaş 
derecelerini; 

.106 — 3.. (Birleşmiş Milletlerin Birlik Merkezi için olan muteber kararlarına uygun olarak 
seçim yöliyle tâyini yapılan memııriyetlerinki de dâhil olmak üzere. idareci ve yüksek kategori-
lerdekilerin makam tazminatını; 

107 — 4. Birleşmiş Milletlerin müşterek rejiminde kabul ediien bütün değişikliklere hem-
ahenk olarak 'bütün Birlik personelinin istifade ettiği tazminatı; 

108 — 5. Birleşmiş Milletler personelinin müşterek emekli sandığına, bu sandığın karma ko
mitesi kararlarına uygun olarak Birliğin ve personelin aidatlarını, düzenler; 

109 — i) 6 ve 7 nei maddeler gereğince Birliğin Tam Salahiyetli Murahhasla]- ve idari 
konferanslarını içtimaa davet için gereken tedbirleri alır; 

110 — j) Birliğin Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına faydalı addettiği tavsiyeleri 
bildirir; 

111. — k) Birlik daimi teşekküllerinin, faaliyetlerini koordiııe eder, bu teşekküller tarafın-. 
dan vâki olacak talep veya tavsiyeleri neticelendirmek için münasip görülecek tedbirleri alır ve 
bunların senelik raporlarını tetkik eder; 

1.12 — 1) faydalı gördüğü takdirde genel sekreter yardımcılığından boşalan kadroya vekil 
yin eder; 

.1.13 — m) milletlerarası istişari komiteleri müdürlüklerinden boşalan kadrolara vekiller 1A-
yin eder:. 

114 — n) işbu andlaşnıada beyan edilen diğer görevleri ve bu anlaşmanın ve tüzüklerin çer
çevesi dâhilinde Birliğin iyi bir şekilde- idaresi için lüzumlu görülecek bütün görevleri ifa eder.; 

Uf) —- o) Andlaşma ve eklerinde zikredil, m iyen ve halledilmesi için mütaakıp Tam Salahiyetli 
Murahhaslar Konferansının beklenmesi imkânsız olan meseleleri muvakkaten halletmek üzere, 
Birlik Üyeleri ekseriyetinin muvafakatinden sonra gerekli tedbirleri alır; , 

İH) — p) Kendisinin ve Birliğin faaliyetleri hakkında bir rapor hazırlıyarak Tanı Sala
hiyetli Murahhaslar Konferansının tetkikine arz eder; 

117 — q) mümkün olan Ibütün imkânlarla telekomünikasyonların inkişafını kolaylaştırmak olan 
Birliğin gayesine uygun olarak elindeki bütün vasıtalarla ve bilhassa Birleşmiş Milletlerin uy
gun programlarına Birliğin iştiraki suretiyle yeni veya gelişme yolunda bulunan memleketlere 
teknik yardımda bulunarak milletlerarası işbirliğini kolaylaştırır. 

Madde — 10. 

(ıcnel Sekreterlik 

1.18 — 1. (1) Genel Sekreterlik bir genel sekreter ve bir genel sekreter yardımcısı tara
fından idare olunur. 

119 — (2) (lenel Sekreter ve genel sekreter yardımcısı, seçilmeleri sırasında tesbit olunan 
tarihte işlerine başlarlar ve Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansın m müteakip toplantısında 
tesbit edilecek tarihe kadar normal olarak vazife başında kalır ve tekrar seçilebilirler. 

120 — (3) Genel sekreter, Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konferansına ve Tanı Salahiyetli 
Murahhaslar Konferansları arasındaki fasılada Genel Sekreterlik uhdesine tevdi edilmiş olan 
görevler ile Birliğe ait idari ve malî servislerin heyeti um ilmiyesinden. İdare Konseyine karşı 
sorumludur. Genel Sekreter yardımcısı genel sekretere karşı sorumludur. 

. 121 — (4) Genel sekreterlik münhal olduğu takdirde genel sekreter yardımcısı vekâlet eder. 
122 — 2. Genel sekreter : 

. a) Genel sekreter yardımcısı ile daimî teşekküllerin şeflerinden müteşekkil ve kendisinin 
başkanlık ettiği bir koordinasyon komitesi vasıtasiyle Birlik daimî teşekküllerinin faaliyetlerini 
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koordine eder. Bu koordinasyon idari • ıneselelei' teknik yardım, harici münasebetler, genel en
formasyon ve bilhassa İdare Konseyince1 beyan edilen mühim diğer meseleleri içine alır; 

V2o -— b) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından verilen direktifler ve İdare 
Konseyince tanzim edilmiş tüzükler gereğince' (Jer-eT Sekreterlik çalışmasını organize ve bu sekre
terliğin y)ersonelini tâyin eder; 

124 — c) Daimî teşekküller ihtisas sekreterliklerinin teşkiline ait idari tedbirleri alır ve tâ
yin veya işten çıkarılması hususundaki nihai kaıaı genel sekretere ait olmak üzere her daimî 
teşekkülün şefiyle mutabık kalarak ve şefin tercihine dayanmak suretiyle bu sekreterlikler per
sonelini tâyin eder; 

125 — d) Müşterek rejimin servis, tazminat ve aylıklarla ilgili şartlara tesir eden ve Birleş
miş Milletlerle ihtisas müesseselerince alman her kararı İdare Konseyinin bilgisine arz eder; 

12t> — e) İdare Konseyince tasdik edilen idari ve malî tüzüklerin ihtisas sekreterliklerinde 
tatbikatına nezaret eder; 

127 — f) doğrudan doğruya Birlik daimi teşekkülleri şeflerinin emrinde çalışan ihtisas 
sekreterlikleri personelinin mühasıran idari kontrolünü sağlar; 

128 — g) Birlik konferanslarından evvel ve sonraki sekreterlik işini sağlar; 
129 — h) Gerektiği takdirde, davet eden* hükümetle işbirliği yaparaktan Birliğin bütün kon

feranslarının sekreterlik görevini ve istek üzerine veya Andlaşmaya ekli tüzüklerde beyan edildiği 
takdirde Birliğin daimi teşekküllerinin toplantılarının veya. himayesi altında kurulmuş olan top
lantıların sekreterlik görevini sağlar; keza, tal ebedi kliği takdirde ve bir mukavele tahtında 
telekomünikasyonla ilgili diğer her hangi bir toplantının da sekreterlik görevini üzerine alır; 

130 — i) frekans kayııt listeleri ve milletlorarası frekans kayıt Komitesinin çalışmaları ile 
ilgili bulunan diğer lüzumlu bütün dosyalar hariç, Birlik daimi teşekkül veya idareleri tarafın
dan verilmiş malûmata göre tanzim edilen resmî nomanklâtörleri son duruma göre tutar; 

131 — j) Birlik daimi teşekküllerinin tavsiye ve belli başlı raporlarını yayınlar; 
132 —- k) taraflarca kendisine bildirilen telekomünikasyonla ilgili milletlerarası ve bölge 

andlaşmalarmı yayınlar ve bu andlaşmalara ait dokümanları son malûmatı ihtiva edecek tarzda 
tutar; 

133 — 1) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesinin teknik normları ije kendi vazifeleri Du
yanında milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi tarafından hazırlanan ve frekansların tahsis ve 
kullanılmasına dair olan bütün diğer dokümantasyonu yayınlar; 

134 — m) gerektiği takdirde Birliğin diğer daimi teşekküllerinin yardimiyle aşağıda yazılı 
dokümanları hazırlar, yayınlar ve son malûmatı ihtiva edecek tarzda tu tar ; 

135 — 1. Birliğin teşkilât ve bünyesini gösteren bir dokümantasyon; 
136 — 2. Andlaşmaya ekli Tüzüklrede belirtilen genel istatistiklerle Birliğin resmî servis 

dokümanları; 
137 —• 3. konferanslar ve İdare Konseyi tarafından tanzimi lüzumlu görülen diğer bütün 

dokümanlar; 
138 — n) neşredilmiş olan dokümanları dağıtır ; 
139 — o) bütün dünyadaki telekomünikasyonlarla, ilgili millî ve milletlerarası malûmatı, 

münasip şekilde, toplar ve yayınlar; 
140 — p) Birliğin diğer daimî teşekkülleriyle iş birliği yaparaktan yeni veya gelişine yolunda

ki memleketlere bunların telekomünikasyon şebekelerini ıslâhına yardım etmek maksadiyle bilhassa 
kendileri için. faydalı olabilecek teknik veya idari mahiyetteki malûmatı toplar ve neşreder. Birleş
miş Milletler himayesi altındaki milletlerarası programlarla sağlanan imkânlar bu memleketlerin dik
katine Bunulur; 

141 — q) Telekomünikasyon servislerinden en yüksek bir verim elde etmek ve bilhassa muzır 
müdahalelerin azaltılması için frekansların mümkün olan en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak 
maksadiyle, Üye ve Ortak Üyelere faydalı olabilecek teknik vasıtaların kullanılmasına mütedair her 
türlü malûmatı toplar ve yayınlar; 
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142 — r) Diğer milletlerarası teşekküllerden elde edebileceği malûmat da dâhil olmak üzere 

topladığı veya kendisine verilen bilgiler yardımiyle telekomünikasyon mevzuunda periyodik olarak 
bir genel istihbarat ve genel dokümantasyon neşreder; 

143 — s) idare Konseyinin tasvibinden sonra bilgi kabilinden bütün Üye ve Ortak Üyelere 
tevdi olunan yıllık bütçe taslağını hazırlar ve bu Konseye sunar; 

144 — t) Her sene, İdare Konseyine sunulan malî idare raporu ile her Tam Salahiyetli Murah
haslar Konferansı arifesinde bir hesap hulâsası tanzim eder; bu raporlar îdare Konseyi tarafından 
tetkik ve tasvibolunduktan sonra Üye ve Ortak Üyelere tebliğ edilir ve tetkikıyle katî tasdiki için 
mütaakıp Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına sunulur; 

145 — ıı) Birlik faaliyeti hakkında olup İdare Konseyinin tasvibinden sonra bütün Üye ve 
Ortak Üyelere gönderilen yıllık bir rapor tanzim eder; 

146 — v) Birlik Sekreterliğinin diğer bütün işlerini tedvir eder. 
147 — 3. Genel Sekreter Yardımcısı görevlerinin ifasında Genel Sekretere yardım eder ve Ge

nel Sekreterin kendisine tevdi ettiği hususi işleri yapar. Genel Sekreterin gaybubeti halinde Genel 
Sekretere verilmiş olan işleri de yürütür. 

148 — 4. Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı, milletlerarası istişari komitelerin, ge
nel toplantılarına ve Birliğin bütün konferanslarına Stişari mahiyette iştirak edebilir; Genel Sekre
ter veya temsilcisi Birliğin diğer bütün konferanslarına istişari mahiyette iştirak edebilir. 

Madde — 11. 

Birlik memurları ve personeli 

149 — 1. Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve milletlerarası istişari komiteleri müdür
lerinin hepsi Birlik Üyesi muhtelif memleket vatandaşı olmalıdırlar. 

150 — 2. (1) Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Milletlerarası Frekans Kayıt Ko
mitesi üyeleri ile milletlerarası istişari komitelerin müdürleri ve keza Birlik personeli kendi görevle
rinin ifasında, Birlik dışında hiçbir Hükümetten ve makamdan ne talimat alabilir ve ne de istiyebilir. 
Bunlar, milletlerarası memurluk durumları ile bagdaşmıyan her hareketten sakınmalıdırlar. 

151 — (2) Her Üye ve Ortak Üye, 150 No.da sayılan memurların ve Birlik personelinin ifa 
etmekte oldukları görevlerinin milletlerarası karakterine hürmete ve bunları görevlerini ifada tesir 
altında bulundurmamaya mecburdur. 

152 — (3) Personelin işe alınması ve istihdam şartlarının tesbitinde en büyük gayenin, Birlik
te, en yüksek derecede ehliyet, ihtisas ve doğruluk vasıflarını haiz kimselerin hizmetini sağlamak 
lüzumu olmalıdır. Mümkün mertebe geniş bir coğrafi esas üzerine yapılmış bir tâyinin ehemmiyeti 
önemle nazarı itibara alınmalıdır. 

Madde — 12. 

Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi 

153 — 1. Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesinin başlıca vazifeleri şunlardır : 
a) Radyokomünikasyon. Tüzüğünde zikredilen ve icabı halinde Birliğin kompetan konferansla

rının kararlarındaki usule uygun olarak, muhtelif memleketler tarafından yapılmış frekans tahsis
lerinin her birinin tarih, gaye ve teknik karakteristiklerini tesbit etmek ve beynelmilel'olarak res
men tanınmalarını sağlamak maksadiyle metodik bir şekilde kaydetmek; 

154 — b) Muzır müdahalelerin meydana, gelebileceği frekans tayfı (speetre) bölgelerinde, müm
kün olduğu kadar çok sayıda radyoelektrik yolunun işletilmesi maksadiyle Üye ve Ortaik üyelere 
tavsiyelerde bulunmak; 

155.— c) Böyle bir konferansın hazırlanması ve bunun kararlarının tatbiki maksadiyle Birlik 
Üyeleri ekseriyetinin muvafakati ile Birliğin kompetan • bk konferansı veya idare Konseyi tarafın
dan gösterilen frekansların tahsis ve kullanılışına mütaallik bütün ek görevleri yapmak; 
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156 — d) Kendi görevlerinin icrasında lüzumlu olacak dosyaları son durumu gösterecek şekilde 
tutmak, 

157 — 2. (1) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi 160 ilâ 169 No. kırdaki hükümlere uygun 
olarak tâyin edilmiş onbir bağımsız Üyeden ibaret bir teşekküldür. 

158 — (2) Komite üyeleri, radyokomünikasyon sahasında teknik bilgilere tanı mânasiyle sahip ve 
frekans tahsis ve kullanılması hakkında pratik bir tecrübeye sahip olmalıdırlar. 

159 — (3) Bundan başka, 154 No. mucibince Komite nezdine getirilen meselelerin iyi bir şekil
de anlaşılabilmesini temin için, her üye arzın bir bölgesinin coğrafî, ekonomik ve demografik duru
mundan malûmattar olmalıdır. 

160 —- 3. (1) Normal radyokomünikasyon İdari Konferansı toplantılarının her birinde Komite
nin onbir üyesini seçer. Bu üyeler, Birlik Üyesi memleketler tarafından teklif edilmiş namzetler 
arasından seçilmişlerdir, iler Birlik Üyesi kendi memleketinden ancak bir tek namzet teklif edebi
lir. Her namzet 158 ve 159 numaralarda gösterilen vasıfları haiz olmalıdır. 

161 — (2) Bu seçim için takibedileıı usul, dünyanın muhtelif bölgelerinin eşit bir tarzda temsili
ni sağlıyacak şekilde bizzat konferansça tanzim edilir. 

162 — (3) Her seçimde, Komitenin vazifede olan her üyesi bağlı olduğu memleket tarafından 
namzet olarak yeniden teklif edilebilir. 

163 — (4) Komitenin üyeleri, kendilerini seçmiş olan normal Radyokomünikasyon İdari Konfe
ransı tarafından tesbit edilen tarihte vazifeye başlarlar. Bunlar, normal olarak, haleflerinin vazife
yi almaları için mütaakıp konferans tarafından tesbit edilecek tarihe kadar vazife başında kalırlar. 

164 — (5) Şayet iki normal radyokomünikasyon idari konferansı arasındaki fasılada, seçilmiş 
olan bir üye istifa eder veya mâkul sebep göstermeksizin üç aydan fazla bir süre ile görevini terke-
derse üyenin aidoldıığu Birlik Üyesi memleket, Komite Başkanınca, aynı memleket tebaası bir ye
deği mümkün olan en kısa bir zamanda tâyin etmeye, davet edilir. 

165 — (6) Şayet mezkûr Birlik Üyesi memleket, bu davetten itibaren üç aylık bir süre zarfın
da eskisinin yerine bir yenisini tâyin etmediği takdirde Komitenin mütebaki görev süresi zarfında 
Komitede çalışmak üzere birisini tâyin etme hakkını kaybeder. 

166 •— (7) Şayet iki normal radyokomünikasyon idari konferansı arasındaki fasılada yeni tâ
yin edilen kimse de istifa eder veya mâkul sebep göstermeksizin üç aydan fazla bir müddetle vazi
fesini terkederse, aidoldıığu Birlik Üyesi memleket, ikinci bir kimse tâyin etme hakkına sahip ola
maz. 

167 — (8) 165 ve 166 No. larda mevzuubahis hallerde, Komite Başkanı o zaman, evvelki seçim
de mezkûr bölge namzetleri arasında seçilmemiş oy sayısı en yüksek olan Birlik Üyesi memleketten 
Komiteye iştirak için bu namzedini Komitenin mütebaki görev süresi için tâyin etmesini ister. Şa
yet bu şahıs gönderilemiyecekse mevzuubahis memleket bu memleket tebaalı bir başkasını tâyin et
meye davet olunur. 

168 — (9) Şayet iki normal radyokomünikasyon idari Konferansı arasındaki fasılada Komite
nin seçilmiş bir üyesi veya bunun yerini alan kimse vefat ederse, vatandaşı bulunduğu birlik Üye
si memleket bu memleket tebaalı bir başka şahsı tâyin etmek hakkını mahfuz tutar. 

169 — (10) Komitenin tesirli bir şekilde işlemesini garanti altına almak için, bir vatandaşı Ko
mite Üyeliğine seçilmiş olan her memleket, imkân nisbetinde, iki radyokomünikasyon idari konfe
ransı arasındaki fasılada, bu üyesini geri çağırmaktan kaçınmalıdır. 

170 — 4. (1) Komitenin çalışma metotları Kadyokomtinikasyon Tüzüğünde tarif edilmiştir. 
171 — (2) Komite Üyeleri, kendi aralarından, bir yıllık bir süre ile kendi görevlerini ifa ede

cek olan bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Sonra, Başkan yardımcısı başkanın ye
rine geçer ve yeni bir başkan yardımcısı seçilir. 

172 — (3) Komite bir ihtisas sekreterliğine sahiptir. 
173 — 5. (1) Komite üyeleri, kendi memleketlerinin temsilcileri gibi değil ve fakat milletler

arası bir sorumluluk yüklenmiş bitaraf memurlar gibi vazife görürler, 
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174 — (2) Komitenin hiçbir üyesi, vazifelerinin ifasına mütaallik hususlarda hiçbir Hükümet, 

Hükümet üyesi, teşkilât ve resmî veya hususi kimseden talimat istemez ve alamazlar. Ayrıca, her 
üye veya ortak üye Komitenin Milletlerarası karekterine ve üyelerinin görevlerine hürmete ve hiç
bir vaziyette hizmetlerinin ifasında bunların her hangi birisini tesir altında bulundurmamaya çalı
şacaktır. 

175 — (o) Komite üyelerinden ve personelinden hiçbiri kendi vazifelerinin dışında, telekomü
nikasyon işleriyle iştigal eden her hangi bir müesseseye ne şekilde, olursa oksun fiilen iştirak edemi-
yeceği gibi malî menfaat de sağlıyanıaz. Bununla beraber, «Malî menfaat» tâbiri, eski bir vazife ve
ya hizmetten dolayı tekaütlük için olan tediyelerin devamına aykırı şekilde mütalâa olunamaz. 

Madde — 13. 

Milletlerarası İstişare Komiteleri 

176 — 1. (.1) Milletlerarası İvadyokomünikasyoıı İstişari Komitesi (C. C. I. R.) münhasıran 
radyokomünikasyonlara mütaallik teknik ve işletme meseleleri üzerinde etütler yapmak ve tavsiye
lerde bulunmakla görevlidir. 

177 — (2) Milletlerarası Telgraf ve Telefon İstişari Komitesi (0. 0. L. T. T.) telgraf ve tele
fona mütaallik teknik, işletme ve tarife meseleleri üzerinde etütler yapmak ve tavsiyelerde bulun
makla görevlidir. 

178 -— (o) Her istişari Komite vazifelerini ifada, bölge çerçevesi içinde ve milletlerarası sa
hada, yeni veya gelişme yolundaki memleketlerdeki telekomünikasyonların kurulması, inkişaf ve 
gelişmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan meselelerin tetkikinde gayet dikkatli davranmalıdır. 

179 — (4) İlgili memleketlerin isteği üzerine her istişari Komite, bu memleketlerin Millî tele
komünikasyonlarına mütaallik meseleler hakkında da keza etütler yapar ve tavsiyelerde bulunabi
lir. 

180 — 2. (1) Üzerlerinde tavsiyelerde bulunmakla görevli olduğu her milletlerarası istişari 
Komitesinin etüt edeceği meseleler, Tam Salahiyetli Murahhaslar, Konferansı, bir idari konfe
rans, İdare Konseyi, diğer istişari Komite veya milletlerarası frekans kayıt Komitesi tarafından 
kendisine sunulur. Bu meseleler, bizzat ilgili istişari Komitenin genel toplantısında elde tutulması 
kararlaştırılan meselelere veya genel toplantılar arasındaki fasılada en az oniki Birlik Üye ve or
tak Üyesi tarafından kaydı talep veya tasvibedilen meselelere dâhil edilirler. 

181 — (2) Milletlerarası istişari Komitelerin genel assambleleri, doğrudan doğruya tavsiye
lerine ait teklifleri veya devam eden etütlerinin neticelerini idari konferanslara sunmakla görev
lendirilmişlerdir. 

182 — .'!. Milletlerarası istişari Komitelerin üyeleri şunlardır : 
a) hukukan, Birliğin bütün Üye ve ortak Üyelerinin idareleri; 
18o — b) kendisini tanıyan Üye veya ortak Üyenin tasvibiyle bu Komitelerin çalışmalarına ka

tılmak istiyen her tanınmış hususi işletme. 
184 — 4. Her Milletlerarası istişari Komitenin çalışması aşağıdakiler tarafından sağlanır : 
a) normal olarak her üç senede bir toplanan genel assamble. İlgili normal idari bir konferans, 

içtimaa çağrıldığında, genel assamblenin toplantısı, mümkünse bu konferanstan en az sekiz ay ev
vel, yapılır. 

185 — b) tetkik eidleeek meseleleri halletmek için genel assamble tarafından teşkil olunan 
etüt komisyonları; 

186 — e) Clenel assamble tarafından seçilmiş bir. müdür. Statüsü daimî bir memurunkinin ay
nısıdır, fakat hizmet şartları hususu, özel tüzük hükümlerine mevzu teşkil edebilir; 

187 — d) müdüre yardımcı bir ihtisas sekreterliği; 
188 — e) Birlik tarafından kurulmuş lâboratlivarlar veya teknik tesisler. 
189 — 5. (1) lstişaı;i Komiteler, işbu Andlaşmaya ek Genel Tüzükteki konferansların içtü

züğünü, tatbikine imkân oldukça, uygulamaya riayet ederler. 
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190 — (2) îstişari Komitelerin çalışmalarını kolaylaştırmak maksadiyle, ilgili genel assamble-

ler, konferansların içtüzüğiindekilerle mübayenet olmıyacaksa, munzam hükümler kabul edebilir
ler*. 

191 — 6. Îstişari Komitelerin çalışma metotları, işim Audlaşmaya ekli Genel Tüzüğün ikinci 
kısmında tarif edilmiştir. 

Madde — 14. 

Tüzükler 

192 — 1. 8 nci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşmadaki 5 No. lu Ekte ba
his konusu edilen Genel Tüzük aynen Andlaşmanm vüsatine ve yürürlük müddetine maliktir. 

1 9 3 — 2. (1) Andlaşmanm hükümleri, bütün Üye ve ortak Üyeleri bağlıyan aşağıdaki idari 
Tüzüklerle tamamlanm'aktadtr : 

Telgraf Tüzüğü "" • •''' : ' ' - ' 
Telefon Tüzüğü 
lvadyokomünikasyon Tüzüğü 
Radyokomünikasyon Ek Tüzüğü 
194 — (2) Üye ve ortuk Üyeler, İdari konferanslar tarafından bu Tüzüklerin her revizyonu 

tasdik ettiklerini Genel Sekretere bildirirler. Genel Sekreter de bu tasdik kararlarını "aldıkça 
bunları Üye ve ortak üyelere tebliğ eder. 

.195 — 3. Andlaşmanm bir hükmü ile Tüzüğün bir hükmü arasında, bir aykırılık olduğu 
takdirde Andlaşmanmki muteberdir. 

Madde — 15. 

Birliğin maU işleri 

196 —- 1. 'Birliğin giderleri aşağıdakilere ait masraflardan ibarettir : 
a) İdare Konseyi, Genel Sekreterlik, milletlerarası frekans kayıt komitesi, milletlerarası 

istişari Komitelerin sekreterlikleri, Birlik tarafından vücuda getirilen lâboratuvar ve teknik te
sisler; . 

197 — b) Andlaşmanm 6 ve 7 ei maddeleri hükümlerine göre, yapılıp Birlik Üyeleri ekseri
yetinin kanarı veya muvafakati üzerine toplanan konferanslar; 

198 — c) Milletlerarası istişari Komitelerin bütün toplantıları. 
199 —-2. 197 No. hükümleri içine girmiyen ve bölge karakteri, evvelemirde ilgili bölgenin 

Üye ve Ortak Üyeleri ekseriyetinin mütalâası alındıktan sonra İdare Konseyince tâyin 
edilen 51 No. da belirtilen hususi konferansların masrafları iştirak sınıflarına göre bu bölge
nin bütün Üye ve Ortak Üyeleri tarafından ve muhtemelen, aynı esas üzerinden, bu gibi kon
feranslara iştirak etmiş bulunan diğer bölge Üye ve Ortak Üyeleri tarafından deruhde edilir. 

200 — 3. 197 ve 199 numaralarda zikredilmiyen hususi konferans masrafları, iştirak sınıf
larına göre, bu gibi konferanslara iştirak etmeyi kabul eden veya iştirak etmiş bulunan Üye ve 
Ortak Üyeler tarafından deruhde edilir. 

20.1. — 4. İdare Konseyi, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından, masraflar için 
tesbit edilen hudutları göz önünde tutaralktan. Birliğin, yıllık bütçesini tetkik ve tasdik eder. 

M. MecM (S . Sayısı : 647 ) 



— 16 — 
202 — 5. Birlik masrafları, aşağıdaki tabloya göre, her üye ve ortak üye tarafından seçilen 

iştirak sınıfına tekabül eden ünite adedine tabi olarak tâyin edilen, üye ve ortak üyelerin iştirak
leriyle karşılanır. 
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203 — G. Üye ve Ortak Üyeler, Birlik masraflarına iştirak edecekleri nispetleri »gösteren 
sınıfı serbestle seferler. 

204 — 7. ('.!)' Her Üye ve Orftak Üye, seçtiği iştirak sınıfını Andlaşmanm yürürlüiğe gir
mesinden en az altı ay evfvel Genel Sekretere bildirir. 

205 —> (2) Bu karar, Genel 'Sekreter tarafından Üye ve Ortak Üyelere tdbliğ edilir. 
206 —< (3) 204 No, da belirtilen tarihten evvel, kararını bildirmemiş lbulunan Üye vje Ortak 

Üyeler, (1952, Buenos - Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasmm rejimi sırasında 
seçtikleri iştirak sınıfına <gwe masraflara katılmak mecburiyetindedirler. 

'207— (4) Üye ve Ortak Üyeler, her zaman için, evvelce kendileri tarafından kabul olunan 
iştirak sınıfından da'ha yükseğini seçebilirler. 

208 — (5) 204 - 206 No. lara göre teslbilt edilmiş ^bulunan iştirak ünite adedi üzerinde, 
Andlaşmanm meriyeti müddetince, 'her 'hangi 'bir indirme yapılamaz. 

209 —• 8. Üye ve Ortak Üyeler, İdare Konseyince kararlaştırılan bütçeye göre hesaplanmış 
senelik iştirak hisselerini pieşin <olarak öderler. 

210 — 9. ödenecek (meblâğlar Birliğin her malî yılının ^başlangıcından itibaren faize tabi
dirler. Bu faiz nisbeti senede ilk altı ay için % 3 (yüzde ü!ç) ve yedinci aydan itibaren de 
% 6 (yüzde altı) olarak tesbit edilmiştir. 

211 —»10. (1) 'Tanınmış hususi işletmeler ve ilmî veya sınai teşekküller, 'iştirak etmeyi ka-
Ibul ettikleri vleya iştirak ettikleri k'onferans veya toplantıların masraflarına katılırlar. 

212 (2) Keza Milletlerarası teşekküller de mütekabiliyet kayıt ve şartiyle iştirak etmeleri kabul 
olunan konferans veya toplantıların masraflarına, İdare Konseyince muaf tutulmadıkça, katılır
lar. 

213 — (3) İştiraklerin tutarı İdare Konseyince tesbit edilir ve Birlik geliri gibi addolunur. İdare 
Konseyince tesbit edilen hükümler uyarınca faize tâbidir. ^ 

214 — 11. Birliğin lâboratuvar ve teknik tesislerinde bâzı Üye ve ortak Üyeler, Üye veya 
Üyeler grupu, bölge veya diğer Teşekküller hesabına yapılacak ölçü, tecrübe veya özel araştırma 
masrafları bu Üye ve Ortak Üye, Grup Teşekkül veya diğerleri tarafından ödenir. 

215 — 12. İdarelere, tanınmış hususi işletmelere veya şahıslara satılan dokümanların satış 
bedeli, genel kaide olarak, dokümanların baskı ve tevzi masraflarını karşılıyacak şekilde İdare 
Konseyi ile müştereken Genel Sekreter tarafından tesbit edilir. 

Madde — 16. 

Diller 

216 — 1. (1) Birliğin resmî dilleri : (Jinçe, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Ruscadır, 
217 — (2) Birliğin çalışma dilleri : Fransızca, İngilizce ve İspanyolcadır. 
218 — (3) Anlaşmazlık halinde Fransızca metin esastır. 
,219 — 2. (1) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansiyle idari Konferansların nihai vesikaln-
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rı, nihai andlagmaları, protokolleri, karar, ; t a v s i f ' ve •<4bmfeunUdri''geııdtı^uby»'vo!'J.g8rok--ıaıdaıiı 
bak ımından birbir ler ine muadi l b ir t a r z d a Jale 'me»il ateiak;! ^«âtiylefîBirM!i'a^iabfl-î'nisaııflıairmdâiMati
zim olunur. .••••'iü-'f. Ti,. •>,,,-:,.... ,;!!ii,/, .!<•! •»•»ııi.iisııiii •(J.l.r.ı,, !•»,, '.T .i'- ÜT 

220 ~ (2) Bu konferanslara ait ; d i ğ e i ' ' b m ü n ' d ü M m a t t l ^ 
221 — 3. (1.) İdari- tüzüMCr<J(T4ikt^dllc'n<' Birliğin^eHfnî^dMuSi'dökfımıinlarii'bbş U-esmî-dilde 

yayınlanır. •ı:l.-,--'-,'i,n: ül-ı - I T H Ü T T ' T n-.|.-. :-i:b.'!;i in:.. ,:,. >Ta/. ı;.- . T 

222 — (2) Genel Sekreterin vazifesi icabı okm.k genel dağıtımını sağlıyaeağı diğer bütün do-
kfuuanlar üç çalışına dilinde tanzim edilir. f " 

223 —• 4. 219 - 222 Nıo. larlda Ibahiı̂  ^pnu^r.ödMeM!bütün dokümanlar, Ibu numaralarda be-
lirıtilenlei'ldon-aıyrı ıbir lisanda Ibıaısılimaisını Mfilyen Üye ve Orltak Üyeler 'tercüme ve Ihaıslkı masraf-
laİ-Miki^amainıÂı ^ m i g ı derıtihİe': etMerTt^tlte,^^fek> 6!r1,aild;ö;,M;^nlânfcik i , : ' 

Ş24 —t 5. Al) Binlik .Konfcrjansjarı,^ vo'lpkun^^ 'İdare' 'Sçı^eyi 
ve 'IdaımT TİefcfeİİeiUn 'toplmitılarınlda üc 'çaİism'aV-MlM TnüesSar jbîr 
tercülme sılsltemî, ıkullamlır. . , . , . ' , , *• ' , , ' ' . . . . . . . 

2125 — (2) Bir oturuma ıgt'iraJk elden^erın..hepsi, b'U hususta mutalbılk, oldujklaTi t^klflıi^de, mü
zakereler yukardalki döTitlten daha az kilde .cereyan edelbiljir. 

226 —• 6. (1) Bîrlliik yonfe,ran]slarınd|a, idarp iKknKoyi ve dâimi teşekküllerin Itaplanltıların-
da, aşağıdalkli .hallerde, 217 ve 224 Nlo. larlda belirtilenlerden ayrı lisanlar kullanılalbilir : 

227 — a) 'Genel ı se 'k re te^ vtlyitt *toUgftlix '• dkiidfî1 ",t^elİdl^^s'v|b*ı^Öi!h.tel±^,' 'il&v-e^eaı d îğe r b i r veya da
ha fazla l isanların k u l l a n ^ l m k k ı ı ^ Ibir mür'aeaalt vâiki 
oMuğu,, sv,e, taunun; ıtey^dşideee^JL _ Âl'Şve .ijnajsraflar.,, n*ü£a^a|t,\, ffo^flO,, veya 'rl^ekliiy:^ Üye ve , Ortak 
Ü y e j f i r ^ t ^ : M , : ı ; i n . d ....,., ,;,,fi,i:,.,,. ; , , j ,.„?;„.•,.,,! . , , - ! • . | j • , . - . . ; 

228 —• (b) ther hanigö. !bir delegasyon, ımaisrafları ıkenld'kıo ai|t olmak üzere, ken)4^,, ıljısa^ını^an 
224 ıJNf,0. jeta.^,1b,elirtilen Ij^a/nlar$an^(birine §\\îajbii ıteriçüjine.,r y^^m^ı-; jjCiİTi, .geşrejçep;• «tedbîrleri,»aldığı 
t akd i rde . l ü l . , , , l ! o t ' . „ , : • ; . , t . . - ı , ; T ;..„.„» ,-_.-u l iKi, , ..i-,-,-,!-, - T : 
,. ı.,$ÎS|,,-Ttri ,(&), \ 2$7,: jfîSJo., da.jbeprÇtjilejn,.:4wwfl)d^ £k^ml İV$ıe^#Qr ;i ;y^aM!İıJjgâ'lİ^-daİnw;^eşe!klklül db'ajka-

nı, zuhur edecek masraf lar ın usulü •daîiretSÎTiJG p̂f»̂ eı?|cl)İ!].Q|:îii-.,• itft-r'ftl̂ B-'̂ ^Tii>.; ı^irl'j.ğj©!,; 'Q<̂ resEke'Ç*eğlİ13.,c.;(̂ ir 
ilgili Üye ve Or'taJk Üyeilerden garanlti a ld ık tan sonra Ibu müraciaata iralk'ân niıs!b.etiinlde mufvafa-
kait «der. o£ abb^M 

,230 — (3) ı228 Nıo. d a ibel'irtileın durujaıl^a, i%Şi ^ele 'gaSyon,a^^ca aılzn eltıtiğî talkidünide, mais-
raf lar kendine aidolmalk üzere,"'2!24 'NIQ. 'iclia l gö:k 'eMen\ lıs^a^'aiiın ' b î r inden kend i idiline şiilfalhıen 
tercüme yapıl masını temin edelbilir. 
ı - , İ ,:•,•! s ^ ı » V : : . . , r . : . • • - : ! . ' • • . , : ;'-•! >', [ • , , •. -^ ,.- •., .-...; / . . •,: . ,: ' i l / . r

; . ! - . - . . j - ı ' î f .•>•>• '.••.'•\iU. ^ ' , i < - , ' - i : î I ! ! ' ! 

- A • - n r , , . . 'r iJ-î <-İ-' I >. • > b ' ı , U f U I; • ' ı - . i ı i , - . ! ; ! b ı i ı i ! ; < > ^ - *. ı _ T -1 "• M i . ' ı - ı i n v 

Anidlaşmanın ve liLizulklcnn Itatlbıkı • , 

" ! M , 2 M — ' 1 . îşbıi 'ÂMiyşma'iımiz'a s'alhlbji hükünıdileriin' iKer /biri taraf ıticl.an fc^lsdlilk 'ejdîl^celktfiır. 
Ânitiraş'm'an'ın! Üasdikıne ait''veisilcalar, ımümikûh.' 'olan 'en feiısa fer_ zamanda, âiplömaltiilİs ^analİdan' v;e 
l ^ M ' i f e / ' ^ e ^ ' '.mehıîelket'ih1 'hfulküme^tfı' afa'ciİiğî* !iİe, t'asifİ'ik Ikeyffiiyieiîni' Ülye ve4 Orr&âijs: 
'Üyelerö^i l lddTOc^ b l a n ; ^ "" '• ! ''"'" '.'""^ J:'! _ " ;/ hl , ," : ' ' •''''•" n'!'' 

232 —-2. (1) İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi1t'aüib'e'den iki sene Wariınctal imza sa
hibi hei- Mküıriet !231 No: d'a-belirtiM Şartlar d'âhiîîıirl'e tasdik' vesikasıfii'teVrİi! btmemiş daİıi; olsa, 
18"- 15 nümairalaMa ' BMik 'ÜVel eî-iriıe1 'tönıh^il ^aîdardâh'fayclalahirlaT::i1 : ! j ! l ! i ' ; ; : ,: 

i;" 23Ö;'J-J>'' (2) ; ' . îşbü 'AnlâŞrritoiö] yürürlüğü girdiği 'tarihten itibârön iki'serinlik 'müddetin Sonun
da' !23î Ndi1-d^'belirtil'6h'i!şa;rtlâT 'dâhilindestasdik'vesikWıni ğöıldernieMiş1 IrtiMnan' inizâ sahibi 'bir 
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hükümet, tasdik vesikasının tevdiine kadar hiçbir Birlik Konferansı, idare Konseyi oturumu ve 
Birliğin daimî Teşekküllerinin toplantılarında rey kullanamaz. 

234 •— 3. 52 nci madde mucibince bu Andla sınanın yürürlüğe, girmesinden sonra her tasdik 
vesikası, Genel Sekreterliğe tevdi olunduğu tarihte muteber olur. 

235 — 4. imza -eden hükümetlerden bir veya bir kaçı Andlaşmayı tasdik etmedikleri takdir
de, bu Anlaşma onu tasdik eden hükümetler için muteberdir. 

Madde — 18. 

Anlaşmaya iltihak 

236 —• 1. işbu Andlaşmayı imza etmemiş bulunan bir memleketin hükümeti 1 nci madde hü
kümlerine uyaraktan her zaman buna iltihak edebilir. 

237 — 2. iltihak vesikası diplomatik kanaldan v,e Birlik Merkezinin bulunduğu memleketin 
hükümeti aracılığiylc, bu iltihak keyfiyetini Üye ve Ortak Üyelere bildirecek ve herbirine bu vesi
kanın tasdikli bir suretini tevdi edecek olan Genel Sekretero gönderilir. Aksine bir hüküm bulunma
dıkça, iltihak keyfiyeti buna ait vesikanın tevdii gününde muteber sayılır. 

Madde — 19 

.- ,-•••. •• r • Andlaşmanın haricî münasebetleri Birlik Üyeleri 
tarafından sağlanan ^memleket veya arazilere tatbiki 

238 — 1. Birlik Üyeleri işbu Andlaşmayı haricî münasebetlerini sağladıkları memleket ve
ya arazilerin hepsine, bir grupuna veya bunların yalnız birisine tatbik edebileceğini her zaman be
yan edebilirler. 

239 — 2. 238 numara hükümlerine uyularak yapılan her beyanat bunu üye ve Ortak Üyelere 
tebliğ edecek olan Birlik Genel Sekreterine gönderilir. 

240 — 3<. 236 ve 239 numaralar hükümleri işbu Andlaşmanın 1 No. lu ekinde zikredilen mem
leket, arazi veya arazi grupları için mecburi değildir. 

Madde — 20 

Andlaşmanın, Birleşmiş Milletlerin vesayeti 
altındaki arazilere tatbiki 

241 — Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Anayasasının 75 nci maddesine uygurf olarak bir 
vesayet anlaşması mervzuu teşkil eden ve kendi idaresine tevdi edilmiş bulunan arazi veya arazi 
grupu namına işbu andlaşmaya iltihak edebilir. 

Madde — 21 

Andlaşma ve Tüzüklerin tatbiki 

242 — t. Üye ve ortak üyeler, işbu anlaşmanın 50 nci madde hükümlerinden mevzuubahis 
servisler hariç olmak üzere kendileri tarafından tesis edilen veya işletilen ve Milletlerarası servis
ler sağ] uyan veya diğer memleketlerin radyokoınünikasyon servislerine muzır müdahalede bulunabi
lecek olan bütün merkez ve Telekomünikasyon istasyonlarında işbu Andlaşma ve ona ekli tüzüklerin 
hükümlerine uymak mecburiyetindedirler. 

243 — ı2. Bundan başka, bu Üye ve Ortak Üyeler, Telekomünikasyon tesisleri yapmaya ve iş
letmeye kendileri tarafından müsaade edilen ve Milletlerarası 'servisler sağlıyan veya diğer mem
leketlerin Radyokoınünikasyon servislerine muzır müdahalelerde bulunabilecek istasyonları çalıştıran 
işletmelerin işbu anlaşma ve ona ekli tüzüklerin hükümlerine riayet etmelerini sağlamak hususun
da gereken tedbirleri alırlar. 
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Madde — 22 

Andlaşmadan rücu etmek 

244 — 1. İşbu andlaşnıayı (tasdik veya ona iltihak eden her Üye veya ortak Üye 'bundan rü
cu ettiğini, diplomatik yoldan ve Birlik 'Merkezinin bulunduğu memleket hükümeti' aracılığiyle 
Genel Sekretere bildirmek hakkında sahiptir. Genel 8ekreter de keyfiyeti diğer Üye ve Ortak 
Üyelere bildirir. 

245 — 2. (Bu 'rücu keyfiyeti Genel Sekreter taraflından tebliğin alındığı günden itibaren 'bir 
senelik .müddetin hitamında yürürlüğe 'girer. 

Madde — 23 

Haricî münasebetleri Birlik Üyeleri tarafından sağlanan memleket veya arazilerin Andlaşmadan 
rücuu 

246 — 1. 19 nen madde 'hükümlerine uygun olarak, işbu Andlaşma, 'bir memlekete, bir ara
zi veya bir araziler grupuna tatbiki mümkün kılındığında, bu duruma her an son verilebilir. Şa
yet bu memleket, arazi veya araziler grupu ortak Üye ise, bu vasfını aynı anda kaybeder. 

24? — 2. Yukarda ki paragrafta mevzuubahis rücu keyfiyeti 244 numarada tesbit edilen 
şartlar dahilinde te'bliğ edilir ve 245 numara hükümleri gereğince imutebcr sayılır. 

Madde — 24 

Evvelki Andla§manm yürürlükten kaldırılması 

248 — işbu Andlaşma, Â'kid hükümetler arasındaki münasebetlerde 1952, Buenos Aires Mil
letlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasını yürürlükten kaldırır ve onum yerine kaim olur. 

Madde — 25 
- ' - - • V , 

Yürülükteki İdarî Tüzüklerin geçerlik süresi 

249" — 193 No. da bahsi geçen idarî Tüzükler işbu Andaşmaya ek telakki .olunur ve selâhiyetli 
normal ve muhtemelen olağanüstü idarî ikonferanslar tarafından tanzim olunan yeni Tüzüklerin 
yürürlüğe gireceği tarihe kadar meriyette 'kalırlar. 

Madde — 26 

Andlaşmaya iştirak etmiyen devletlerle olan münasebetler 

250 — 1. Bütün Üye ve Ortak Üyeler, bu Andlaşmaya iştirak etmiyen bir devletle teati olu
nacak telekomünikasyonları hangi şartlar altında kabul edeceklerini teshil etmek hakkını gerek 
kendileri ve gerekse tanınmış hususi işletmeler lehine mahfuz 'tutarlar. 

251 — 2. Bu Andlaşmayı imza etmiyen bir (devletten çıkan bir telekomünikasyon, bir Üye ve
ya Ortak Üye tarafından kaibul edildiği taktirde ge'çirilir ve huna bir Üye veya Ortak Üyeye ait 
yollardan geçtiği nisbette Andlaşma ve Tüzüklerin mecburi hükümleriyle normal ücretler tatbik 
edilir. 

Madde — 27 

İhtilâfların halli 

252 — 1. Uye ve Ortak Üyeler, işbu Andlaşma veya 14 ncü .maddede zikredilen tüzüklerin 
tatbikiyle ilgili meseleler üzerindeki ihtilâflarını, diplomatik yoldan veya milletlerarası ihtilâfla-
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ıran halli için laralarmda aktedilen iki veya çok taııalflı muahedelerde tesbit edilen usullere göre, 
veya müştereken karar verebilecekleri 'başka bir usulle halledebilirler. 

253 — 2. [Bu hal çarelerinden 'hiçbiri kabul edilmediği taktirde, ihtilâfta taraf teşkil eden 
-her Üye veya Ortak Üye 4 No. lu ekte tâyin edilen usul gereğince hakeme müracaat edeMlir. 

FASIL - III ' : " 

Birleşmiş Milletler ve milletlerarası teşkilâtlarla 
olan ımünase'betler 

Madde — 28 

Birleşmiş Milletlerle olan münasebetler 

254 — 1. Birleşmiş Milletlerle Milletleraraısı Telekamünilkasyoffi Birliği arasındaki ımünase'bet
ler, metni işbu Andlaşmanın '6 No.Tu ekinde yazılı bulunan sözleşmede tâyin edilmiştir. 

255 —• 2. Yukarıda zikredilen sözleşmenin XVI ncı maddesi hükümleri gereğince Birleşmiş 
Milletlere ait telekomünikasyon işletme servisleri, bu Andlaşma ve buna ekli Tüzüklerde zikre
dilen haklara sahip ve mecburiyetlere tabidirler. Netice olarak, bunlar milletlerarası istişari 
komitelerin toplantıları da dâhil olmak üzere, Birliğin bütün konferanslarına itişari mahiyette 
iştirak etmek hakkını haizdirler. 

Madde — 29. 

Milletlerarası teşkilâtlarla olan münasebetler 

256 —• Telekomünikasyon sahasında tam bir milletlerarası koordinasyonun tahakkukuna yar
dım etmek üzere, Birlik menfaat ve faaliyet bakımından kendisiyle ilgili Ibulunan milletlerarası 
teşkilâtlarla işbirliği yapar. 

FASIL — IV. 

Telekomünikasyonlara dair genel [hükümler 

Madde — 30. 

Halkın milletlerarası telekomünikasyon servisini kullanma hakkı 

257 — Üye ve Ortak Üyeler, Milletlerarası umumi telekomünikasyon servisi vasıtasiyle hal
kın muhabere etme hakkını tanırlar. Her muhabere kategorisinde her hangi bir öncelik ve tercih 
hakkı tanmmaksızm servis, ücret ve teminatlar herkes için aynıdır. 

Madde — 31. 

Telekomünikasyonların durdurulması 

258 — Üye ve Ortak Üyeler, devletin emniyeti bakımından tehlikeli addedilebilecek veya ka
nunlara, asayişe, ahlâka aykırı görülebilecek her hangi bir hususi telgrafın geçirilmesini, bu tel
grafın tamamının veya her hangi bir kısmının şevkinin durdurulduğunu, derhal mahreç merkeze 
bildirme şartiyle ve bu bildirme keyfiyeti devletin emniyeti için tehlikeli görüldüğü haller müs
tesna olmak üzere, durdurmak yetkisini mahfuz tutarlar. 

259 — Üye ve Ortak Üyeler, devletin emniyeti bakımından tehlikeli veya kanunlara, asayişe 
veya ahlâka aykırı görülecek her nevi hususi telgraf ve telefon muhaberesini kesmek yetkisini 
de mahfuz tutarlar. 
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Madde — 32. 

Servisin tatili 

260 — Her Üye ve Ortak Üye, gayrimuayyen bir müddet için, ister genel olarak ve ister yal
nızca bâzı irtibatlar veya bâzı giden gelen veya transit muhabereler için olsun, milletlerarası 
telekomünikasyon servisini, Genel Sekreterlik vasıtasiyle keyfiyetten diğer Üye ve Ortak Üyeler
den her birini derhal haberdar etmek şartiyle, tat i l etmek hakkını mahfuz tutarlar. 

Madde — 33. 

Sorumluluk 

261 — Üye ve Ortak Üyeler, milletlerarası telekomünikasyon servislerini kullananlara ve bil
hassa tazminat talebolunmasmı istihdaf eden talepler karşısında hiçbir sorumluluk kabul etmez
ler. 

Madde — 34. 

Muhaberatın gizliliği 

262 — 1. Üye ve Ortak Üyeler, f i l e t l e r ara sı muhaberatın gizliliğini sağlamak hususunda 
faydalanılan telekomünikasyon sistemiyle telifi kabil her türlü tedbirleri almağı taahhüdederleı\ 

263 — 2. Bununla beraber, bu Üye ve Ortak Üyeler kendi memleketlerine ait kanuni hüküm
lerin tatbiki veya kendilerinin de katıldıkları milletlerarası andlaşmalarm icrasını sağlamak mak-
sadiyle, bu muhabereleri yetkili makamlara bildirmek hakkını mahfuz tutarlar. 

Madde — 35. 

Telekomünikasyon tesis ve yollannın kurulması, işletilmesi ve muhafazası 

264 — 1. Üye ve Ortak Üyeler, milletlerarası muhaberatın süratle ve inkıtaa uğramaksızm 
sağlanması için lüzumlu yol ve tesislerin en mükemmel teknik şartlar altında kurulması için fay
dalı olacak tedbirleri alırlar. 

265 — 2. Bu yol ve tesisler, mümkün mertebe pratikte edinilen tecrübeler neticesinde kabul 
olunan en iyi usul ve metotlara göre işletilmesi, iyi 'bir halde ve dlmî ve teknik terakkilerin sevi
yesinde tutulmalıdır. 

266 — 3. Üye ve Ortak Üyeler, yetkileri dâhilinde bu yol ve tesislerin muhafazasını sağlarlar. 
267 — 4. Başka şartlar ihtiva eden özel anlaşmalar mevcut olmadıkça bütün Üye ve Ortak 

Üyeler, milletlerarası telekomünikasyon devrelerinin kendi kontrol hudutları dahilindeki kısım
larının bakımını sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Madde — 36. 

Nizamlara aykırı hareketlerin ihbarı 

268 — İşbu Andlaşmanm 21 nci maddesinin tatbikini kolaylaştırmak maksadiyle, Üye ve Or
tak Üyeler bu Andlaşmanm ve buna ekli Tüzüklerin hükümlerine aykırı gördükleri mevzularda 
binibirlerini karşılıklı olarak malûmattar kılmayı taahhüdederler. 

Madde — 37. 

Ücretler ve muafiyet 

269 — Telekomünikasyon ücretlerine dair hükümler ve muafiyet tanınan muhtelif haller işbu 
^ Andlaşmaya ekli Tüzüklerde tesbit edilmiştir. 
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Madde — 88. 

İnsan hayatmm emniyetine mütaallik telekomünikasyonların önceliği 

270 — Milletlerarası telekomünikasyon servisleri denizde, karada veya havada insan hayatının 
emniyetine mütaallik ve Dünya Sağlık Teşkilâtının fevkalâde bir müstaceliyet arz eden sâri hasta
lıklarla ilgili muha'beratına mutlak, bir öncelik tanımalıdırlar. 

Madde — 89. 

Devlet telgraf hırı ve Telefon konuşmalarının önceliği 

271 — İşbu Andlaşmanın 38 ve 48 nei maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle Devlet 
telgrafları, göndericisi talebettiği takdirde, diğer telgraflara nazaran bir 'öncelik hakkını haizdir. 
Devlet talefon konuşmaları da keza, hususi talep üzerine ve imkân nisbetinde, diğer telefon ko
nuşmalarına nazaran rüçhaniyeti haizdir. 

Madde — 40. 

Gizli dil 

272 —- .1. Devlet telgrai'lariyle servis telgrafları, bütün m fmase betlerde gizli dilde yazılabilir
le I'. 

273 —• 2. O izli dilde yazılmış hususi telgraf h.v, bu nevi muhaberat için gizli dil kabul etme
diklerini Genel Sekreterlik vasıtasiyie, önceden bildiren memleketler müstesna olmak üzere, bütün 
memleketler arasında kabul olunabilir. 

274 — 3. Kendi memleketinden çıkan veya kendi memleketine girecek gizli dildeki telgrafları 
•kabul etmiyen Üye ve Ortak Üyeler işbu Andlaşnıanm 32 nei maddesinde mevzuubahis servisin 
tadili bali müstesna, bunları transit olarak kabul etmeye mecburdurlar. 

Madde — 41. 

Hesapların tanzimi ve dağıtımı 

275 — 1. Milletlerarası telekomünikasyon servisleri çalıştıran Üye ve Ortak Üyelerle tanınmış 
hususi işletmeler, alacak ve borçlarının miktarı üzerinde mutabık kalmalıdırlar. 

276 — 2. 275 No. da zikredilen alacak ve borçlara ait hesaplar ilgili taraflar arasında özel 
andlaşmalar mevcııdolmadıkça işbu andlaşmaya ekli tüzükler hükümleri uyarınca tanzim olunur. 

277 — 3. Milletlerarası hesapların ödenmesi, hükümetler bu hususta anlaşmalar akdetmişlerse 
alelade muamelâttan addolunarak, ilgili memleketlerin cari milletlerarası taahhüdlerine göre yapı
lır. Bu nevi anlaşmalar veya işbu andlaşnıanm 43 ncii maddesinde zikredilen şartlar gereğince 
özel sözleşmeler raevcudolmadığı takdirde, bu hesapların tasfiyesi Tüzüklere uygun bir şekilde ya 
pılır. 

Madde — 42. 

Para ünitesi 

278 — Milletlerarası telekomünikasyon tarifelerinin hazırlanmasında ve milletlerarası hesapların 
tanziminde kullanılan para ünitesi, gramın 10/31 ağırlığında ve 0,900 ayarında 100 santimlik 
a!tm franktır. 

Madde — 43. 

* Özel anlaşmalar 

279 — Üye ve Ortak Üyeler, gerek kendileri ve gerek onlarca tanınmış hususi işletmeler ve 
gerekse bu hususta kendilerine tamamen yetki verilmiş diğer hususi işletmeler için, Üye ve Ortak 
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Üyelerin çoğunluğunu ilgilendirmiyen telokomünikasyon meseleleri hakkında özel anlaşmalar ak
detmek hakkını maihfuz tutarlar. 'Bununla bera'ber, bu sözleşmelerin tatbika konulması diğer 
memleket radyokomünikasyon servislerine sebebokbileceği muzır müdahaleler bakımından işbu 
Andlaşmaya veya ona ekli Tüzüklerin hükümlerine aykırı bulunmamalıdır. 

Madde — 44. 

Bölge konferansları, bölge sözleşmeleri ve bölge teşkilâtı 

280 — Üye ve Ortak Üyeler, Ibölgevi ıhir plân üzerinde müzakere edilebilecek telekomünikas
yon meselelerini düzenlemek maksadiyle bölge konferansları yapmak, bölge sözleşmeleri akdet 
mek ve bölge teşkilâtı vücuda göfirmek Ihakkım mahfuz tutarlar. Bununla beraber, bölge söz
leşmeleri işbu Andlaşmaya aykırı olamazlar. 

FASİL — V. 

Radyokomüniskasyonlar için özel hükümler 

Madde — 45. 

Frekansların ve feza. tayfının rasyonel bir şekilde kullanılması 

281 — Üye vo Ortak Üyeler, lüzumlu servislerin memnuniyet verici bir tarzda işletilmesini 
sağlamak için kullanılacak frekansların ve feza tayfının genişliğinin asgari ıhadde tutulmasının 
şayanı arzu olduğunu kabul ederler. 

Madde — 46. 

İstasyonlar arasında karşılıklı muhabere 

282 — 1. Seyyar serviste radyo muhaberatını sağlıyan istasyonlar, kendi normal vazifeleri 
dâhilinde olmak üzere, kendilerince kabul edilen iadyoelektrik sistemininde tefrik yapmaksızın, 
karşılıklı olarak radyo muhaberatını teati etmekle görevlidirler. 

283 — 2. Bununla beraber, ilmî ilerlemeleri 'kösteklememek gayesiyle, 282 No. hükümleri di
ğer sistemlerle muhabere etmeye muktedir olmıyan bir radyoelektrik sisteminin kullanılmasına 
mâni teşkil etmez, yeterki bu kifayetsizlik sistemin kendi vasfından mütevellit ve bilhassa istasyon
lar arasındaki karşılıklı muhabereye mâni olmak üzere kabul edilmiş bulunan cihazların neticesi 
olsun. 

284 — 3. 282 No. hükümlerine rağmen bir istasyon, bu servisin gayesiyle veya kullanılan sis
temden ayrı diğer müstakil şartlarla tâyin edilmiş milletlerarası tahdit!i bir telekomünikasyon ser
visine tahsis edilebilir. 

Madde — 47. 

Muzır müdahaleler 

285 — 1. Gayeleri ne olursa olsun, bütün istasyonlar, diğer Üye veya Ortak Üyelerle tanın
mış hususi işletmelerin ve sair işletmelerin, bir Radyokomünikasyon servisi sağlamaya usulü daire
sinde yetkili ve radyokomünikasyon Tüzüğü hükümleri gereğince çalışan muhaberelerine veya rad
yoelektrik servislerine muzır müdahaleler ika etmiyecek tarzda tesis ve işletilmiş olmalıdırlar. 

286 — 2. Her Üye veya Ortak Üye, kendisi tarafından tanınmış hususi işletmelerle bu husus
ta yetkili kılman diğer işletmelerden 285 ımrriara hükümlerinin tatbikini istemeyi taahhüdeder. 

287 — 3. Ayrıca Üye ve Ortak Üyeler, her nevi elektrik cihaz ve tesislerinin işlemesinin 285 No. 
da zikredilen muhabereler veya radyoelektrik servislerine muzır müdahalelerde bulunmasını önle
mek için pratikte mümkün olan tedbirlerin alınmasının şayanı arzu olduğunu kabul ederler. 
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.-.i,-. . ? 1 1 ı , . , . Madde — 48. 

' ' • » ' . ' • • ' î ' Tehlike çağrı ve mesajla/n 

288 — Radyokomünikasyon istasyonları, çıkış yeri neresi olursa olsun, tehlike çağrı ve mesaj
larını mutlak tercihle almaya ve aynı şekilde cevaplandırmak suretiyle derhal icabını yapmaya, 
mecburdurlar. 

Madde — 49. 

Sahte veya aldatıcı tehlike, emniyet veya tanıtma işaretleri 
r!'289 — Üye ve Ortak Üyeler, sahte veya aldatıcı tehlike, emniyet veya tanıtma işaretlerinin ya

yını1 yahut geçirilmesini önlemek için lüzumlu todbirleıi almayı ve kendi memleketlerinden itibaren 
bü' işaretleri neşreden istasyonların yerini tesbit ve teşhis maksadiyle iş birliği yapmayı taahhüd-
cderler. 

Madde — 50. 

Millî Savunma Servisleri tesisleri 

290 — 1. Üye ve Ortak Üyeler kendi kara, deniz ve hava kuvvetlerinin radyoelektrik tesisle
rine ait hususlarda tam serbestilerini muhafaza ederler. 

291 — 2. Bununla beraber, bu tesisler, imkân nisbetinde, tehlike halinde yapılacak yardımlara 
dair olan nizami hükümlere uymak ve sağladıkları servisin nevine ıgöre muzır (müdahalelerden sa
kınmak ve kullanılacak emisyon tipleri ve frekanslar hakkındaki tüzüklerin tavsiyelerine riayete 
mecburclurlar. 

292— 3. Bundan başka bu tesisler, işbu Andlaşmaya ekli Tüzüklerle idare edilen umuma açık 
muhabere servisine veya diğer servislere katıldıklarında, genel olarak, bu servislerin icrasına ait 
nizami ahkâma uymaya mecburdurlar. 

FASIL - VI 

Tarifler 

i; - ! ; , Madde — 51. 

Tarifler 

293 (— işbu Andlaşmada metnin diğer kısımla riylc bir mubayenet mevcudolmadıkça : 
a) 3' No. lu ekte tarif edilen terimler kendilerine ayrılan mânaları taşırlar; 
294 — b) 14 rıcü maddede bahsi geçen Tüzüklerde tarif edilen diğer terimler, bu Tüzüklerde 

kendilerine verilen mânaları taşırlar. 
, „ FASIL - VII 

- ' • • • ( ' • i l ' - . I I . M i : ı l 

• • • . • • > ü ! , v _ , ' ( , ; • ; Nihai hüküm 

4 Madde — 52. 

Andlaşmamn yürürlüğe girmesi 

295 — İşbu Andlaşma, tasdik veya iltihak vesikalarını bu tarihten evvel tevdi etmiş bulunan 
mıemlekelfe,'(arazi veya arazi grupları arasında bir Ocak bin dokuzyüzaltmış bir tarihinde yürürlüğe 
giTedetatiıv ı < 

l i K ' j ! ; ' / _ ' ) • / - İ P i • — 

Muhteviyatını kabul ve tasdik zımnında, ilgili yetkili murahhaslar, bu Anlaşmayı Çince, Fran
sızca/,'tfnıgili»i-<Be, ispanyolca ve Rusça dillerinin her birinden bir tek nüsha halinde imza etmişlerdir. 
Anl#ş*kaİ2İiltı i halinde Fransızca metinlisi muteberdir. Bu nüsha imza eden memleketlerin her birine 
bunuM/-Wıidtöp'yasmı verecek olan Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin arşivlerinde muhafaza 
edîlee«küw»if!'i 

.•!''b;-'i>'. Cenevre'de 21 Aralık 1959 da yapılmıştır. 
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EK : 1 

(No. 4 e bakınız) 

Afganistan 
Arnavutluk (— Halk Cumhuriyeti) 
Suudî Arabistan (Kırallığı) 
Arjantin (Cumhuriyeti) 
Avustralya (Federasyonu) 
Avusturya 
Belçika 
Beyaz Rusya (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) 
Birmanya (Birliği) 
Bolivya 
Brezilya 
Bulgaristan (Halk Cumhuriyeti) 
Kamboc, (Kırallığı) 
Kanada 
Seylân 
Şili 
Çin 
Vatikan Sitesi (Devleti) 
Kolombiya (Cumhuriyeti) 
Belçika Kongosu ve Ruanda - Urindi arazisi 
Kore (Cumhuriyeti) 
Kostarika 
Küba 
Danimarka 
Dominik (Cumhuriyeti) 
El Salvador (Cumhuriyeti) 
Ekvator 
ispanya 
Komünotc Deniz Aşırı Devletleri ve Deniz 

Aşırı Fransız toprakları 
Amerika Birleşik Devletleri 
Habeşistan 
Finlandiya 
Fransa 
Gana 
Yunanistan 
Guatemala 
Gine (Cumhuriyeti) 
Haiti (Cumhuriyeti) 
Honduras (Cumhuriyeti) 
Macaristan (Halk Cumhuriyeti) 
Hindistan (Cumhuriyeti) 
Endonezya (Cumhuriyeti) 
î ran 
Irak (Cumhuriyeti) 
irlanda - izlanda - israil (Devleti) 

italya 
Japonya 
Ürdün (— Haşimî Kırallığı) 
Kuveyt 
Laos (Kırallığı) 
Lübnan 
Liberya 
Libya (Birleşik Kırallığı) 
Lüksemburg 
Malezya (Federasyonu) 
Fas (Kırallığı) 
Meksika 
Monako 
Nepal 
Nikaragua 
Norveç 
Yenizelânda 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Holânda (Kırallığı) 
Peru 
Filipinler (Cumhuriyeti) 
Polonya (Halk Cumhuriyeti) 
Portekiz 
Afrika ispanyol Vilâyetleri 
Deniz Aşırı Portekiz Vilâyetleri 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Almanya Federal Cumhuriyeti . 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti 
Ukranya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Rodezya ve Nyassaland (— Federasyonu) 
Romanya (Halk Cumhuriyeti) 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik 

Kırallığı 
Sudan (Cumhuriyeti) 
isveç 
isviçre (Konfederasyonu) 
Çekoslovakya 
Amerika Birleşik Devletleri arazileri millet

lerarası münasebetleri Büyük -Britanya 
ve Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı tara
fından sağlanan denizaşırı arazileri 

Tayland 
Tunus 
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Türkiye I Uruguay (— Şark Cumhuriyeti) 
Güney Afrika Birliği ve Güney - Doğu Af- Venezüella (— Cumhuriyeti) 

rika arazisi Viet - Nam (— Cumhuriyeti) 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği I Yemen 

EK : 2 

(7 numaraya bakınız) 

İngiliz Batı Afrikası 
İngiliz Doğu Afrikası 

İngiliz Bermuda - Karaib (— Grupu) 
İngiliz Singapur - Borneo (Grupıı) 

İtalyan idaresi altındaki Somalinin vesayet altındaki arazisi 

" E K : 3 

(51 nci maddeye bakınız) 

Milletlerarası, Telekomünikasyon Andlaşması ve Eklerinde kullanılan terimlerin tarifi 

300 —• İDARE: Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması ve ona ekli Tüzüklerdeki vecibe
lerin ifası için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu her hükümet dairesi veya servisi. 

301 — HUSUSİ İŞLETME: Milletlerarası bir telekomünikasyon servisini sağlamak için kurul
muş veya böyle bir servise muzır müdahalede bulunabilecek bir telekomünikasyon tesisatını işleten, 
hükümete ait müessese ve ajanstan gayrı, her şahıs veya şirket. 

302 — TANINMIŞ HUSUSİ İŞLETME: Umuma mahsus bir muhabere veya radyodifüzyon 
servisi işleten ve arazisi üzerinde idare merkezinin kurulu bulunduğu Üye ve Ortak Üye yahut 
arazisi üzerinde kendisine, bir telekomünikasyon servisini tesis ve işletme müsaadesi veren Üye ve 
Ortak Üye tarafından, kendisine 21 nci maddedeki vecibeler tahmil edilen ve yukardaki tarife uyan 
her hususi işletme. 

303 — DELEGE: Birliğin bir Üye ve Ortak Üyesinin hükümeti tarafından Tam Salahiyetli 
Murahhaslar Konferansına gönderilen veya İdari bir konferans veya bir milletlerarası istişar-i ko
mitenin bir toplantısında Birliğin bir Üye veya Ortalı Üyesinin hükümet yahut İdaresini temsil 
eden şahıs. 

304 —• TEMSİLCİ: Tanınmış bir hususi işletme tarafından idari bir konferans veya milletler
arası bir istişari komitenin bir toplantısına gönderilen şahıs. 

305 — UZMAN: (EKSPER) Kendi memleketinin hükümeti veya idaresinin müsaadesiyle ku
rulmuş bulunan ilmî veya sınai bir teşekkül tarafından milletlerarası bir istişari komitenin etüt 
komisyonları toplantılarına iştirak etmek üzere gönderilen şahıs. 

306 — MÜŞAHİT : 
— Anldlaşmanm 28 nci maddesi mucibince Birleşmiş Milletler; 
— Konferans çalışmalarına G,enel Tüzük hükümleri gereğince davet veya kabul edilen millet' 

lorarası teşkilâttan biri; 
— Andlaşmanm 7 nci maddesi hükümleri mucibince oy verme yetkisi olmadan hususi bir bölge 

konferansına iştirak eden Birliğin bir Üye veya Ortak Üyesinin mensubolduğu hükümet, tarafın
dan gönderilen şahıstır. 

307 —. DELEGASYON: Delegeler ve muhtemelen aynı bir memleket tarafından gönderilen tem
silci, ataşe veya tercümanların hepsi. 

Her Üye ve Ortak Üye, kendi delegasyonunu dilediği şekilde teşkil etmekte serbesttir. Bilhassa, 
her Üye ve Ortak Üye, kendisi tarafından tanınmış hususi işletmelere veya telekomünikasyon faa-
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— 27 — 
liyetleriyle ilgili bulunan diğer hususi müesseselere mensup kimseleri delege veya ataşe sıfatiyie 
delegasyonuna dâhil edebilir. 

308 — TELEKOMÎNÎKASYON: Telli, radyoelektrik (Telsiz), optik veya diğer elektromanye
tik sistemlerle yapılan her nevi işaret, sinyal, yazı, resim, ses veya haberlerin nakli, yayını veya 
alınması. 

309 — TELGRAFÇILIK: Yazı, matbua veya sabit resim gibi her doküman muhteviyatının uza
ğa nakli veyahut her çeşit haberin uzakta kopya edilmesini sağlıyan bir telekomünikasyon sistemi. 
Radyokomünikasyon Tüzüğünde «telgrafçılık» terimi aksine bir karar olmadıkça «bir işaret kodu 
kullanmak suretiyle yazıların geçirilmesini sağlıyan bir telekomünikasyon sistemi» ni ifade eder. 

310 —. TELEFONCULUK: Sözlerin veya, bâzı hallerde, diğer seslerin naklini sağlamak için 
vücuda getirilmiş bir telekomünikasyon sistemi. 

311 — RADYOKOMÎNÎKASYON: Radyo dalgalariylo yapılan telekomünikasyon. 
312 — RADYO: Radyo dalgaları ifadelerinde kullanılan ön eki. 
313 —• MUZIR MÜDAHALE: Bir radyonavigasyon servisi veya diğer emniyet (1) servislerinin 

faaliyetine engel olan veya Radyokomünikasyon Tüzüğü hükümlerine uygun olarak faaliyette bu
lunan bir radyokomünikasyon servisini bozan veya sık sık kesen her türlü yayın, intişar veya endük
siyon. 

314 — MİLLETLERARASI SERVİS: Muhtelif memleketlerde bulunan veya muhtelif memle
ketlere ait merkezler veya telekomünikasyon istasyonları arasında yapılan her nevi telekomünikas
yon servisi. 

315 — SEYYAR SERVİS: Seyyar istasyonlar ile kara istasyonları veya seyyar istasyonlar ara
sı nda yapılan radyokomünikasyon servisi. 

316 — RADYODlFÎZYON SERVÎSÎ: Genel olarak doğrudan doğruya halk tarafından alın
maya mahsus yayınlar yapan bir telekomünikasyon servisi. Bu servis, sesli, televizyon veya diğer 
nevi yayınları ihtiva edebilir. 

317 — HALK MUHABERATI: Halkın hizmetinde bulunmaları sebebiyle, merkez ve istasyon
ların geçirmek üzere kabul ettikleri her telekomünikasyon. 

318 — TELGRAF: Alıcısına teslim edilmek maksadiyle telgraf sistemiyle geçirilmek üzere ya
zılmış yazı. Aksi tasrih edilmedikçe radyotelgraf da bu tarife girer. 

319 — DEVLET TELGRAFLARI VE TELEFON KONUŞMALARI: Bunlar, aşağıdaki ma-
kamlardan bin tarafından verilen telgraf ve yapılan telefon konuşmalarıdır : 

— Devlet başkam; 
— Hükümet başkanı ve hükümet üyeleri; 
— bir arazinin başkanı veya Üye veya Ortak Üye arazi grupundaki bir arazi başkanı; 
—• gerek Birleşmiş Milletler gerek bir üye veya Ortak Üyenin vesayeti veya mandası altındaki 

bir arazinin başkanı; 
—• Kara, deniz veya hava kuvvetleri Başkumandanları; 
—• elçilik veya konsolosluk memurları; 
— Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri; Birleşmiş Milletler ana teşekkülleri başkanı; 
— La Haye Milletlerarası Adalet Divanı. 
320 — Yukarda tarif edilen telgraflara verilen cevaplar da Devlet telgrafı gibi addolunur. 
321 — HUSUSİ TELGRAFLAR: Devlet veya servis telgrafları dışında kalan telgraflar. ! 
322 — SERVİS TELGRAFLARI: 
a ) i d a r e l e r : '•""* " "•'" 
b) t a n ı n m ı ş h u s u s i i ş l e tme le r ; •""•'""' '' ' "•"-'"•• r .:" . ; : : ".:-.. 

(i) İnsan hayatmtn emniyetini ve servetlerin muhafazasını temin etmek üzere devamlı veya 
muvakkat bir şekilde çalıştırılan her radyo elektrik servisi, emniyet servisi gibi mütalâa edilir. 
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c) idameler ve tanınmış hususi işletmeler; 
d) idareler ve tanınmış hususi işletmeler ile Genel Sekreter, 

arasında teati olunan ve milletlerarası halk telekomünikasyonlarına mütaallik telgraflar. 

EK : 4. 

(27 nci maddeye bakınız) 

Hakeme müracaat 

400 — 1. Hakeme müracaat edilmesini talep eden taraf karşı # tarafa bu istek ile ilgili bir teb
liğde bulunmak suretiyle muameleye başlar. 

401 — 2. Taraflar, hakemlik işinin şahıslara mı, idarelere mi yoksa hükümetlere mi tevdi edi
leceği hususunu aralarında mutabık kalaraktan kararlaştırırlar. Taraflar, hakeme müracaat talebi
nin tebliğ tarihinden itibaren bir aylık müddet zarfında bu hususta mutabık kalamadıkları takdirde 
hakemlik işi hükümetlere tevdi edilir. 

402 — 3.. Hakemlik işi şahıslara tevdi edildiği takdirde, hakemlerin bu ihtilâfta taraf teşkil 
eden bir memleketin tebaasından olmaması, ikametgâhlarının bu memleketlerden birinde bulunma
ması ve onların hizmetinde çalışmaması şarttır. 

403 — 4. Hakemlik, hükümetlere veya bu hükümetlerin idarelerine tevdi edildiği takdirde, bu 
hükümetler, ihtilâfa dâhil olmayıp ancak tatbikinden ihtilâf doğan Andlaşmaya dâhil bulunan Üye 
ve ortak Üyeler arasından seçilir. 

404 — 5. Hakem usulüne müracaat talebi ile ilgili tebliğin alındığı tarihten itibaren üç aylık 
bir müddet zarfında ilgili taraflardan her biri birer hakem tâyin eder, 

405 — 6. ikiden fazla taraflar ihtilâfa düştükleri takdirde, ihtilâfta menfaatleri müşterek bulu
nan iki taraf gruplarından her biri 403 ve 404 No. larda belirtilen usul gereğince birer hakem tâyin 
eder. 

406 — 7. Bu suretle tâyin edilmiş olan iki hakem, Hükümet veya idare olmayıp şahıs oldukları 
takdirde 402 No. da tesbit edilen şartlara uygun ve diğer iki hakemin milliyetlerinden ayrı bir milli
yette olan bir üçüncü hakemi tâyin etmek için aralarında anlaşırlar. Üçüncü hakemin intihabı hu
susunda bu iki hakem arasında anlaşmaya varılamadığı takdirde, her hakem ihtilâfla hiçbir ilgisi 
bulunmıyan bir üçüncü hakemi teklif eder. O zaman Birlik Genel Sekreteri üçüncü hakemi tâyin 
için kura usulüne müracaat eder. 

407 — 8. İhtilâf halinde bulunan taraflar, müştereken tâyin edecekleri tek bir hakem ile ihtilâf
larını hallettirmek için anlaşabilirler; keza, taraflar, her biri birer hakem seçerek bunlardan biri
nin tek hakem olarak tâyini için Birlik Genel Sekreterinden kur'a usulüne müracaat etmesini istiye-
bilirler. 

408 — 9. Hakem veya hakemler takibedilecek usulü seçmekte serbestirler. 
409 — 10. Tek hakemin kararı katidir ve ihtilâf halindeki taraflar bu karara uymaya mecbur-

iurlar. Eğer hakemlik vazifesi birçok hakemlere tevdi edilmişse hakemlerin oylarının ekseriyeti 
ile alınmış olan karar katî olup taraflar bu karara uymazlar. 

410 — 11. Taraflardan her biri hakeme müracaat ve ihtilâfın tetkiki için ihtiyar ettiği masraf
lara katlanır. Tarafların bizzat kendileri tarafından ihtiyar olunan masraflardan ayrı bulunan 
hakemlik masrafları, ihtilâf halinde bulunan taraflar arasında eşit nisbette taksim edilir. 

411 — 12. Birlik, hakem veya hakemlerin ihtiyacı olabilecek ihtilâfla ilgili her türlü malûmatı 
kendilerine temin eder. 
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EK : 5. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasına Ekli Genel Tüzük 

I. ci KISIM 

Konferanslara ait genel hükümler 

I A S I I J - I 

Davet ederi bir Hükümetin iştiraki halinde Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına davet ve kabul 
edilme 

(500 — 1. Davet eden Hükümet, idare Konseyi ile mutabık kalaralktan konferansın katî 
tarih ve yerini tesbit eder. 

501 — 2 . (1) Bu tarihten bir »ene evvel, davet eden hükümet her "Birlik Üye ve Ortak 
Üyesi bulunan memleket hükümetine birer davetiye gönderir. 

502 — (2) Bu davetiyeler ya doğrudan doğruya .veyahut da Gıenel Sekreter veya diğer bir 
Hükümet vasıtasiylo gönderilebilir. 

503 — 3. Grenel Sekreter, Andlaşmanm 28 ci maddesi 'hükümlerine uygun olarak Birleşmiş. 
Milletlere bir davetiye gönderir. 

504 — 4. Davet eden hükümet, idare Konseyi, ile mutabık kalarak veya bu Konseyin tek
lifi üzerine, Birleşmiş Milletler Teşkilâtiylc münasebeti olan ve Birliğe mütekabilen kendi kon
feranslarında tem'silei bulundurmak hakkını tanıyan ihtisas teşekküllerini konferanslara işti
gali mahiyette iştirak etmek üzere müşahitler göndermeye davet edebilir. 

505 —• 5. Üye ve Ortak Üyelerin cevapları, konferansın açılmasından en geç bir ;ay evvel 
davet eden hükümete ulaşmalı ve bu cevaplar imkân, nisbetinde delegasyonun teşekkülü hak
kında her malûmatı ihtiva etmelidir. 

506 — 6. Birliğin her daimî teşekkülü, konferans kendi salâhiyetlerini görüştüğünde, istişari 
mahiyette bu konferansta temsil edilmek hakkına sahiptir, ihtiyaç halinde, konferans, bunda 
temsil edilmeyi faydalı addetmiyen bir teşekkülü davet edebilir. 

507 — 7. Tam salahiyetli Murahhaslar Konferanslarına şunlar kabul edilirler: 
a) Andlaşmanm 3 No. lu Ekinin 307 numarasında gösterilen delegasyonlar; 
508 — b) Birleşmiş Milletler -müşahitleri; 
509 — c) 504 numara hükümlerine uygun olarak, ihtisas teşekküllerinin müşahitleri. 

FASIL — 2. 

Davet eden bir Hükümetin iştiraki halinde İdari konferanslara davet ve kabul 

510 — 1. (1) 500 - 505 numaralar hükümleri idari konferanslara tatbik olunabilir. 
511 — (2) Bununla beraber, fevkalâde idari ve hususi konferanslarda davetiyelerin gönde

rilmesi için olan süre altı aya indirilebilir. 
512 — (3) Birlik Üye ve Ortak Üyeleri, kendilerine gönderilmiş olan davetten, onlarca ta

nınmış bulunan hususi işletmeleri haberdar edebilirler. 
513 — 2. (1) Davet eden Hükümet, idare Konseyi ile mutabık kalarak veya bu Konseyin 

teklifi üzerine, konferans çalışmalarına iştirak için, istişari mahiyette müşahit göndermekte men
faati olan milletlerarası teşkilâtlara bir tebliğ yollayabilir. 

514 — (2) ilgili milletlerarası teşekküller, konferansa kabul edilme talebini, tebliğ tarihinden 
itibaren iki aylık bir süre zarfında davet (iden Hükümete gönderirler. 

515 — (3) Davet eden Hükümet kabul edilme taleplerini toplar ve ilgili teşekküllerin kon
feransa katılmalarına ait karar bizzat konferans tarafından alınır. 
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516 — 3. (1) idari konferanslara şunlar kabul olunur: 
a) Andlaşmanın 3 numaralı Ekinin 307 numarasında tarif edilen delegasyonlar; 
'5İ17 —• h)1 Birleşmiş, Milletler müşahitleri : 
518 —. e)l 504 numaraya uıygun olarak ihtisas teşekkülleri 'müşahitleri; 
519 — d) 513 - 515 numaralar hükümlerine uygun olarak tensi'bedilmiş 'milletlerarası teşki

lât ımüşahitleri; 
520 — e) İBağlı 'oldukları Üye memleketçe usulü dairesinde salâhiyetlendir'ilmiış hususi işlet

meler temsilcileri; 
'21 — f) 506 numarada mevzuubahis şaıtlar dâhilinde Birlik daimî teşekkülleri. 

5Ö2 — ('2) 'Bundan başka, ilgili (bölgeyle dâhil ibulunmıyan Üye ve Ortak Üyelerin -müşahit
leri, (bölge konferansı mahiyeti arz eden hususi konferanslara kabul 'olunurlar. 

FASİL — 3. 

Davet eden hükümetin iştiraki olmadan toplanan konferanslara ait özel hükümler 

523 —• Davet eden bir hükümetin iştiraki olmadan bir konferans toplanması icabettiği za
man, 1 ve 2 nci fasılların hükümleri tatbik olunur. Genel Sekreter, isviçre Konfederasyonu 
hükümetiyle mutabık kaldıktan sonra, konferansın Birlik merkezinde içtimaa davet ve organizas
yonu için gereken tedbirleri alır. 

- i FASIL — 4. 

Konferaslara arz edilecek tekliflerin sunulma müddeti ve şartları 

524. — 1. Davetiyelerin gönderilmesinden hemen sonra, Genel Sekreter Konferansın çalışma
ların nıütaallik tekliflerini dört aylık bir süre zarfında kendisine gönderilmesini Üye ve Ortak 
Üyelerden rica eder. 

525 — 2. Kabulü ile Anlaşma veya Tüzük metninde taşlı i hat yapılmasın! ieabettirecek her 
teklif, bu revizyona uğrıyacak olan metnin kısımlarını fasıl, madde ve paragrafla tanıtmaya ya-
rıyacak malûmatı ihtiva etmelidir. Teklifin sebepleri her zaman, mümkün mertebe, kısa 'bir 
şekilde gösterilmelidir. 

526 —• 3. Genel Sekreter İdarelerden ve Milletlerarası istlşari komitelerden alman teklif
leri toplıyara'ktan tanzim eder ve konferansın açılma gününden en aşağı üç. ay evvel bütün 
Üye ve Ortak Üyelere bunları göndertir. 

FASIL — 5. 

Koyıferanslarda salâhiyetler 

527 — 1. (1) Bir Birlik Üyesi tarafından bir konferansa katılmak için gönderilen delegas
yon, oy hakkını kullanabilmesi ve nihai kararları imzalayabilmesi için gerekli salâhiyetnaıneyi 
haiz olmalıdır. 

528 — (2) Bir ortak Üye tarafından bir konferansa gönderilen delegasyon, 16 nci numara
ya uygun olarak çalışmalara iştirak etmek için gerekli itimatnameyi haiz olmalıdır. 

529 — 2. Tam Salahiyetli Murahhaslar konferansları için : 
(1) a) delegasyonlar, Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı veya Dışişleri Bakanı tarafından 

imzalanmış vesikalarla salâhiyetiendirilirler; 
530 -— b) Bununla beraber, bu delegasyonlar konferansın yapıldığı memleketin hükümeti nez-

dindeki diplomatik heyet başkanı tarafından muvakkaten salâhiyetlendirilebilirler; 
531 — c) 20 nci maddeye uygun olar'ak, nam ve hesabına Birleşmiş Milletlerin Anlaşmaya ka

tıldığı vesayet altındaki bir araziyi temsil eden her delegasyon, Birleşmiş. Milletler Genel Sekreteri 
tarafından salâhiyetlendirilmiş olmalıdır; 
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532 — (2) Konferansın nihai kararlarını imzahyabilmesi için delegasyonlar 529 numarada be

lirtilen makamlarca imzalanmış salâhiyetnameleri haiz olmalıdırlar. Telgrafla verilen salâhiyetler 
kabul edilemezler. 

533 — 3. idari konferanslar için : 
(1) 529 - 532 numaralar hükümleri tatbik edilebilir; 
534 — (2) 529 numarada zikredilen makamlardan müstakil olarak, konferans esnasında mü

zakere edilen meseleler için, salahiyetli bakan, bir delegasyona, çalışmalara iştirake re nihai ka
rarları imzalamaya yetkili kılacak salâhiyetnameyi verebilir. 

535 — 4. özel bir komisyon, her delegasyonun vesikalarını tetkikle görevlendirilmiştir; bu 
komisyon genel assamble tarafından tasrih olunan müddet içerisinde neticelerini bildirir. 

536 — 5. (1) Bir Birlik Üyesinin delegasyonu, konferans çalışmalarına katıldığı andan iti
baren oy verme hakkını kullanır. 

537 — (2) Bununla beraber, genel assamble, vesikalarının usule uygun bulunmadığına karar 
verdiği andan itibaren ve bu durum tashih edilmediği müddetçe bu delegasyon oy verme hakkını 
kaybeder. 

538 — 6. Umumi bir kaide olarak, Üye memleketler, Birlik konferanslarına kendi delegasyon
larını göndermeye çalışacaklardır. Maa.mafih, fevkalâde sebeplerle, bir üye kendi esas delegasyonunu 
gönderemediği takdirde diğer bir Birlik Üyesinin delegasyonuna itimatname ve kendi adına hare
ket ve imza etmek salâhiyetini verebilir. 

539 — 7. Usulüne uygun bir şekilde salâhiyetnameyi haiz bir delegasyon yine aynı şekilde sa
lâhiyeti haiz diğer bir delegasyona, bulunamıyacağı bir veya birkaç celsede, kendisi adına oy kul
lanması için vekâlet verebilir. Bu durumda bahse konu delegasyon keyfiyetten konferans başka
nını haberdar etmeye mecburdur. 

540 — 8. 538 ve 539 numaralarda mevzuubahis her vaziyette, bir delegasyon birden fazla ve
kâlet oyu kullanamaz. 

" ' ' * FASIL - 6 . . . . . . - - . , - . . j . . 

Birlik Üyelerinin talebi veya İdare Konseyinin teklifi üzerine fevkalâde idari konferansların içtimaa 
çağrılması hakkında t akil) olunacak usul 

541 — 1. Fevkalâde idari bir konferansın toplanmasını istiyen Birlik Üyeleri, içtima için teklif 
olunan gündem, yer ve tarihi belirterekten keyfiyeti Genel Sekretere bildirirler. 

542 — 2. Genel Sekreter birbirine uygun yirmi talep aldığında, Üyelerden altı hafta içinde 
teklifi kabul veya reddettiklerini kendisine bildirmelerini rica ederekten vaziyetten bütün Üye ve 
ortak Üyeleri telgrafla haberdar eder'. 

543 — 3. Üyelerin ekseriyeti teklifin heyeti umumiyesi üzerinde mutabık kaldığı takdirde, 
yani teklif olunan toplantının gündem yer ve tarihi kabul olunursa, Genel Sekreter bir telgraf sir-
küleriyle keyfiyetten Birlik Üye ve ortak Üyelerini haberdar eder. 

544 — 4. (1) Kabul olunan teklif konferansın Birlik merkezinden başka bir yerde toplanma
sına mütemayil ise, Genel Sekreter ilgili memleket hükümetinden davet eden hükümet olmayı kabul 
edip etmediğini sorar. 

545 — (2) Müspet cevap alındığında, Genel Sekreter bu hükümetle mutabık kalaraktan kon-
/ feransm toplanması için gereken tedbirleri alır. 

546 — (3) Menfi cevap halinde Genel Sekreter, konferansın toplanmasını istiyen üyeleri kon
feransın yeri hakkında yeni tekliflerde bulunmaya davet eder. 

547 — 5. Konferansın Birlik merkezinde toplanması teklifi kabul olunduğu takdirde 3"ncü fa
sıl hükümleri tatbik edilir. 

548 — 6. (1) Teklifin heyeti umumiyesi (gündem, yer ve tarih) Üyelerin çoğunluğu tarafın
dan kabul olunmadığı takdirde, Genel Sekreter, Üyeleri, ihtilaflı husus veya, hususlar üzerindeki 
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nihai cevaplarını bildirmeye davet ederekten Birlik Üye ve ortak Üyelerini alman cevaplardan ha
berdar eder. 

549 — (2) Bu hususlar Üyelerin çoğunluğu tarafından tasvibedildiğinde kabul olunmuş gibi 
telâkki edilirler. 

550 — 7. Yukarda işaret olunan usul, keza fevkalâde idari bir konferansın îdare Konseyince 
içtimaa davet edildiği takdirde de tatbik olunur. 

FASIL - 7 

Birlik Üyelerinin talebi veya İdare Konseyinin teklifi üzerine özel idari konferansların içtimaa 
daveti hakkında takibedilecek usul 

551 — 1. Dünya çapında bir karakter taşıyan özel konferanslara 6 ncı fasıl hükümleri bir kül 
halinde tatbik olunur. 

552 — 2. özel bölge konferansları halinde, 6 ncı fasılda bahis konusu edilen usul yalnız ilgili 
bölgenin Üyelerine tatbik olunur. Konferans, bölge Üyelerinin isteği üzerine toplantıya çağnlacak-
sa, Genel Sekreterin bu bölgedeki Üyelerin dörtte birinden lehte talep alması kâfidir. 

r 

" ' ' FASIL - 8 

Bütün konferanslara dair müşterek hükümler bir konferansın tarih ve yerinin değişmesi 

553 — 1. Konferansın tarihinin veya yerinin veya her ikisinin değişmesi Birlik Üyeleci, (tara
fından talebedildiği veya idare Konseyine. teklif olunduğu takdirde, yukarda tasrih oktoaai >. 6ı veü7 
nci fasıl hükümleri kıyasen tatbik edilir. Bununla beraber, bu gibi değişiklikler aneak^alâkalü Üye
lerin çoğunluğu lehte karar verirse yapılabilir. ••.h\>.\\w.\Ur,'. r: ,,, ;•,!-,! 

554 — 2. Bir konferansın tarih veya yerinin değiştirilmesini teklif eden her Üye veya Ortak 
Üye matlup sayıdaki diğer Üye ve Ortak Üyelerin muvafakatini almaya mecburdur. 

555 — 3. Böyle bir durum karşısında Genel Sekreter 542 No. ^a^^^ldlf^nd^^-m^lâ; ijk^ş$-
ferde tesbit olunan yerde konferans hazırlıkları için masraf yakılmışsa, konferansın tarih ve ye
rinin değiştirilmesinin doğuracağı muhtemel malî neticeleri gösterir. 

ı - ı - . ' ' ; i ! . . ; ! - . i d ı ı i - . !»! ••! s ; i : : , ! ."> ' • ! [i I ! • • 

F A S I L . - 9 - ^ - ' - = : » ' • • • • ' ; • • ! ^ ' • ' • • ' ' • • • - • ^ •-/'•• • • • ' • » İ M ' . i v - . . . M , . - . . . 

Konferaı jş j£iwı iiçtüsüğü•.-,•,[ i M h •, ı >i f ı : • > > I > • • Ü U I ı ' . , 

• > ] • > • ' 

Yetterın siiaşı; '• "! , :V"!" •!l,i,,!1, •'!-• > " < < " • " -•••• • '•'••. 

556 — Konferansın oturpmlarg.n'^ fransızcaı isim
lerinin alfabe sırasına göçe. otur;tulu?ıl9-r.i l ! i i ; ı M • ı . , , ; . : ! , , , ^ . ; • : ' - > ! [ , , , : , , , ; [ . , > : :••,,>.•.,•. ı . .-.ı ; i < , ; h > ! M i ; : ı . - ı -
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557 — 1. (1) Konfe rans ın açılı§ .celsesi^,biçiıiıoiıgenel .assaTOblenkit .gündeminin •.hazırlanacağı 
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558 — (2) Delegasyon şefleri toplantısının başkanı, 559 ve 560 No.. lair^hüküttıkrine uygun bir 
! çekikte tâyin^ olunur.; ; i. •'!!•::•.: ,- •-.»•/ .•.••.•>u--\;:-y. •• -.^'. r^ ; i !- : •'•)/•,•: m"': i ! :•:•»":' : • •• ,= ..<<.... 
1 559 ^ 2; :-^l)'? Konferans; ^âvet!;öden Hüküıhet taraMdatt tâyiıi'ekleri birj,§âHisiyet ^rafından 

açılır. 
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560 — (2) Şayet davet eden Hükümet yoksa, konferans en yaşlı delegasyon şefi tarafından açı

lır. 
561. — 3. (.1) Genel Assambleııin ilk celsesinde, umumiyetle davet eden Hükümet tarafından 

gösterilen bir şahsiyet olan başkanın seçilmesine geçilir. 
562 — (2) Şayet davet eden Hükümet yoksa, başkan, 557 No. da zikredilen toplantı esnasında 

delegasyon şefleri tarafından yapılan teklif nazarı itibara almaraktan, seçilir. 
563 — 4. İlk Genel Assamblcde keza şunlar yapılır : 
a) Konferans başkan yardımcılarının seçilmesi; 
564 — b) Konferans komisyonlarının teşkili ve bunların başkan ve başkan yardımcılarının se

çimi; 
565 — c) Birlik Genel Sekreterliğinin ve icabı halinde davet eden Hükümet idaresinin persone

linden mürekkep konferans sekreterliğinin teşkili. 

Madde — 3. 

Konferans Başkanının yetkileri 

566 — 1. Başkan, işbu Tüzük gereğince kendisine tereddübeden diğer bütün vazifelerin ifasın
dan başkaca, genel assambleııin her seansının açılış, kapanışını tebliğ, müzakereleri idare, İçtüzü
ğün tatbikini temin eder, hatiplere söz verir, sualleri oya sunar ve tasdik edilen kararları ilân 
eder. 

567 — 2. Başkan, konferans çalışmalarının genel idaresine sahip olup genel assamble celsele
ri esnasında intizamın muhafazasına dikkat eder. Usul hakkındaki takrirler ve usullere dair varit 
olan sualler hakkında karar ve bilhassa, müzakerenin veya toplantının talik veya kapanması husu
sunda teklif hakkına sahip bulunur. Lüzumlu telâkki ettiği takdirde de her genel assambleııin 
veya genel seansın bir toplantısının açılışım tehir etmek kararını verebilir. 

568 — 3. Müzakere edilmekte olan mevzu üzerinde bütün delegasyonların fikirlerini serbestçe 
ve açıkça ifade etme hakkını korur. 

569 — 4. Müzakerelerin münakaşa mevzuu hudutları dâhilinde cereyanına dikkat ödev ve görü
şülen mevzu çerçevesi dâhilinde kalmak gerektiği hususunu hatırlatmak için mevzııdan uzaklaşan her 
hatibin sözünü kesebilir. 

Madde — 4. 

Komisyonların kurulması 

570 — 1. (.Jcnel Assamble, konferans müzakerelerine sunulan meseleleri tetkik etmek için komis
yonlar teşkil edebilir. Bu komisyonlar da tâli komisyonları kurabilirler. Komisyon ve tâli komis
yonlar da keza çalışma grupları teşkil edebilirler. 

571 — 2. Komisyonlar ve tâli komisyonlar ancak lüzumlu ise tâli komisyon ve çalışma grupları 
teşkil ederler. 

Madde — 5. 

Bütçe Kontrol Komisyonu 

572 — 1. Her konferans veya toplantının açılışında, Genel Assamble, organizasyonu ve delege
lerin emrine tahsis olunan teşkilât ve faaliyet vasıtalarını kıymetlendirmek, bütün konferans veya 
toplantı süresince meydana gelen masrafların hesaplarını tetkik ve tasdik etmekle mükellef bir büt
çe kontrol komisyonu kurar. Bu komisyon buna iştirak etmek arzusunu gösteren delegasyonların 
üyelerinden ayrı olarak Genel Sekreter ve davet eden bir hükümetin iştiraki halinde bunun bir 
temsilcisinden ibarettir. 
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573 — 2. Konferans veya toplantı için idare Konseyince tasvibolunan bütçenin bitiminden 

önce, Bütçe Kontrol Komisyonu, konferans veya toplantının sekreterliğiyle işbirliği yaparaktan he
nüz yapılmış olan masrafların geçici durumunu Genel Assambleye sunar. Genel Assamble elde edi
len terakkilerin, tasdik edilen bütçenin bitim tarihinden sonraki bir tarihe temdidini icabettirip 
ettirmediğine karar vermek için bu durumu nazarı itibara alır. 

574 — 3. Her konferans veya toplantının sonunda, Bütçe Kontrol Komisyonu, Genel Assamb
ieye, konferans veya toplantının kapanmasına kadar yapılan masrafların tahminî tutarını mümkün 
mertebe doğru bir şekilde gösteren bir rapor sunar. 

575 — 4. 'Bu rapor Genel Assamble tarafından tetkik ve tasdik edildikten sonra, Gterıel 
Assamfblenin nıütalâasiyle (birlikte, idare 'Konseyinin gelecek yıllık toplantısına arz 'edilebilmesi 
için Genel Sekretere gönderilir. 

Madde — 6. 

Komisyonların teşkili 

576 —• 1. Tam Salâlhiyetli murahhaslar Konferansları : 
Komisyonlar Üye ve Ortak Üyelerin delegelerinden ve 508 ve 509 numaralarda zikredilip bu 

hususta arzu gösteren veya G'enel Assamble 'tarafından tâyin olunan 'müşaihitlerden teşekkül eder. 
577 —> 2. idari konferanslar : 
Komisyonlar, Üye ve Ortak Üyelerin delegeleriyle 517 - 520 No. larda zikredilip bu 'hususta 

arzu gösteren veya Genel Assamlble tarafından tâyin edilmiş 'bulunan müşahit ve temsilciler
den müfteşekkildir. 

Madde — 7. 

Tâli komisyonların raportör, başkan ve Başkan yardımcıları 

578 — Her komisylonun başkanı kendi komisyonuna raportörlerin tâyinini ve kendi kurdu
ğu tâli komisyonlarının başkanlariyle başkan yardımcılarının ve raportörlerin seçimini teklif eder. 

Madde — 8. 

İçtimaa, davet 

579 —' Genel Assamfblenin, komisyonların, tâli komisyonların ve çalışma gruplarının içtimai, 
konferansın toplandığı ımalhalde (mümkün olduğu kadar önceden bildirilir. 

Madde — 9. 

Konferansın açılmasından evvel sunulan teklifler 

580 — Konferansın açılmasından evvel sunulan teklifler Genel Assamible tarafından, işlbu Tü
züğün 4 ncü maddesi (hükümlerine, uyıguıı olarak kurulmuş olan yetkili komisyonlar arasında 
taksim edilirler. Bununla (beraber, Genel Assamble her hangi tb'ir teklifi doğrudan doğruya 
»müzakere edebilir. 

Madde — 10. 

Ko?ıferans esnasında sunulan teklif veya değişiklikler 

58.1 — Konferansın açılmasından sonra sunulan teklif veya değişiklikler konferans başkanına ve
ya duruma göre yetkili komisyon başkanına yahut konferans dokümanları olarak bastırılmak ve 
tevzi edilmek üzere konferans sekreterliğine teslim edilir. 
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582 — 2. Yazılı hiçbir teklif veya değişiklik ilgili delegasyon şefi veya yardımcısı tarafından 

imzalanmadıkça takdim edilemez. 
583 — 3. Bir konferans veya komisyon başkanı müzakereleri süratlendirmeye matuf teklifleri 

her zaman takdim edebilir. 
Ö84 — 4. Her teklif veya değişiklik talebi tetkik edilecek metni gayet sarili 've tam olarak 

ihtiva etmelidir. 
585 —• 5. (1) 'Konferansın 'başkanı veya yetkili komisyonun Ibaşkanı celse esnasında tak

dim edilmiş bir teklif veya değişikliğin şifahen ini yoksa 581 No. da belirtilen şartlar dâhilinde 
neşir ve tevzi edilmek üzere yazılı olarak mı yapılacağına her durumda karat- verir. 

586 —• (2) Umumiyetle, Genel Assamblenin oyuna sunulması icabeden 'her mühim teklifin 
•ın'etni, ım'üzakeredeıı eVvel e'füdedilebilm'esi için, konferansın çalışına lisanlarında ve mümkün 
olduğu kadar önceden tevzi edilmelidir. 

587 —• (3) Ayrıca, '581 No. da Ibalisi geçen teklif veya değişiklikleri alan konferansın baş
kanı bunları vaziyete g'öre, yetkili komisyonlara, veya Geniel Assamfbleye bavale 'etmeye mec
burdur. 

588 — 6. Salâhiyet sahibi her şahıs, konferansın içtimai sırasında, kendisi tarafından sunu
lan 'her teklif veya değişikliği genel celsede okuyabilir veya okutturulmasını istiyebilir ve Ib un
ların mucip sebeplerini izalh edebilir. 

Madde — 11. 

Bir teklif veya değişiklik isteğinin müzakeresi ve oya konulması için gereken şartlar 

589 — 1. Konferansın açılmasından evvel veya bir delegasyon tarafından konferans esna
sında sunulan 'hiçbir teklif veya değişiklik tetkiki sırasında asgari bir diğer delegasyon tarafın
dan desteklenmezse müzakere >edilemle-z. 

590 — '2. 'Bu şekilde desteklenen Ih er teklif veya değişiklik isteği, müzakere edildikten 
sonra, oya sunulur. 

Madde — 12. 

Unutulan veya talik olunan teklif yahut değişiklikler 

591 — Bir teklif veya tadil isteği unutulduğu veya tetkiki talik olunduğu takdirde teklifi ya
pan delegasyon bilâhara teklif veya değişikliğin unutulmamasına dikkat letmelidir. 

Madde — 13 

Genci assamblcde müzakerelerin idaresi 

592 — 1. (Joğunluk. 
Genel assamblenin bir celsesinde bir oyun muteber olabilecek bir şekilde alınabilmesi için, kon

feransa iştirake salahiyetli ve oy verine hakkına sahip delegasyonların yarıdan fazlasının celsede 
hazır veya temsil edilmesi lâzımdır. 

593 — 2. Müzakerenin cereyanı. 
(1) Söz almak istiyen şahıslar ancak Başkanın muvafakatini aldıktan sonra konuşabilirler. 

Umumi bir kaide olarak bunlar hangi sıfatla konuştuklarını belirtecekten söze başlarlar. 
594 — (2) Söz alan her şahıs diğerlerinin kendi fikrini iyice anlıyabilmesi için kelimeleri ta

ne tane söyliyerek ve münasip zamanlarda durarak yavaş yavaş ve açık bir şekilde konuşmalıdır. 
'596 — 3. Usul hakkında takrir ve usulü müzakere. 
(1) Müzakereler sırasında, bir delegasyon uygun mülâhaza ettiği anda işbu tüzüğe uygun ola

rak derhal Başkanın bir kararını icabettirecek, usul hakkında ber çeşit takrir verebilir veya usulü 
müzakereye dair bir sual tevcih edebilir. Her delegasyon, Başkanın kararını talebedebilir fakat ha-
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zır bulunan ve oy kul lanan delegasyonların ekseriyeti ' tarafından bu teklif ra.ld edilmedikçe Başka
nın verdiği kara r muteberdir. 

596 -— (2) lTsul haıkkmda bir takr i r \reren delegasyon bu müdahalesi esnasında, görüşülmekte 
olan mevzuun esasından .bahsedemez. 

597 — 4. lTsûl hakkında verilen takrirlerle usulü 'müzakereye dair tevcih olunan suallerin ön
celik sırası. 

595 ve 590 numara larda bahis konusu edilen usûl hakkında verilen takrirlerle usulü müzakere
ye dair tevcih olunan sualler aşağıdaki öncelik sırasına göre muameleye konur : 

a) işbu tüzüğün tatbikine •mütaaltik her usulü müzakere; 

598 — .}>) Üclsenin tat i l i ; 
599 — •<•) Toplant ın ın taliki; 
000 — d) (iörüşülen mevzuun müzakeresinin tehiri ; 
001 - e) ( iörüşülmekte olan mevzu üzerinde müzakerenin kapanmas ı ; 
002 --- f) Öncelik sırası başkan taraf ından k'ıyasen teshil edilen diğ-er bütün usul hakkındaki 

t ak r i r veya usulü müzakereye dair sualler. 
00:5 -•- 5. Celsenin tatili veya lal iki için verilen takr i r . 
I-»ir meselenin müzakeresi sırasında bir delegasyon teklifinin mucip sebeplerini göstermek sure

tiyle toplant ının tatil veya tal ikini teklif edebilir. Şayet bu teklif desteklenirse, tatil ve talik tek
liflerinin aleyhinde ve bilhassa bu mevzuda konuşacak' iki hatibe söz verildikten sonra t ak r i r oya 
sunulur . 

00-1 - 0. Müzakerenin tehiri için verilen takr i r . 
İ l e r meselenin müzakeresi esnasında bir delegasyon muayyen bir müdde t için müzakerenin 

tehirini teklif edebilir. Böyle bir t ak r i r münakaşaya sebeboldıığu takdi rde , takr i r i veren hariç, 
biri lehte ve ikisi aleyte olmak üzere yalnız üç hat ip konuşabilir . 

005 — 7. Müzakerenin kapanmasına dair t akr i r . 
Bir delegasyon her an, müzakere edilmekte olan meselenin müzakeresinin kapanmasını teklif 

tdebil ir . I>u t akd i rde söz yalnız müzakerenin kapanması aleyhinde olan iki hat ibe verilir ve bun
dan sonra t ak r i r reye konur. 

000 - S. Müdahalelerin tahdidi . 
(1) Genel assamble belirli bir mevzu üzerindeki aynı bir delegasyonun müdahalelerinin sayı 

\ i ' süresini keza tahdidedebil i r . 
007 — (2) Bununla beraber, usul hakk ındak i sualler üzerinde Başkan her müdahaleyi âzami 

beş dakika olarak tahdideder . 
008 — (o) Bir hat ip kendisine verilen müddet i tecavüz ett iği t akd i rde başkan assanıbleyi 

ikaz ve hat ipten sözünü çabuk bitirmesini rica ede;-. 
009 -— 9, Hat ip listesinin kapanması . 
(1) lîir müzakere esnasında başkan kayıtlı hatiplerin listesini okut turabi l i r . Bu listeye söz 

almak arzusunu izhar eden delegasyonların isimhu-ini ilâve e<\vr ve assambJenin tasvibiyfe listenin 
kapandığını beyan edebilir. Bununla, beraber , istisnai bir hal olarak, başkan uygun gördüğü 
tc" kdirde hat ip listesi kapand ık t an sonra, dahi yapılan bir beyanata cevap verilmesine müsaade ede
bilir. 

010 — (2) Hat ip ler in listesi b i t l ik ten sonra, başkan, müzakerenin kapandığını beyan eder. 
011 — 10. Salâhiyet meselesi. 
Salâhiyete dai r vâridolabilecek sualler, müzakere halindeki mevzu oya sunulmadan evvel dü

zenlenmelidir. 
012 — 1 1. Takr i r in geri alınması ve yeniden verilmesi. 
Takr i r sahibi oya konulmadan evvel verdiği takr i r i geri alabilir. Müzakerelerden geri al ınan 

her t ak r i r tâdil edilsin veya edilmesin ya tadi lâ t sahibi ya bir d iğer delegasyonca t ek ra r sunulabi
lir yahu t geri alınabilir. 
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Madde — 14. 

Oy kullanma yetkisi 

6.1.') — 1. Konferans çalışmalarına iştirak etmek üzere, delegasyonu bulunduğu bir Birlik 
tlyesi tarafından usulü dairesinde kendisine yetki verilmiş olan delegasyon, Andlaşmanm 2 nei 
maddesine uygun olarak konferansın bütün celselerinde tek bir oy kullanmak hakkına sahiptir. 

614 — 2. Bir birlik Üyesi delegasyonu, Genel Tüzüğün 5 nci faslında belirtilen şartlar dâhilin
de oy verme hakkını kullanır. 

Madde — 15. 

Oy verme, 

(İİ5 —- 1. Ekseriyetin tarifi. 
(1) Ekseriyet, mevcut ve oy veren delegasyonların yarısından fazlası ile teşkil olunur. 
()!(!•— (2) Ekseriyeti tâyin ederken çekimserle]' nazarı itibara alınmazlar. 
017 — (o) Oyların eşit olması halinde, teklif veya değişiklik reddedilmiş telâkki olunur. 
618 — (4) fşbu Tüzüğe göre, bir teklifin lehinde veya aleyhinde oy veren her delegasyona 

«mevcut vo oy veren delegasyon» denir. 
619 — 2. Oya iştirak etmeme. 
MovoudoJup da muayyen bir oya iştirak et nıiyen veya iştirak etmiyeeeklerini kati olarak beyan 

odon delegasyon la i-, no 592 .Vo. da tarif edilen çoğunluğun tosbiti gayesiyle namevcut vo no do 
İÇ bu maddenin 621 \ o . hükümlerinin tatbikinde çekimser telâkki olunurlar. 

620 — :>. I hususi ekseriyet; < 
Birlik üyelerine kaimi hallerinde Andlaşmanm birinci maddesinde tarif olunan ekseriyet tatbik 

olunur. 
621 •—• 4. Çekinser oyların yiizde elliyi geçmesi hali; 
Çekinser oyların sayısı, verilen oyların (lehte, aleyhte, çekinser) yarısını tecavüz ettiği takdir

de, müzakere edilmekte olan mevzuun tetkiki çekinser oyların kaale almmıyaeağı mütaakıp bir 
celseye talik olunur. 

(1) 625 No. 'da zikredilen, durum hariç, oy verme usulü şöyledir : 
622 — 5. ()y verme usulü 
62:> — a) Genel kaide olarak el kaldırma suretiyle : 
b) Önceki oy verme usulü ite ekseriyetin sarih, olarak tâyin olunmaması veya en az iki 

delegasyonun bunu istemesi halinde ismen çağrılmak suretiyle. 
624 —• (2) İsmen çağrılma suretiyle oy verme, temsil olunan üyelerin fransızea. isimlerinin 

alfebetik sırasına göre yapılır. 
625 — 6. Gizlıi oy: 
Mevcut ve oy verme ha,kkma sahip bulunan delegasyonlardan en az beşi talebeder.se gizli oy 

usulüne müracaat olunur. Bu gibi hallerde, sekreterlik, oyun gizliliğini sağlamak üzere derhal 
gereken tedbirleri alır. 

626 •— 7. Oy esnasında <müda'halcnin men'i: 
Oy verine başladıktan sonra hiçbir delegasyon oy vermenin cereyan tarzına dair usul hakkın

da sualden başka müdahalede bulunamaz. 
627 — 8. Oy hakkında izahat : 
Başkan, oy verilmesini mütaakıp oyları hakkında, izahat vermek ist iyen delegasyonlara söz 

hakkı tanır. 
628 — 9. Bir teklifin kısmı kısım oya konul ması : 
(1) Teklifi yapanm talebi veya genel assablenin muvafık görmesi veyahut ta teklif sahibinin 

tasvilbiyle başkanın yaptığı teklif üzerine, bir teklif kısımlara ayrılarak muhtelif kısımları ayrı, 
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•ayrı oya arz olunur. Teklifin kabul olunan kısım lan daha sonra bir kül halinde tekrar oya arz 
olunur. 

629 — (2) Teklifin bütün kısımları reddolunduğu takdirde teiklifin kendisi de peddolunmmş 
telâkki edilir. 

630 — 10. Aynı mesele ile ilgili tekliflerin oylama sırası 
(1) Her hangi 'bir melsele üzeraride birçok teklif vâki olduğu takdirde, genel assamble bunun 

aksine bir karar vermedikçe teklifler arz olundukları sıraya göre oya sunulur. 
631 — (2) Her oydan sonra, assamble mütaakıp teklifin oya arz olunmasına lüzum olup olma

dığına karar verir. 
632 — 11. Tadilât r ' v' " " 
(1) Esas teklifin bir kısmında yalnızca ilâve, çıkarına veya bu teklifin bir kısmının revizyo

nundan ibaret her tadil teklifi bir tadilât addolunur. 
633 — (2) Teklifi yapan delegasyon tarafından kabul edilen her tadilât derhal teklifin esas 

metnine ithal edilir. 
634 — (3) Assamble tarafından ilk teklife uygun bulunmıyan her değişiklik teklifi bir tadilât 

gibi mülâhaza olunmaz. 
635 — 12. Tadilât üzerinde oy verme 
(1) Bir teklif üzerinde bir tadilât bahis mevzuu ise evvelâ İm tadilât üzerinde oya müracaat 

olunur. 
636 — (2) iBir teklif üzerinde (birçok tadilât mevzuubahis ise evvelâ esas metinden en fazla 

ayrılan tadilât üzerinde oya müracaat olunur ve aynı usul, bütün tadilât teklifleri tetkik edilinceye 
kadar devam eder. 

637 —• (3) Bir veya birkaç tadilât kabul edildiği takdirde bu şekilde tadil edilen teklif İni âhara 
oya arz olunur. 

638 — (4) Hiçbir tadilât kabul edilmediği takdirde ilk teklif üzerinde oya müracaat olunur. 

Madde — 16. 

Komisyon ve tâli komisyonlar 

Müzakerelerin idaresi ve oy verme usulü 

639 — 1. Komisyon ve tâli komisyonların başkanları 3 ncü madde ile konferans balkanına ve
rilenlere müşabih yetkilere sahiptirler. 

640 —• 2. Çoğunluk meselesi haricolmak üzere, genel assambledeki müzakerelerin idaresine 
ait 13 ncü maddede yazılı hükümler, komisyon veya tâli komisyonların müzakerelerine tatbik 
olunur. 

641 — 3. 620 No.daki durum müstesna olmak üzere 15 nci maddede mevzuubahis hükümler, 
komisyon veya tâli komisyonlardaki oy vermelerde tatbik olunur. 

Madde — 17. 

İhtirazı kayıtlar 

642 — 1. Genel kaide olarak, diğer delegasyonlara kendi noktai nazarını kabul ettiremiyon dele
gasyonlar imkân nisbetinde ekseriyetin kanaatine iştirak etmeye çalışmalıdırlar. 

643 — 2. Bununla beraber, her hangi bir kararın kendi hükümetini Andlaşmayı tasdika veya 
tüzüklerin revizyonunu kabule mâni olacağına kanaat getiren bir delegasyon, bu karar hakkında 
geçici veya katı ihtirazi kayıtlar ileri sürebilir. 
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Madde — 18. 

Genel assamble zabıtları 

644 — 1. Genel assamble zabıtları konferansın sekreterliği tarafından hazırlanır. Sekreterlik, 
bu zabıtları tetkik olunacakları tarihten mümkün olduğu kadar önceden delegasyonlara tevziine 
çalışır. 

645 — 2. Zabıtlar tevzi olunduktan sonra, ilgili delegasyonlar mümkün olan en kısa zamanda 
konferans sekreterliğine yazılı olarak lüzumuna kaani bulundukları tashihatı bildirebilirler. Bu 
hal, zabıtların tasdik olunduğu toplantı sırasında bunların şifahi olarak tashihat talebetmelerine 
bir mâni teşkil etmez. 

646 — 3. (1) Genel kaide olarak, zabıtlar mümkün olduğu kadar muhtasar bir metin dâhi
linde istinadettikleri delillerle birlikte teklifleri ve nihai kararlan ihtiva eder. 

647 — (2) Bununla beraber, her delegasyon müzakere esnasında yaptığı her hangi bir beyana
tının hülâsasının veya tam metninin zapta geçirilmesini istemek hakkına sahiptir. Bu takdirde, ge
nel kaide olarak, raportörlerin işini kolaylaştırmak maksadiyle beyanatının başında delegasyon bu 
hususu belirtmelidir. Ayrıca, oturumun kapanmasını mütaakıp iki saat içinde bu beyanatına ait 
metni bizzat konferans sekreterliğine vermelidir. 

648 — 4. Beyanatın zapta geçirilmesine dair 647 No. da verilen yetki bütün hallerde ihtiyatla 
kullanılmalıdır. 

Madde — 19. 

Komisyon ve tâli komisyonların lâyiha ve raporları 

649 — 1. (1) Komisyon ve tâli komisyon müzakereleri her celse için ayrı ayrı olmak üzere, 
içinde müzakerelerin esas noktalarının ve kayda değer muhtelif fikirlerle heyeti umumiyetinden 
doğan teklifler ve kararların belirtildiği lâyihalarda hulâsa olunur. 

650 — (2) Bununla beraber, her delegasyon 647 No. da mevzuubahis yetkiyi kullanmak hak
kını haizdir. 

651 — (3) Yukarda belirtilen yetki ihtiyatla kullanılmalıdır. 
652 — 2. Komisyon ve tâli komisyonlar lüzumlu telâkki ettikleri takdirde kısmi raporlar hazır-

lıyabilirler ve muhtemelen çalışmaları sonunda, kendilerine tevdi olunan etüt mevzularından do
ğan teklif ve kararları muhtasar bir şekilde tekrarlıyan nihai bir rapor takdim edebilirler. 

Madde — 20. 

Zahit, lâyiha ve raporların tasdiki 

653 — 1. (1) Genel kaide olarak, umumi assamlhlc, Ikomisyon veya tâli 'koanâaiyoııunun her 
oturumunun bidayetinde, Başkan bir evvelki toplantının zabıt veya lâyihası hakkında delegasyon
ların bir itirazı olup olmadığını sorar. Sekreterliğe bir tadil teklifi verilmediği yahut şifahen bir 
itiraz Vâki olmadığı takdirde bu vesaik tasdik edilmiş telâkki olunur. Aksi halde, zabıt veya lâyi
hada gerekli değişildik yapılır. 

654 — (2) Kısmi veya nihai her rapor ilgili komisyon veya tâli komisyon tarafından tasdik 
edilmelidir. 

655 — 2. (1) Sonuncu genel assamblenin zaptı her assamblenin başkanı tarafından tetkik ve 
tasdik olunur. 

656 — (2) Bir komisyon veya tâli komisyonun son celsesinin zaptı bu komisyon veya tâli ko
misyonun başkanı tarafından tetkik ve tasdik olunur. 
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Madde — 21. 

Tahrir komisyonu 

657 —* 1. Beyan olunan mütalâalar nazarı itibara alınmak suretiyle, muhtelif komisyonlar tara
fından mümkün olduğu kadar nihai şekillerine göre kaleme alman Andlaşmanm, Tüzüklerin ve 
konferansın diğer nihai Andlaşmalarm metinleri mânasını değiştirmeden şeklini mükemmelleştirmek 
ve tadile uğramamış eski metinleri, bunları bir araya getirmekle görevli bir tahrir komisyonuna 
tevdi olunur., 

658 - - 2. Bu metinler, tahrir komisyonunca, bunları tasdik eden veyahut yeniden tetkik olun
mak üzere yetkili komisyona iade eden konferansın genel assamblesine sunulur. 

Madde — 22. 

Numaralama 

050 — 1. Revizyona tabi metinlere ait fasıl, madde ve paragrafların numaraları, genel assamb-
lede birinci defa okununcaya kadar muhafaza olunur. İlâve olunan metinler geçici olarak «a», «b» 
ve saire gibi ilâvelerle birlikte ilk metindeki son paragrafın numarasını alır. 

060 — 2. Fasıl, madde ve paragrafların nihai olarak numaralandırılması, birinci okunuşta ka
bullerinden sonra tahrir komisyonuna bırakılır. 

Madde — 23. 

Kat'î tasvip 

661 — Andlaşma, Tüzük ve diğer Andlaşmaların metinleri, ancak ikinci okunuşta genel asamb
le tarafından tasvibolunduktan sonra katil eşmiş sayılır. 

Madde — 24. 

îmza 

662 —• Konferans tarafından kat'i olarak tasvibolunan metinler, temsil olunan memleketlerin 
Fransızca isimlerinin alfabe sırasına göre, genel Tüzüğün 5 nci faslında tâyin olunan tam yetkiyi 
haiz delegelerin imzasına sunulur. 

Madde — 25. 

Hasın tebliği 
663 — Konferansın çalışmaları hakkındaki resmî tebliğler ancak başkan, veya balkan yardımcı

larından birinin müsaadesiyle basma verilebilir. 

Madde — 26. 

Muafiyet 

f,64 — Konferansın devamı müddetince delegasyon üyeleri, idari konsey üyeleri, Birlik daimî 
teşekküllerinin yüksek memurları ve Birlik Sekreterliğinin konferansa ayrılmış olan personeli kon
feransın toplandığı memleket hükümetinin diğer hükümet ve ilgili hususi işletmelerle mutabık ka
labildiği nisbette posta, telgraf' ve telefon ücretleri muafiyetinden istifade etmek hakkını haizdirler. 
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2 NCÎ KISIM 

Milletlerarası istişari komiteler 

FASİL — 10 

(IcneI hükümler 

665 — 1. Genel Tüzüğün i'kirıci kışını hülkıiimleıii, Aıidlaşmanm, milletlerarası istişari komite
lerin vazife ve bünyesinin tarif edildiği 3 ncü maddesini tamamlamaktadır. 

666 — 2. (1) İstişari komiteler, mümkün olduğu nisbette, Oenel Tüzüğün 1 nci kısmına cinhil 
konferanslar i<; tüzüğüne de riayet etmelidirler. 

667 -— (2) İstişari komitelerin calışnıalarııııkolaylaştırmak maksadiyle her genel assamble, 
konferansların iç tüzüğü hükümlerine aykırı olmadığı takdirde ilâve hükümler kabul edilebilir. 
Bu ilâve hükümler genel assamblenin dokümanlarında karar şeklinde, neşredilir. 

FASIL — 11. 

iştirak şartları 

668 —• 1. (1) Milletlerarası istişari komitelerin üyeleri şunlardır: 
a) hukuken, bütün Birlik Üye ve ortak Üyelerinin idareleri; 
669 '—- b) kendilerini tanıyan Üye veya ortak üyenin tasvibiyle ve aşağıda yazılı usule ta

bi olmak şartiyle bu komitenin çalışmalarına iştirak etmek arzusunu izhar eden her tanınmış 
hususi işletme. 

670 — (2) Tanınmış bir hususi işletme tarafından bir istişari komitenin çalışmalarına işti
rak için yapılacak ilk talep bunu bütün Üye ve ortak üyelere ve ilgili istişari komitenin müdü
rüne bildirecek olan Oenel Sekretere sunulur. Hususi bir İşletme tarafından yapılan talebin, 
bu hususi işletmeyi tanıyan Üye veya ortak Üye tarafından tasvilbolunması lâzımdır. 

671 —• 2. (1) Çalışmalarını Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin çalışmalariyle koordi-
ne eden ve ilgili faaliyetlerde bulunan milletlerarası teşekküllerin istişari mahiyette olmak üze
re bu komitelerin çalışmalarına iştirakleri kabul edilebilir. 

672 — (2) Milletlerarası bir teşkilât tarafından istişari komitelerin çalışmalarına iştirak 
için yapılacak ilk talep, telgrafla bütün Üye ve Ortak üyeleri bu talepten haberdar ederek ken
dilerini bu talebin kabulü hakkında bir kararvermeyi davet edec.dk olan Genel Sekretere su
nulur; Üyelerden bir ay zarfında gelecek cevapların ekseriyeti lehte olduğu takdirde, talep ka
bul edilir-. Genel Sekreter bu istişarenin neticesini bütün Üye ve ortak Üyelere ve ilgili istişari 
komitenin müdürüne bildirir. 

673 — 3. (i) Telekomünikasyon meselelerinin etüdü veya, telekomünikasyon servislerine ait 
malzemelerin etüdü veya imalâtiyle meşgul olan ilmi veya sınai teşekküller, istişari mahiyette ol
mak üzere ve ilgili memleketler idarelerinin bu husustaki tasvibi alınmak şartiyle, istişari komi
telerin etüd komisyonlarının toplantılarına iştirakleri kabul edilebilir. 

674 —• (2) İlmî veya sınai bir teşekkül tarafından bir istişari komitemin etüd komisyonları
nın oturumlarını kabul edilmek için yapılacak ilk talep, bu istişari komitenin müdürüne sunulur. 
Bu talebin ilgili memleket idaresi tarafından tasvibolunması lâzımdır. 

FASİ L —12. 

Genel Assamblenin rolü *: 

Genel Assamble : 
675 __ a) etüd komisyonlarının raporlarını tetkik ve bu raporların ihtiva ettiği mütalâa pro

jelerini tasvip, tadil veya reddeder. 
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676 — b) .180 No. hükümleri gereğince etüd edilecek yeni mevzuların listesini hazırlar ve 

lüzumu halinde bir etüd programı tanzim eder; 
677 —- e) ihtiyaca göre, mevcut etüd komisyonlarını muhafaza eder ve yenilerini kurar; 
67S — d) etüdedilccck mevzuları etüd komisyonlarına tevzi eder; 
679 — e) genel assam1!)]enin. son toplantısından beri komitenin faaliyetleri hakkındaki müdü

rün raporunu tetkik ve tasdik eder; 
680 — f) müdür tarafından idare Konseyine arz edilmek üzere, gelerek genel assa m bl eve 

kadar, komitenin malî ihtiyaçları hakkındaki raporu tasdik eder; 
681 —• g) Andlaşmanın 13 ncü maddesi ve Genel Tüzüğün ikinci kısmının hükümleri çerçe

vesi dâhilinde lüzumlu telâkki olunan diğer meseleleri tetkik eder. 

FASIL — 13 

Genci assamblenin toplantıları 

682 —• 1. Ileııel assamble evvelki genel assamble de teshil edilmiş bulunan tarih ve yerde nor
mal olarak her üç senede bir toplanır. 

683 — 2. 'Genel assamblenin toplanma tarihi, evvelki genel assambleye iştirak etmiş bulunan 
veya iştirak etmeyip de Genel Sekretere ilgili istişarî komitenin çalışmalarına faal >bir şekilde işti
rak arzusunda bulunduklarını bildirmiş olan Birlik Üyeleri ekseriyetinin tasvibiyle değişebilir. 

684 — 3. (Bu toplantıların her birinde, 'bir istişarî komitenin genel assamblesine, toplantının 
yapıldığı memleketin delegasyon başkanı veya bu toplantı Birlik merkezinde yapıldığı takdirde biz
zat genel assamblenin tâyin edeceği bir şahıs başkanlık eder; Başkana genel assamblenin seçeceği 
Başkanvekillcri yardım eder. 

685 — 4. Bir istişarî komitenin genel assamblesinin sekreterliği, hu komitenin ihtisas sekreter
liği tarafından ifa olunur. •Gerekirse bu ^övev için davet eden idarenin ve Genel Sekreterlik perso
nelinin yardımından istifade edilir. 

FASIL — 14 

Genel assmnbl elerde kullanılmak diller ve 
tatbik edilecek oy verme tarzı 

686 — 1. (1) Genel assamblenin toplantıları esnasında kullanılacak diller Andl aşmanın 16 nci 
maddesinde belirtilen dillerdir. 

687 — (2) Etüd komisyonlarının hazırlayıcı dok umanları, genel assamblenin doküman ve za-
hıtları ve bu assamblenin toplantıları nihayetinde milletlerarası, istişarî komitelerince neşredilen do
kümanlar Birliğin üç çalışma dilinde hazırlanıl-. 

688 — 2. istişarî 'komitelerin genel assamblcleriniıı oturumlarında oy verme yetkisini haiz 
memleketler, 14 ve 232 No. larda zikredilmiş bulunan üyelerdir. Bununla beraber, bir Birlik Üye
si memleket bir idare tarafından temsil olunmadığı takdirde bu memlekete ait tanınmış hususi işlet
melerin temsilcileri, sayıları ne olursa olsun, kül halinde bir tek oya sahiptirler. 

FASIL — 1.5. 

Etüt komisyonlarının teşkili 

689 — 1. Genel Assamble, etüde arz ettiği meseleleri lı ali etmek üzere gerekli etüt komisyonla
rını teşkil eder. idareler, tanınmış hususi işletmeler ve 671 ve 672 No. hükümlerine uygun olarak 
kbaul edilen miletlerarası teşekküller isimlerini ya Genel Assamblenin toplantısına yahut da bilâha-
ra ilgili Istişari Komite Müdürüne bildirirler. 

690 — 2. Bundan başka, ve 673 ve 674 No. lu hükümler baki kalmak şartiyle ilmî veya sınai 
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teşekküllerin uzmanları istişari mahiyette her hangi bir etüt komisyonunun her toplantısına iştirak 
edebilir. 

691 — 3. Genel Assamble, etüt komisyonlarının her birine başkanlık edecek olan baş raportö
rü ve bir yardımcısını tâyin eder. Genel Assamblenin iki tox)lantısı arasında baş raportörün vazife
sinin ifasına mâni bir hal vukuunda yardımcısı yerini alır ve etüt komisyonu miitaakıp toplantısı 
sırasında üyeleri arasından yeni bir başraportör yardımcısı seçer. Keza, bu aynı süre zarfında baş-
raportör yardımcısı vazifesini yapamıyacak durumda bulunduğu takdirde etüt komisyonu yeni bir 
başraportör yardımcısı seçer. 

FASIL — 16. 

Etüt komisyonları işlerinin halli 

692 —. 1. Etüt komisyonlarına tevdi edilen meseleler normal olarak muhabere suretiyle halle
dilir. 

693 — 2. (1) Bununla beraber, mühim birçok meselelerin halledilmesi için lüzumlu görülen 
etüt komisyonlarının toplantıları mevzuunda Genel Assamble gerekli direktifler verebilir. 

694— (2) Ayrıca, Genel Assambleden sonra başraportör muhabere suretiyle hallcdilemiyen mese
leleri şifahen müzakere etmek üzere kendi etüt komisyonunun, Genel Assamblece derpiş edilmiyen 
toplantıya çağrılmasını lüzumlu görürse, idaresinin müsaadesiyle ve ilgili müdür ve kendi komis
yon üyeleriyle istişare ettikten sonra masrafların asgari hadde tutulması hususunu göz önünde bu
lundurarak münasip bir yerde bir toplantı yapılmasını teklif edebilir. 

695 — 3. Bununla beraber, fuzulî seyahatler ve uzun sürecek gaybubetlerin önüne geçmek üzere 
bir istişarî komite müdürü, ilgili muhtelif etüt komisyonlarının başkanları olan başraportörlerle 
mutabık kalarak aynı mahalde, ayni müddet zarfında toplanacak olan etüt komisyonları grupunun 
toplantılarına ait genel plânı tanzim eder. 

696 — 4. Müdür, etüt komisyonlarının nihai raporlarını iştirak eden idarelere, istişari komi
tenin tanınmış hususi işletmelerine ve muhtemelen, iştirak etmiş bulunan miletlcrarası teşekküllere 
gönderir. 

Bu raporlar, mümkün olan en kısa bir zamanda ve her halde Genel Assamblenin muta akıp top
lanma tarihinden en az bir ay önce ellerine geçecek şekilde erken gönderilmelidir. Bu hüküm ancak 
Etüt Komisyonlarının toplantıları, Genel Assamblenin toplantısından hemen evvel yapıldığı tak
dirde ihlâl edilebilir. Yukardaki şartlar dâhilinde gönderilecek raporla ilgisi olmıyan meseleler Ge
nel Assamblenin gündemine alınmaz. 

FASIL — 17. 

Müdürün görevleri. îhtısas Sekreterliği 

697 — 1. (1) Bir istişarî komitenin müdürü, Genel Assamble ve etüt komisyonlarının çalış
malarını koordine eder ve istişari komite çalışmalarının organizasyonundan sorumludur. 

698 — (2) Müdür, komite dokümanlarının muhafazasından mesuldür. 
699 — (3) Müdür, doğrudan doğruya kendi emri altında çalışan ve komite çalışmalarının orga

nizasyonunda kendisine yardımcı olan mütehassıs personelden müteşekkil sekreterlikten faydalanır. 
700 — (4) Bir istişari komitenin ihtisas sekretel iki erinin, lâboratuvar ve teknik tesislerinin per

soneli, idari bakımdan, Genel Sekreterin otoritesi altında bulunur. 
701 — 2. Müdür, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı veya İdare Konseyi tarafından tas-

vibedilen bütçe çerçevesi dâhilinde, bu sekreterliğin teknik ve idari personelini seçer. Bu teknik 
ve idari personelin tâyini, müdürle mutabık kalmak suretiyle, Genel Sekreter tarafından tasdik edi
lir. Tâyin ve işten çıkarılmaya ait nihai karar Genel Sekretere aittir. 

702 — 3. Müdür, istişari mahiyette olmak üzere, Genel Assamblenin ve etüt komisyonlarının 
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müzakerelerine tam salâhiyetle iştirak eder ve O en el Assamblenin ve etüt komisyonları toplantıları 
nm hazırlıklarına ait gereken bütün tedbirleri dır . 

703 — 4. Müdür, Genel Assam 1)1 ey e sunduğu 'bir raporda, Genel Assam'blenin ıson toplantısın-
danberi istişarî komitenin faaliyeti halklotıda bilgi verir. 'Bu rapor, tasdik edildikten sonra, İdare 
Konseyine arz edilnie'k üzere den el Sekretere gönderilir. 

704' — f). (Müdür, Konsey ve Birlik Üye ve Ortak Üyelerini malûmattar kılmak maksadiy-
le evvelki sene içinde komitenin faaliyetleri hakkındaki 'bir raporu İdare Konseyinin yıilılk otu
rumuna sunar. 

705 — 6. IMüdür, 'Genel Assaım'bleye sunduğu bir raporla Genel Assamblenin son toplantısın
dan beri istişari komitenin faaliyeti 'hakkında bilgi verir. 'Bu rapor tasdik edildikten sonra, İdare 
Konseyine arz edilmek üzere Genci Sekretere gönderilir. 

706 — 7. Müdür, Genel ıSe'kreter taraflından, (Birliğin yıllık 'bütçe tahminlerine dâhil -edilmek 
üzere, Genel Assamhle tarafından tasvibolıınan komitenin malî ihtiyaçlariyle ilgili rapora da-
yanaraktan gelecek -sene için komitenin masraf tahminlerini 'hazırlar. 

707 — 8. Müdür, An di aşman in hükümleri dâhilinde gerektiği 'kadar (Birliğin teknik yardım 
(faaliyetlerine iştirak eder. 

KASIL — 18 

İdari konferanslar itin yapılacak teklifler 

70'8 — 1. 181 No. hükümleri 'gereğince istişari komiteler, 193 No.da belirtilen tüzüklerin ta
diline dair 'teklifler yapabilir. 

709 — 2. Bu teklifler, 5216 No.da beyan olunan .şartlar dâhilinde bir araya getirilmek, ko-
ordine edilmek ve tebliğ olurum#k üzere münasip 'bir zamanda Genel »Sekretere gönderilir. 

FASIL — 19. 

İstişari Komitelerin biribirleriyle ve diğer milletlerarası teşekküllerle olan münasebetleri 

710 — 1. (1) İstişari Komitelerin Genel assambleleri, ilgisi müşterek olan meseleler üzerinde 
etüt yapmak ve tavsiyeler serdetmek üzere karma, komisyonlar teşkil edebilirler. 

711 — (2) İstişari Komitelerin 'müdürleri, b-îş raportörler ile teşriki mesai ederek, ilgisi müş
terek olan meseleler üzerinde eıtüt yapmak ve tavsiye projeleri hazırlamak gayesiyle iki istişari 
Komitenin etüt komisyonlarının karma toplantılarını organize edebilirler. 'Bu tavsiye projeleri, 
her istişari Komite genel, assamblesinin gelecek toplantısına sunulur. 

712 — 2. Genel assamble veya bir istişari Komite Müdürü, o Komitenin bir temsilcisini diğer 
istişari Komitenin toplantısına veya o istişari Komitenin davet edilmiş 'bulunduğu diğer Milletler
arası toplantılarına istişari mahiyette iştirak etmek üzere davet edebilir. 

713 — 3. Genel Sekreter, Genel sekreter yardıcısı, '.milletlerarası frekans kayıt Komitesi "Baş
kanı ve bir diğer istişari Komiıteuin müdürü veya bunların temsilcileri, bir istişari Komitenin 
toplantılarına istişari mahiyette olmak üzere, iştirak edebilirler. İcabı halinde, bir istişari Ko
mite, temsil edilmeyi lüzumlu görmemiş bulunan Birliğin her hangi ibir daimi Teşekkülünün tem
silcilerini, istişari mahiyette olmak üzere, toplantılarına davet edebilir. 
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EK : ö 

(28 nci maddeye bakılması) 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasında Andlaşma 

Ö N S Ö Z 

Birleşmiş Milletler Anayasasının 57 nci ve .1957 yılında Atlantic City'de alktödilen Milletler
arası Telekomünikasyon Birliği Andlaşmasmın 20 nci maddesi mucibince, Birleşmiş Milletlerce 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — I. 
* 

Birleşmiş Milletler, aşağıda «Birlik» tâbir olunan, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğini, 
Bu anlaşmada tesbit edilmiş olan gayelere ulaşın ak için esas teşkilât gayesine uygun olarak lü
zumlu bütün tedbirleri almakla görevli ihtisas teşekkülü olarak tanır. 

Madde — II. 

Karşılıklı temsil 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, Birliğin bütün Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansiyle 
İdari Konferanslarının müzakerelerine, oy hakkına sahibolmaksızın, iştirak etmek için temsilciler 
göndermeğe davet edilecektir. Keza, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, Birlik ile usulü dairesinde 
müşaverede bulunduktan sonra, Birleşmiş Millet leri ilgilendiren meselelerin ''müzakerelerine, oy 
sahibi olmaksızın Milletlerarası İstişari Komitelerin toplantılarına veya Birlik tarafından yaptı
rılan diğer toplantılara iştirake davet edilecektir. 

2. Birlik, telekomünikasyon meseleleri üzerinde kendisiyle istişarede 'bulunulmasını tenıinen, 
Birleşmiş Milletler CJenel assam'l) leşinin celselerinde hazır bulunmak üzere, temsilciler göndermeğe 
davet edilecektir. 

:>. Birlik, Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Vesayet Konseyi, Komisyonları 
ve Komitelerinin oturumlarında hazır bulunmak ve gündemdeki Birliği ilgilendirecek meseleler 
müzakere edileceği zaman oy hakkına sahibolmaksızın iştirak etmek üzere temsilciler göndermiye 
davet edilecektir. L* ' ' 

4. Birlik, ihtisası dahilindeki meselelerin konuşulacağı Genel assamblenin esas komisyonlarının 
oturumlarında hazır bulunmak üzere temsilciler göndermeye ve oy hakkına sahibolmaksızın müza
kerelere iştirake davet edilecektir. 

5. Birleşmiş Milletler Sekreterliği Birlik taralindan sunulan bütün yazılı beyanatları, Genel 
Assamble Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile bunların komisyonlarının ve vaziyete göre, vesayet 
Konseyinin Üyelerine tevzi edecektir. Birleşmiş Milletler tarafından sunulan yazılı beyanatlar da 
keza Birlik tarafından Üyelerine dağıtılacaktır. 

Madde — III 

Meselelerin gündeme (ılınması 

Birlik, lüzumlu olabilecek ihzari istişarelerden sonra, Birleşmiş Milletler tarafından kendisine 
teklif olunacak meseleleri. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferanslariyle idari konferansların 
veya Birliğin diğer organlarının toplantılarının gündemine kaydedecektir. Ekonomik ve Sosyal 
Konsey ve bunun komisyonları ve keza vesayet Konseyi de buna karşılık Birliğin konferansları ve
ya diğer organları tarafından teklif edilmiş olan meseleleri kendi gündemlerine kaydedeceklerdir. 
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Madde — IV 

Birleşmiş Milletlerin tavsiyeleri 

1. Birlik, Birleşmiş Milletlerin, Anayasanın 55 nci .maddesinde mevzuubahis gayelerin gerçek
leştirilmesini kolaylaştırmak ve Anayasanın 62 nci maddesiyle kendisine verilen ekonomik, sosyal 
kültürel, eğitim, umumi sıhhat ve diğer müşterek alanlardaki milletlerarası meseleler üzerinde 
etütler yapmak ve raporlar hazırlamakla mükellef olan Ekonomik ve Sosyal Konseye yardım etmek 
ve ilgili ihtisas teşekküllerine hu meseleler lıakkında tavsiyelerde bulunmakla mükellef olduğunu 
ve keza Anayasanın Birleşmiş Milletler Teşkilâtını bu ihtisas teşekküllerinin faaliyetlerini ve bun
ların ihzar ettikleri genel prensiplerini koordone etmek için tavsiyelerde bulunması gerektiğini 
nazarı itibara alaraktan Birleşmiş Milletler Teşkilâtının kendisine gönderebileceği bütün resmî tav
siyeleri her halükârda ve en kısa bir zamanda ilgili teşekkülüne vermek için gerekli tedbirleri 
alır. 

2. Birlik, bu tavsiyeler hakkında Birleşmiş Milletlerin talebi üzerine bu teşkilâtla istişarede bu
lunmaya ve talebedilen zamanda Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bu tavsiyeleri karşılamak için Bir
lik veya Üyeleri tarafından alınan tedbirleri yahut bu tedbirlerin her hangi bir neticesini bildir
meyi kabul eder. . - , - , . . . 

«'). Birlik, ihtisas teşekkülleriyle Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak 
için lüzumlu olabilecek her tedbiri almaya tevessül edecektir. Birlik, koordinasyonu kolaylaştır
mak için Ekonomik ve Sosyal Konseyin tesis edebileceği her Teşekkül veya teşekküllerle iş birliği 
yapmayı ve bu gayelere varmak için lüzumlu olacak bütün malûmatı vermeyi kabul eder. 

Madde — V 

Malûmat ve dokümanların teatisi 

1. Bâzı dokümanların mahremiyetini korumak için gerekli tedbirleri almak kaydiyle, Birleşmiş 
Milletler ve Birlik, birbirlerinin ihtiyacını karşılamak üzere ilgili dokümanları mümkün olduğu ka
dar komple ve seri bir şekilde teati edeceklerdir. 

2. Yukardaki paragraf hükümlerinin genel karakterine halel getirmeksizin : 
a) Birlik kendi faaliyetleri hakkında Birleşmiş Milletlere senelik bir rapor sunacaktır; 
b) Birlik, her türlü imkânlarla, Birleşmiş Milletlerin kendisine gönderebileceği her özel rapor, 

etüt veya malûmat talebini bütün imkânlarını kullana raktan neticeye bağlar, 
c) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birlik için özel bir ehemmiyet arz eden malûmatı, Bir

liğin talebi üzerine, bu teşekküle temin etmek için, bunun yetkili makamı ile görüş teatisinde bu
lunacaktır. 

Madde — VI 

Birleşmiş Milletlere yardım 

Birlik, Birleşmiş Milletler Anayasası ve Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasına uygun 
olarak, Birleşmiş Milletler Üyesi olnnyan Birlik Üyelerinin özel durumlarım tamamen göz önünde 
tutaraktan Birleşmiş Milletlerle ve onun esas ve tâli teşekkülleriyle iş birliği yapmayı ve ona ken
disince mümkün olabilecek her türlü yardımı göstermeyi kabul eder. 

Madde — VII. 

Milletlerarası Adalet Divaniyle olan münasebetler 

I. Birlik, Statüsünün 34 ncü maddesinin tatbikinde, kendisinden talebedebileceği her malû
matı, Milletlerarası Adalet Divanına temin etmeyi kabul eder. 
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2. Birleşmiş Milletler genel assanıblesi, "Birlik1 o Birleşmiş Milletler Teşkilâtı veya diğer ihtisas 

teşekkülleriyle olan karşılıklı münasebetlerine meseleler- haricinde kendi ihtisasına ait saha dahilin
deki hukukî meseleler hakkında Milletlerarası Adalet Divanından istişari tavsiyeler talebetmek 
için Birliğe yetki vermiştir. 

0. Bu nevi bir müracaat Adalet Divanına, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının müsa
adesine uygun olarak hareket eden İdare Konseyi tarafından yapılabilir. 

4. Milletlerarası Adalet Divanından istişari bir tavsiye talebedildiğirıdc Birlik, bu müracaat
ken Ekonomik ve Sosyal Konseyi haberdar eder. 

Madde — VIII. 

Personele ait hükümler 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Birlik, istihdam müddet ve şartlarında doğabilecek mühim 
anlaşmazlıkları, jiersonel tedarikindeki rekabeti önliyecek ve bu ""memurların hizmetlerinden en 
iyi bii' şekilde istifade edilmek üzere taraflarca uygun görülecek personel teatisini kolaylaştırmak 
lüaksadiyle, personel için mümkün olduğu kadar geniş bir nisbet dâhilinde, müşterek normlar, 
metot ve hükümler tesbit etmeyi keza kabul ederler. 

2. Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle Birlik, yukarıdaki gayelere ulaşmak amaciylc mümkün 
olan âzami işbirliğini yapmayı kabul ederler. 

"*•* Madde — IX. 

î si o I istik servisleri 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Birlik, kendi faaliyetlerinde mükerrer iş yapılmasının 
önlenmesi, ve istatistikî malûmatın toplanması, tahlili, yayınlanması, nornılandırılması, ıslahı ve 
neşri hususunda, teknik personellerinin en verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya ve mümkün 
olduğu kadar sıkı bir işbirliği yapmaya gayret etmeyi kabul ederler. Bunlar, istatistikî bilgiler
den mümkün olan en iyi istifadeyi sağlamak ve bu malûmatı vermeye davet edilen hükümet veya 
diğer teşekküllerin yükünü hafifletmek için gayretlerini birleştirmeyi kabul ederler. 

2. Birlik, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, milletlerarası teşkilâtların genel gayelerine yarıyan 
istatistikleri toplama, tahlil, neşir, nonmlandırma, geliştirme ve yayma işleriyle mükellef mer
kezî bir teşekkül uluduğunu kabul ed!er. 

3. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, kendi hususi gayelerinin tahakkuku ve bütün dünya istatis
tiklerinin tekemmülü için lüzumlu olacak nisbette Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bu gibi istatistik
lerle ilgilenme hukukuna halel getirmeksizin, Birliğin kendi sahasındaki istatistikleri toplama, 
tahlil, neşir, normlandırma, geliştirme ve yayma işleriyle mükellef merkezî bir teşekkül olduğunu 
kabul eder. Kendi servis dokümanlarının tanzim edileceği şekil hakkındaki kararları almak Birliğe 
aidolacaktır. 

4. Kendi esas istatistik serilerine veya özel raporlarına konmak üzere Birliğe verilecek malû
matın, her imkânda, isteği üzerine Birleşmiş Milletler Teşkilâtına sunulabilmesi için herkesin is
tifadesine açık bir istatistikî malûmat merkezi kurulacaktır. 

5. Kendi esas istatistik serilerine yahut özel raporlarına konmak üzere Birleşmiş Milletler Teş
kilâtına verilen istatistikî malûmatın mümkün ve lüzumlu olduğu her imkânda talebi üzerine Bir
liğin istifadesine sunulabilecek bir şekilde olması kararlaştırılmıştır. 

Madde — X. 

îdari ve teknik servisler 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Birlik, personel ve mevcut çalışma imkânlarından en verimli 
bir tarzda faydalanılmasını sağlamak maksadiyle, faaliyetleri birbirine rekabet veya müdahale eden 
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servislerin vücuda getirilmesinden mümkün olduğu kadar sakınmanın ve gerektiği takdirde bu mak
satla müşaverede bulunmanın sayanı arzu olduğunu takdir ederler. 

2. Birleşmiş Milletler T eskil âtiyi e Birlik, resmî dokümanların kayıt ve muhafazasına ait ted
birleri birlikte alacaklardır. 

Madde — XI. 

Balee, ve malî işler hükümleri 

1. Birliğin bütçe veya bütçe; projesi, Birlik üyelerine verildiği anda Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tına da verilecektir, (ienel assamble bu hususta Birliğe tavsiyelerde bulunabilir. 

2. Birlik, kendi bütçesinin müzakere konusu edileceği her an genel assamble veya bu assamblenin 
bütün komisyonları m n müzakerelerine iştirak etmek üzere, oy hakkına malik olmaksızın, mümessiller 
göndermek hakkına sahibolacaktır. 

Madde — XII. 

Özel servislerin finansmanı 

1. Şayet Birlik, işbu anlaşmanın VI ncı maddesi veya diğer hükümlerine uygun olarak Birleş
miş Milletler Teşkilâtı tararından yapılan bir yardım, özesi rapor veya etüt talebini mütaakıp önemli 
miktarda munzam masrafları karşılamayı kabul etmediği takdirde, taraflar mümkün olan en adilâne 
bir şeskilde bu masrafların ne suretle karşılanacağını tâyin için istişarede bulunacaklardır. 

'2. ^Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle Birlik, Biriliğin talebi üzerine Birle-şmiş .Milletler Teşkilâtı 
tanırından yapılan merkezî idare, teknik ve malî servislerle özel yardım masraflarını karşılamak 
bakımından âdilâne olduğuna karar verecekleri her nevi tedbirleri almak için ele keza istişare
lerde bulunacaklardır. 

Madde — XIII 

Birleşmiş Milletler «Laissez - passefosi 

Birlik •memurları. Birleşmiş Milletler (îeııel ıSekreterliği ile Birlik ıSelâhiyetli makamları ara
sında aktedileeek özel anlaşmalara uygun olarak Birleşmiş Milletler «Laissez - Pa$ser»sini k itil an
mak hakkına sahip olacaklardır. 

Madde — XIV 

Teşekküller arasında anlaşmalar 

1. Birlik, kendisiyle 'diğer her hangi ihtisas teşe;kkülü veya hükümetler arası her hangi teşki
lât yahut 'hükümetlerle ilgili olıuıyan ıinilletleı arası teşkilât arasında tasarlanan her nevi an
laşmanın nıahiyet ve şümulünü Ekonomik ve Sosyal Konseye ıbirdirmeyo ve ayrıca anlaşma: akdo-
hınunca bu anlaşmanın teferruatını .mezkûr Konseye' bildirmeği eleruhde eder. 

2. Birlenmiş Milletler Teşkilâtı, Birliği ilgilendirebilecek meseleler üzerinde diğer .ihtisas te
şekkülleri taraıfınelan yapılması tasarlanan her hanlgi resmî ^ıınla'şınanın mahiyet ve şümulü hak
kında Birliğe malûmat vermeyi ve ayrıca, bu Anlaşma, ak el e d ildiği zaınıan teferruatını Birliğe ha
ber vermeyi (kabul eder. 

Madde — XV 

Birleşmiş Milletlerle irtibat 

1. Birleşmiş Milletler Teşkilâtiyle Birlik, iki teşkilât arasında tesirli hir irtibatın idamesine 
yardım edeceğine 'kaani bulunelukları yukardaki hükümleri kabul ctmişlerelir. Bu gaye\ye lüzıını-
ılu olabilecek bütün tedbirleri almak niyetinde oldukları teyideelerler. 
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2. İşbu anlaşma ile derpiş olunan irtibata ait hükümler münasip ölçüde 'bölge veya yardım

cı büroları da dahil iolmak üzere, Birleşmiş Milletler 'Teşkilâtı ile Birlik arasındaki münasebetle
re tatbik edilecektir. 

Madde — XVI 
Birleşmiş Milletler Telekomünikasyon Servisi 

1. —• Birlik, telekomünikasyon servislerinin işletmesinde Birlik Üyeleri kadar aynı haklardan 
faydalanmanın Birleşmiş Milletler Teşkilâtı içinle önemli olduğunu kabul eder. 

2. —• Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, idaresi altında bulunan Telekomünikasyon servislerini, Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve bu Anlaşmaya ekli Tüzük hükümleri gereğince işletme
yi taahhüdeder. 

3. — Bu maddenin sarih tatbik usulleri ayrı anlaşmaların mevzuu olacaktır. 

Madde — XVII 

Anlaşmanın tatbiki 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birliğin yetkili makamı, işbu Andlaşmamn tatbiki husu
sunda arzuya şayan her türlü tamamlayıcı anlaşmaları akdedebileceklerdir. 

Madde — XVIII 

Revizyon 

Bu andlaşma, taraflardan biri veya diğeri tarafından altı ay önceden bir iş'arda bulunulmak 
kaydiyle, Birleşmiş Milletler ve Birlik arasında mutabık kalınarak tadile tabi tutulabilir. 

Madde — XIX 

Yürürlüğe girme 

1. İşbu Andlaşma, Birleşmiş Milletler Genel Assamblesiyle 1947 senesinde Atlantic City'de ak-
dolunan telekomünikasyon Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından tasvibolunduktan 
sonra geçici olarak yürürlüğe girecektir. 

2. işbu Andlaşma, birinci paragrafta zikredilen tasvip kararı alınmak kaydiyle, 1947 yılında 
Atlantic City'de akdedilen Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması ile aynı zamanda veya Bir
liğin kararına göre kabul olunacak daha önceki bir tarihte resmen yürürlüğe girecektir. 

1959, Cenevre 

Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasma Ekli 

NİHAİ PROTOKOL 

(1959, Cenevre) MilıMleraraisı Telekomünikasyon Amdlaşmıaısınm iimızalanıniaısıı esnaisınlda, imza 
salhlilbi Tam Saılâihiıyetli Muralh'haıslar, 1959, Cenevre Tamı ,Sa!âthiiyettl/i Muralhlhaslar Konferansının 
niiıhai anlıaşmadar kısmını teşkil >elden aışağıldalki beyanları senet ittihaz ederler : 

I 
Arjantin Cumhuriyeti için: 
Arjantin delegasyonu : 
(1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması 4 No. lu paragrafında 1 No. lu 

Ek'te zikredilen her memleket veya arazi grupunıın Birliğin Üyesi olduğunu tasdik eder. Bu 1 No. 
lu Ek, bu maksatla «Milletlerarası münasebetleri Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıral-
lığı Hükümeti tarafından sağlanan deniz aşırı arazileri» ni belirtir. 
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Mezkûr Hükümet, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği tarafından neşredilmiş, resmî dokü

manlara akseden vesikada «Falkland adaları ve mülhakatları» olarak tanınan araziyi bunların ara
sına sokmayı âdet edinmiştir. Bu sebepten, Arjantin delegasyonu Arjantinin mevzuubahis adalar 
üzerindeki hâkimiyetine ıbu halin hiçbir surette halel getirmediğini katî olarak beyan edjer. Birle
şik Kırallık bu adaları Arjantin Hükümeti tarafından asla kabul edilmiyen bir kuvvet gösterisi 
olarak işgal etmektedir. Arjantin Hükümeti, Cumhuriyetin, müruruzamana uğramıyan, ferağ edile-
miyen hakları tekrar teyidetmekte ve.Malouines, Güney Sanidwich, Güney Georgie ve Arjantin 
Antraktik kısmındaki adaların hiçbir milletin ne kolonisi ve ne de hâkimiyeti altında olmadığım 
ve Arjantin arazisinin bölünmez parçası olduğunu kabul ederek bunların millî topraklarına aidol-
duğunu ve kendi hâkimiyeti altında bulunduğunu, beyan eder. 

Yulkardaki beyanat, Andlaşma veya (eklerine konulacak aynı mahiyetteki bütün diğer kayıtlara 
da keza tatbik edilecek şekilde mülâhaza edilmelidir. 

II 
Kanada için : 
(1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Audi aşmasını imzalarken Kanada, mezkûr 

Andlaışınanm 193 Nlo.lu paragrafını kabul etmemeyi mahfuz tutar. Kaııa'd'a, her üçü de mezikûr an
laşmaya e'kli bulunan Radyokamünrkasyoıı Tüzüğü, Telgraf Tüzüğü ve bir kaydı şartla Radyoko-
münikasyonlar ek tüzüğünün mükellefiyetlerini kabul ve fakat Telefon Tüzüğüyle bağlanmayı ka
bul etmez. 

III 
Çin için : 
(1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon-

feransındaki Çin Cumhuriyeti delegasyonu Atlantic City'de ve Buenos Aires'te olduğu gibi bu kon
feransta da Çin'in yegâne meşru temsilcisidir ve bu şekilde olduğu mezkûr konferansça kabul edil
miştir. Birlik üyeleri tarafından işbu Anlaşma münasebetiyle yapılan veya bu Andlaşmaya ekli 
olup Çin Cumhuriyetinin yukarda zikredilen durumuyla kabilitelif olmıyan beyanat ve ihtirazi 
kayıtlar kanunsuz ve binaenaleyh hükümsüzdür, işbu Andlaşmayı imzalarken Çin Cumhuriyeti, Bir
liğin bu üyelerine karşı ne (1959 Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasından ve ne de 
ona ait hiçbir protokolden doğacak her hangi bir taahhüdü kabul etmez 

IV 

Belçika Kongosu ve Ruanda - Ürindi arazisi için : 
(1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasını imza!anken Belçika Kongosu ve 

Ruanda - Ürindi arazisi, (1959, Cenevre) Radyokomünikasyon Tüzüğünün 3 ncü maddesine ancak 
bu madde hükümlerinin tatbikatı kendi dahilî radyo difüzyonlarına ait lüzumlu ihtiyaçlarını tat
min ettiği mabette, riayet etme hakkını mahfuz tuttuğunu kesin olarak beyan eder. 

V 
Kostarika için : 
Kostarika Cumhuriyeti delegasyonu, bu konferansa iştirak eden diğer hükümetler tarafından 

yapılan ve Birlik masraflarında Kostarika'nın iştirak hissesinin yükselmesine yol açabilecek olan 
ihtirazi kayıtların neticelerini kendi hükümeti adına kabul veya kabul etmeme hakkını mahfuz tut
tuğunu beyan eder. 

Küba için : 
Küba delegasyonu, Küba Cumhuriyeti Hükümeti adına işbu Anlaşmayı imzalarken (1959, Cenev

re) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasının 14 ncü maddesinde zikredilen Telgraf, Telefon 
ve Radyokomünikasyon E!k Tüzüklerinin kabulü mevzuunda katî bir ihtirazi kayıtta bulunur. 
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VII 

EL Salvador Cumhuriyeti için : 
A 

El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Bir Üye veya ortak Üyenin Birlik masraflarına iştirak etme
mesi veya Birlik bütçesinde yükümlendiği masraf hissesini yükseltecek neviden ihtirazî kayıtlar ser-
detmesi halinde, kendi menfaatlerim korumak için, lüzumlu veya faydalı bütün tedbirleri almak hak
kını mahfuz tutar. 

B 

El Salvador Cumhuriyeti adına işbu Anlaşmayı imzalarken, imza sahibi delege, kendi Hükümeti 
adına, (1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 14 ncü maddesinde zikredi
len Telefon Tüzüğü ve Radyokomünikasyonlar Ek Tüzüğünden neşet eden mükellefiyetleri kabul et
mek veya etmemek hakkını mahfuz tutar. 

VIII 
Amerika Birleşik Devletleri için : 
Amerika Birleşik Devletleri nam ve hesabımı işbu Andlaşmanm imzalanması Anayasa usulüne 

uygun olarak, Amerika Birleşik Devletlerinin bütün arazileri için de muteberdir. 
Amerika Birleşik Devletleri kendi adına işbu Andlaşmanm imzalanması ile, Amerika Birleşik Dev

letlerinin (1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 14 ncü maddesinde gös
terilen Telefon Tüzüğü veya Radyokomünikasyonlar Ek Tüzüğüne mütaallik hiçbir mükellefiyeti ka
bul etmediklerini katî olarak beyan ederler. 

IX 
Yunanistan için : 
Yunan delegasyonu kendi Hükümeti adına, Birlik masraflarına iştirak hissesinin bir yükselişini 

doğurabilecek ihtirazî kayıtların hiçbir neticesini kabul etmediğini beyan eder. 

X 
Hindistan Cumhuriyeti için : 
1. 1959, Cenevre, Milletlerarası Telekomünikasyon Konferansının nihai Andlaşmalarını imzalar

ken, Hindistan Cumhuriyeti, işbu Konferansa katılmış olan bâzı delegasyonlar tarafından Birliğin 
malî durumu mevzuunda yapılabilecek ihtirazî kayıtların doğuracağı hiçbir malî neticeyi kabul et
mez. 

2. Hindistan Cumhuriyeti Delegasyonu bu delegasyon tarafından Anlaşmanın imzalanmasının, 
Andlaşmanm 14 ncü maddesinde zikredilen (1958, Cenevre) Telgraf Tüzüğü ve Telefon Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini Hindistan Cumhuriyetinin kabul etmek durumunda bulunup bulunmıyacağmı ve 
keza ihtirazî kayda tabi olduğunu beyan eder. 

3. Ayrıca, Hindistan Cumhuriyeti Delegasyonu şayet her hangi bir memleket ihtirazî kayıtlar 
serd eder ve/veya Andlaşma ve mezkûr Tüzükler hükümlerini kabul etmezse, Birlik ile bunun dai
mî Teşekküllerinin iyi bir şekilde çalışmasını ve keza Andlaşmanm 14 ncü maddesinde bahsi geçen 
Tüzüklerin tatbikini sağlamak için icabı halinde telifi kabil tedbirleri Hükümeti tarafından alma 
hakkını mahfuz tutar. 

XI 
Endonezya Cumhuriyeti için : 
İrian Barat (Batı Yeni - Gine teşekkülü uyarınca Endonezya Cumhuriyetinin bölünmez bir par

çasını teşkil ettiğinden, 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı ve Radyokomünikas-
yon îdari Konferansmdaki Endonezya Delegasyonu, bu Andlaşma ve Radyokomünikasyon Tüzüğü
nün altındaki imzasının, Irian Barat (Yeni Gine) ismine, Birlik dokümanlariyle Radyokomünikas
yon Tüzüğü ve keza ekleriyle onun ilâvelerinde, Holânda (Pays - Bas) kelimesinin tekaddümünün, 
hiçbir surette kabulünü icabettirmediğini katî surette beyan eder. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 647 ) 



— 52 -
XII. 

İsrail Devleti için : 
israil Devleti delegasyonu, Suudî Arabistan Kırallığı, Irak Cumhuriyeti, Haşiınî Ürdün 

Kırallığı, Kuveyt, Lübnan, Libya, Birleşik Kıralbğı, Fas Kırallığı, Birleşik Arap Kırallığı, Sudan 
Cumhuriyeti ve Tunus delegasyonlarmca İsrail mevzuunda yapılmış olan ihtirazı kayıtları kabul 
etmez ve kendi hükümetinin işbu Andlaşmanm ve ona ekli Tüzüklerin tatbikatında bu tatbikat 
yukarıda zikredilen Üyeleri ilgilendirdiği nisbette, İsrail Devletinin menfaatlerini korumak için 
lüzumlu telâkki edebileceği telifi kabil tedbirleri almak hakkını mahfuz tutar. 

XIII . 
Japonya için : 
Japonya, şayet diğer memleketler tarafından yapılan ihtirazı kayıtlar kendi Birlik masraflarına 

iştirak hissesini yükseltmesine sebebolacaksa, kendi menfaatlerini korumak için lüzumlu addedebi
leceği bütün tedbirleri almak hakkını mahfuz tutar. 

XIV. 
Holânda Kırallığı için : 
Holânda Kırallığı delegasyonu, Holânda Yeni Gine'sinin muhtar olmıyan arazisi üzerinde 

Holânda Hükümetinin hâkimiyetini reddeden bu beyanatı nisbetinde Endonezya Cumhuriyeti de
legasyonu tarafından resmen ifade edilen beyanatını kabul etmediğini beyan eder. 

«Holânda Yeni - Ginesi» adı meşruti şekilde doğrudur : Bu isim sarih ve kati surette bu 
şekilde tanınmış ve Birleşmiş Milletler Sekreterliğince de bu şekilde kullanılmaktadır. 

XV. 

Filipinler Cumhuriyeti için : 
İşbu Andlaşmayı imzalarken, Filipinler Cumhuriyeti, mezkûr Anlaşmanın 193 No. sunda bah

si geçen Telefon ve Telgraf Tüzüklcriyle bağlı olmayı, şimdilik, kabul edemiyeceğini katî su
rette beyan eder. 

XVI 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı için: 
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı delegasyonu, Majesteleri ' Hükümetinin 

Falkland adaları ve ibunlarm bağlılıkları üzerindeki hâkimiyetini inkâr edici mahiyette Arjantin 
delegasy onunca yapılan beyanatı kabul etmediğini ve bu mesele üzerinde Majesteleri Hükümetinin 
haklarını katî surette mahfuz tutmak arzusunda olduklarını beyan eder. Falkland Adaları ve 
bağlılıkları nam ve hesabına Büyük Brintanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığmın 16 Kasım. 
1953 tarihinde (Buenos Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasma 'katıldığı ve (1959, 
Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasında: «milletlerarası münasebetleri Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti tarafından sağlanan Deniz - aşırı arazi
ler» şeklinde de tasrih edilip heyeti umumiye.sinin bugüne kadar «Büyük Britanya ve Kuzey 
İrlanda Birleşik Kırallığı Kolonileri, protektora Deniz - aşırı Arazileri ve manda veya vesayet 
altındaki araziler» adı altında tanınan Birlik Üyesini teşkil eden arazilerin bölünmez parça
sı olmaya devam edeceklerdir. 

XVII 
Çekoslavakya Cumhuriyeti için : 
Çekoslovak delegasyonu, Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti adına, Birliğin masrafların

dan, kendisine düşen aidatta bir artışa sobebolacak ihtirazi kayıtların neticesini kaJbul etmedi-. 
ğini beyan eder. 
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XVIII 

Türkiye için : 
Türkiye delegasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, işbu konferansa iştirak eden diğer 

hükümetlerce yapılan ihtirazi kayıtlardan doğması muhtemel her hangi bir malî neticeyi kabul 
edemiyeceğini beyan eder. 

XIX 

Güney Afrika ve Güney - Batı Afrika Arazisi Birliği için : 
Güney Afrika ve Güney - Batı Afrika Arazisi Birliği delegasyonu, Güney Afrika ve Güney 

- Batı Afrika Arazisi Birliğinin işlbu Andlaşmayı, (1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikas
yon Andlasmasımn 14 ncü maddesinde mevzuııbahis telefon Tüzüğü ile bağlanmamak kayıt ve 
şartiyle imzalandığını beyan eder. 

XX 

Venezüella Cumhuriyeti için : 
Venezüella Cumhuriyeti delegasyonu işbu Andlaşmayı imzalarken (1959, Cenevre) Telgraf 

Tüzüğü ve Telefon Tüzüğü ile (1959, Cenevre) Radyokomünikasyon Tüzükleri hakkında beyan 
edilen kayıtları mahfuz tuttuğunu hükümeti adına beyan eder. 

XXI 

Afganistan, Arjantin Cumhuriyeti, Belçika, Kolombiya Cumhuriyeti, Belçika Kongosu ve 
Ruanda - Urindi Arazisi, Danimarka, İspanya, Fransız Birliği deniz aşırı memleketleri ve Fran
sız deniz aşırı Arazileri, Fransa, Meksika, Monako, Norveç, Paraguay, Peru, Portekiz, Portekiz 
denizaşırı vilâyetleri, Federal Almanya Cumhuriyeti, Yugoslavya federal Halk Cumhuriyeti, 
İsveç ve İsviçre için : 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları, Birlik masraflarına iştirak hisselerinin artmasına 
sebebiyet verecek ihtirazi kayıtların hiçbir neticesini kabul etmediklerini ilgili hükümetlerinin 
adına beyan ederler. 

XXII 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti, Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Polanya Halk Cumhuriyeti, Ukranya Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti, Romanya Halk Cumhuriyeti, Çekoslovakya Cumhuriyeti ve Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği için : 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları, Çan - Kay - Şek (Tchang Kai - Chek) temsilcilerinin 
1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına iştirak etmeleri ve Çin adına nihaî 
kararları imzalamaları hususunda kendilerine salâhiyet tanıyan ve bu konferans tarafından alı
nan kararın gayrikanuni olduğunu ilgili hükümetleri adına beyan ederler. Zira, Çin'in kanuni 
temsilcileri ancak Çin Halk Cumhuriyeti halkının merkezî hükümeti tarafından tâyin edilen 
temsilciler olabilir. 

XXIII 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti. Bulgaristan Halk 'Cumhuriyet, Macaristan Halk Cumhuriyeti, 
Polonya Halik ıCumttıuriyti, Romanya Halk Cumhuriyeti ve Çekoslovakya Cumhuriyeti içim. : 

(1969, Cenevre) Milletlerarası 'Telekomünikasyon Andlaşmasının imzalanması sırasında, aşağı
daki memleketlerin delegasyonları, hükümetlerinin Radyokomünika-syon Tüzüğünü tamamen ve
ya kısmen kabul etme veya etmeme hakikimi maMıız tuttuğunu ıbeyaın ederler : Arnavutluk Halk 
Cumhuriyeti, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Polonya Halk Cumhu
riyeti, Romanya Halk Cumhuriyeti, Çekoslovak 'Cumhuhriyeti. 
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XXIV 

Suudî Arabistan Krallığı, Irak Cumhuriyeti, Haşimî Ürdün Krallığı, Kuveyt, Lübnan, Libya 
Birleşik Krallığı, .Fas Krallığı, Birleşik Arap Cumhuriyeti, 'Sudan Cumhuriyeti ve Tunus : 

Yulkardaki memleketlerin delegasyonları (1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon 
Andlaşın asının imzalanmasının ve bilâhara kendi hükümetleri tarafından tasdikinin bu Andlaşma-
ınm 1 No.lu ekinde israil namı altındaki Üye için muteber olmadığını ve hiç bir şekilde Ibu devle
tin tanınmasını tazammum etmediğini beyan ederi er. 

XXV 

Avusturya ve İtalya için : 
Avusturya ve İtalya kendi menfaatlerini koram ak için, Üye ve Ortak Üyeler (1959, Cenevre) 

Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşması hükümlerine 'göre Birliğin masraflarına iştirak etme
dikleri ve diğer memleketlerin ihtirazi kayıtları kendi Telekomünikasyon servislerini İhlâl ettiği 
takdirde, lüzumlu gördükleri her türlü tedbirleri almak hakkını mahfuz tutarlar. 

Beyaz Rusya Sovyet Sosyalis Cumhuriyeti, Ukraııya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet 
Sosyalist Cum'huriyetleri Birliği -için : 

Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Ukraııya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği delegasyonları işbu Andlaşmayı imzalıyacakları esnada, hükü
metlerinin (1952, Buenos Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasmı tasdik ederken be
yan ettikleri Radyokomünikasyon Tüzüğü ile ilgili ihtirazi kayıtları kati surette mahfuz tuttuk
larını beyan ederler. 

XXVII 

Gana, Gine Cumhuriyeti ve İran için : 
Yukarıda zikredilen memleketlerin delegasyonları, Üye veya ortak Üyelerin (1959, Cenevre) 

Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması hükümlerine her hangi bir surette riayet etmedikleri 
veya bu memleketlerin ihtirazi kayıtları kendi telekomünikasyon servislerini ihlâl ettiği takdirde 
ilgili hükümetlerinin menfaatlerini korumak üzere lüzumlu göreceği bütün 'tedbirleri almak hak
kım mahfuz tutarlar. 

XXVIII 

Hâşimî Ürdün Krallığı ve Birleşik Arap Cumhuriyeti için : 
Haşimî Ürdün Krallığı ve Birleşik Arap Cumhuriyeti delegasyonları hükümetleri adına, İdare 

Konseyince Birlik adına Milletlerarası teşkilâtlarla anlaşma yapma müsaadesi veren ne 42 ve ne 
de 97 No. hükümlerini tasvibetmecliklerini beyan ederler. Menfaatlerine aykırı olarak mülâhaza 
edecekleri andlaşmaların hiçbirine memleketleri bağlı olnııyacaktır. 

XXIX 

Avıısturalya Federasyonu, Yeni Zelanda, Pakistan, Filipinler Cumhuriyeti, Büyük Britanya vo 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve Güney Afrika ve Güney - Batı Afrika Arazisi Birliği için .-

Yukarıda zikredilen memleketlerin delegasyonları, bâzı Birlik Üye ve ortak Üyelerinin Birlik 
masraflarına iştirak etmemeleri veya her hangi bir şekilde (1959, Cenevre) Milletlerarası Tele
komünikasyon Andlaşması, bunun ekleri veya ona ekli protokollerin hükümlerine uymadıkları 
veyahııtta diğer memleketlerin ihtirazı kayıtları kendi öz telekomünikasyon servislerinin normal 
çalışmasına mani olduğu takdirde, ilgili hükümetlerin menfaatlerinin korunması için lüzumlu gö
rebilecekleri her türlü tedbirleri almak hakkını mahfuz tutarlar. 

Bunları mübeyyin olmak üzere ilgili Tam Salahiyetli Murahhaslar Çince, İngilizce, Rusçıı, 
İspanyolca, Fransızca olarak tek nüsha halinde tanzim edilen bu nihaî protokolü imza etmişlerdir. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 647 ) 



~Ö5 — 
Bu protokol, bir kopyasını imza eden her hükümete gönderecek olan Milletlerarası Telekomüni
kasyon Birliğinin arşivlerinde muhafaza edilecektir. 

21 Aralık 1959 da Cenevre'de tanzim olundu 
Anlaşmanın altındaki aynı imzalar takibeder. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasında Ek protokoller 

1969, Cenevre 

1969 Cenevre Milletlerarası Telekomünikasyon lAndlaşmasınm dımızalanması sırasında aşağıda 
imzaları Ibulunan 'Tam 'Salahiyetli ıMnra'Khaslar, 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansının nihai kararlarına dâMl Ibulunan aşağıdaki Ek protokolleri imzalamışlardır: 

I 

. PROTOKOL 

Üye ve Ortak Üyelerin iştirak sınıflarını seçerken takıb edecekleri usul 

1. Her Üye ve Ortak Üye, 1959 Cenevre Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşnıasmın 
208 No. sunda gösterilen iştirak sınıfları tablosunda seçecıeği iştirak sınıfını 1 Teımmuz T960 
tarihinden evvel Genel Sekretere bildirecektir. 

2. Yukardaki 1 nci paragraf 'hükümleri gereğince kararlarını 1 Temmuz 1(960 tarihinden 
önce Ibildirmejyi Hhınıal eden Üye ve Ortak Üyeler, Buenos Aires Andlaşmasma göre kaydettirdik
leri ünite adedi üzerinden aidat vermeye mecburdurlar. 

II 

PROTOKOL 

Birliğin 1961 ilâ 1965 süresi için masrafları 

1. İdare Konseyine : 
— îdare Konseyi 
— Genel Sekreterlik 
— Milletlerarası îstişari Komitelerin Sekreterlikleri 
—• Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi 
— Birliğin lâboratuvar ve teknik tesisleri 

yıllık masraflarının, Birliğin gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına kadar 1961 ve 
mütaakıp yılları için aşağıdaki meblâğları geçmemek üzere Birliğin senelik ibü!fr>°sini tanzim etımek 
yetkisi verilmiştir. 

1961 yılı için 11 000 000 isviçre frankı 
1962 yılı için 11 500 000 isviçre frankı 
1963 yıh için 11 500 000 isviçre frankı 
1964 yıh için 11 845 000 isviçre frankı 
1965 yılı için 12 200 000 isviçre frankı 
1965 ten sonraki yıllara ait senelik bütçeler, bir önceki sene için tesbit edilen meblâğı sene ba

şına % 3 ten fazla aşamaz. Birliğin yeni binasının kira ücreti olarak ödenen meblâğlar bu miktara 
dâhil edilmiş olacaklardır. 

2. Bununla beraber, tamamen istisnai hallerde idare Konseyi, yukardaki paragraf 1 de tesbit 
edilen limitlerin âzami % 3 ünü gecmiyen krediler açmaya salahiyetlidir. Bu gibi hallerde idare 
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Konseyi, bu tedbirin alınmasını icabettiren ka'tî sebepleri izah eden bir karar almak mecburiyetinde
dir. 

3. Keza, Konsey aşağıdaki hususları nazarı itibara almak için yukardaki paragraf 1 de tesbit 
edilen limitleri tecavüz etmeye salahiyetlidir. 

3. 1. Cenevre'de çalışan personeline tatbik edilmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından ka
bul edilmiş bulunan makam tazminatı da dâhil olmak üzere, maaş dereceleri, aylık veya tazminat
taki artmalar; ve 

3. 2. Birlik için munzam masrafı icabcttirecek olan İsviçre frankı ile U. S. doları arasındaki 
kur değişiklikleri. 

4. îdare Konseyi, Birlik servislerinin kendilerine tahsis edilen yeni binaya taşınmaları maksa-
diyle âzami 715 000 İsviçre franklık hususi munzam bir masrafı bütçeye dâhil edebilecektir. Bir
lik Üye ve ortak Üyeleri, Andlaşmanm 15 nci madde hükümleri mucibince seçtikleri iştirak sınıf
larına göre bu masrafa iştirak etmek mecburiyetindedirler. 

5. İdare Konseyi, Andlaşmanm 197 ve 198 Nıo.laırında mevzuüba'his konferans ve toplantılar
la ilgili masrafları 1961 ve 1965 yılları arasındaki beş yıllık süre içinde azamî 13 189 000 İsviç
re franklk 'meblağa kadar müsaade edebilir. 

5 . 1 . 1961 ile '19.65' yılları zarfında îdare Konseyi (muhtemelen aşağıdaki 5, 3, •hükümlerini 
gözönünde bulundurarak bu masrafları aşağıda gösterilen limitte muhafaza etmiye çalışacaktır. 

1961 yılı için 780 000 İsviçre frarikı 
19612 yılı için 1 184 000 isviçre frankı 
1963 yılı için 4 000 000 'İsviçre frankı 
1964 yılı için 3 '225 000 İsviçre frankı 
1965 yılı için 4 000 000 İsviçre frankı 

' 5 . 2 . 1965 senesi için mevzuubahis (masraf, [aşağıdaki masraflardan tenzil edilecektir : 
— 1965 yılında 'her hanıgi 'bir Tamı Salahiyetli ıMuraMıas'lar Konferansı yapılmadığı taktirde 

1 000 000 İsviçre f ramtkı, 
— Ve keza 196İ5 yılı içinde her hangi bir radokomünikasyon normal İdarî Konferansı yapıl

madığı takdirde, 2 120 000 İsviçre framkı, 
Tam (Salahiyetli Murahhaslar Konferansı 1965 yhnda tolanmadığı taktirde İdare Konseyi, An

laşmanın 197 ve 198 No.larında baihis konusu edilen ikonframs ve toplantılarla ilgili .masraflar İçin, 
tahsisini uygun göreceği kredileri 19i65ı den sonraki her yıl için müsaade edecektir. 

5. 3. İdare Konseyi, aşağıdaki kredilerle telâfi edilebildiği ta'kdirde yukarıda '5. 1. ve 5. 2 No. 
darda tespit edilen yıllık limitler dışında yapılacak bir masrafa 'müsaade 'edebilir : 

— (Bir önceki yıldan artan, emre amade bulunan veya 
— Gelecek bir yıla ait krediler. 
6. İdare Konseyi, mümkün olan 'bütün tasarrufları yapma!kla .görevlidir. Konsey bu maksatla 

yukarıda ki 1, 4 ve 5 nci paragraflarda tespit edilen hududlar dalıllinde 'Birliğin i'htiyaçlariyle 
mütenasip en düşük seviyede yapılmasına müsaade edilen masrafları her sene tespit etmeyi ken
disine borç sayar. 

7. Yukardaki 1 ile 5 nci paraf hükümleri mucibince İdare Konseyinin yetki verebileceği kre
diler, Birliğin verimli çalışmasını temin letme'k içı'n kifayetsiz olduğu anlaşıldığı taktirde Konsey, 
usulü dairesinde kendileriyle istişarede bulunulan Birlik Üyelerinin ekseriyetimin tasvibiyle 
ancak bu kredileri tecavüz edebilir. Birlik Üyeleriyle yapılacak her istişare böyle bir talebi haklı 
çıkaracak hususların tam bir izahını ihtiva etmelidir. 

8. İdari konferanslar ve istişarî Komitelerin genel assambleleri, malî tesirleri olabilecek tek
lifleri incelemeden evvel .bunlarla ilgili munzam masrafların bir tahminini yaparlar. 

9. Yukarıdaki 1 ilâ 5 nci paragraf hükümleri gereğince veya 7 nci paragraftaki şartlar dâhilinde 
İdare Konseyinin salâhiyet verebileceği kredilerin haricinde netice itibariyle direkt veya endirekt 
masraf artışını icabcttirecek bir istişarî Komite İdari konferansı veya genel assamblesinin her 
hangi bir kararı tatbik mevkiine konamaz. 
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m. 

PROTOKOL 

Normal masrufların limitleri 19(i0 ıjılı için liidiğin normal bütçeni 

1. İdare Konseyi, 19(50 yılı normal oturumu arasında, kati şekliyle ve aşağıdaki masraflarına 
tekabül eden dokuz milyon İsviçre franktık meblağ m limitleri dâhilinde 1900 yılı Birlik bütçesini 
hazırlıyabilir : « 

— İdare Konseyi, 
—• Genel Sekreterlik, 
— Milletlerarası frekans kayıt Komitesi, 
—• Milletlerarası lstaşari Komitelerin sekreterlikleri, 
— O. C. 1. T. T. 'ııın ihtiyat fonundan alınan meblâğlar hariç , Birliğin lâboratuvar ve teknik 

tesisat masrafları. 
2. İdare Konseyine bilgi bakımından dokuz milyon İsviçre franklık meblâğın neden ibaret ol

duğu aşağıda gösterilmiştir. 
İsviçre frangı 

2. 1. Raporun 8 No. lu ekinde, İdare Konseyince Tam salahiyetli Murah
haslar Konferansında teklif olunan masrafların (Teknik yardım hariç) yekûnu 7 483 000,— 

eksik : İsviçre frangı 

a) İkinci Genel Sekreter Yardımcısı makamı için mevzuu 
bahis meblağ 90 000,— 

b) Tasdik edilen 86 memur kadrosundan ayrı olarak IFRB'-
nin talebettiği ilâve personel için mevzuubahis m blâğ 154 000,— 

c) Neşriyat bütçesinden ödenecek IFRB sirkü: erlerinin şim
diki masrafı 115 000,— 359 000,-

yani 7 124 000,-
2.2. Konferansın 339 No. lu dokuman ekinle gösterilen muhtelif masraflar 

için Genel Sekreter Vekili tarafından teklif olumu meblâğ (Sayfa 7) 101 000,-
2. 3. İdare Konseyine ait kredilerin artırılma ı ve Rus dilinin kullanılma

sı (5 haftalık bir oturum için) 117 000,-
2. 4. Hesapların haricî kontrollarınm genişle t ilmesi 5 000,-
2. 5. Birlik Sekreterliklerinin faaliyeti ha'kkm la ekspertiz 15 000,-
2. 6. Emekli personele hayat pahalılığı tazminatının artırılması 17 000,-
2.7. Ofset servisi muvakkat personelinin daimî personel kadrolarına geçirilmesi 48 000,-
2. 8. 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren Birleşmiş Milletler müşterek rejimi şart

larının Birlik personeline tatbiki (net ücret) 500 000,-

7 927 000,-
2. 9. IFRB'nin, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı ile radyokomüni-

kasyon idari Konferansında alman kararların so.ıunda kendisine düşen munzam 
vazifelerle ilgili ihtiyaçları 800 000,-

2.10. Genel Sekreterlik için 2. 9.'dan mütevellit munzam masraflar 44 000,-
2. 11. Taşınma masrafları, Genel Sekreter ile Gönel Sekreter yardımcısının 

tâyini ve IFRB'nin' bünyesindeki değişikliklerden mütevellit diğer masraflar 179 000,-
2.12. Elektronik hesap makinal arının kul lam iması 50 000,-

Yekûn 9 000 000,— 
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3. İdare Konseyi, ıuorma:l bültiçeyü ıkatî şekliyle hazırlamadan evvel, masrafları mümkün olan 

en düşük seviyede tutmak maksadiyle yukardaki 2 nci paragrafta gösterilen muhtelif fasıl ve meb
lâğları inceden inceye yeniden tetkik edecektir. 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren ve bütçenin katî 
şekilde hazırlanmasına kadar, Genel Sekreter, bahis konusu 2 nci paragrafta belirtilen tahminlerin 
çerçevesi dâhilinde normal bütçe ile ilgili mâkul masrafları yapmaya salahiyetlidir. 

4. Üye ve Ortak Üyelerin, 1 Ocak 1960 tarihinden evvel 1960 yılı iştirak hisseleri üzerinden 
muvakkat bir tediyede bulunmaya davet edildikleri, ödenmiyon meblâğların bu tarihten itibaretn fa
ize tabi olacağı ve işbu protokol gereğince yapılacak ilâve tediyenin, Üye ve Ortak Üyelerden büt
çenin katî şekliyle hazırlanmasından sonra talebe dileceği hususlarını kabul ve tasdik eden 1959 Ce
nevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı, (1952, Buenos Aires) Milletlerarası Telekomüni
kasyon Andlaşmasmm madde 13, paragraf 8 ve 9 hükümlerine rağmen, işbu protököldan doğan Üye 
ve Ortak Üyelerin iştirak muvazene tediyelerini istisnai olarak: 1960 senesi içinde her hangi bir ta
rihte yapılmasını ve buna ait faizin ancak 1 Ocak 1961 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilmesine 
karar verir. 

IV 

PROTOKOL 

Geçici A nla.pna.lar 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, (1959 Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasmm yürürlüğe girmesine kadar 
muvakkaten tatbik edilecek olan aşağıdaki hükümleri tasdik etmiştir. 

1. (1) Andlaşmanın 9 ncıı maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde bu konferansça seçilip işbu 
protokolün imzalanmasından evvel ilk toplantısını Cenevre'de yapan İdare Konseyi, bu Anlaşma ile 
kendisine tevdi olunan görevleri ifaya devam edecektir. 

(2) Bu ilk toplantısında İdare Konseyince seçilen Başkan ve Başkan Yardımcısı 1961 yıllık otu
rumun açılması esnasında haleflerinin seçilmesine kadar vazife başında kalacaklardır. 

2. Andlaşmanın 160 - 169 No. 1 arında belirtilen şartlar dâhilinde 1959 Cenevre, Radyokomüni-
kasyon İdari Konferansmca seçilen Miletlcrarası Frekans Kayıt Komitesinin 11 âzası bu konferans
ça tesbit edilen tarihte görevlerine başlayacaklardır. 

8. Andlaşmanın 6 nci maddesinde belirtilen şartlar dâhilinde Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransına seçilen Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı 1 Ocak 1960 tarihinde görevlerine 
bağlıyacaklardır. 

Bunları mübeyyin olmak üzere, ilgili Tam Salahiyetli Murahhaslar Çince, Fransızca, İngilizce, 
İspanyolca ve Rusça lisanlarının herbirinde ve tek nüsha halinde bu ek Protokolleri imza etmişler
dir. Bu protokoller Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arşivlerinde muhafaza edilecek ve Birlik 
bir kopyasını imza sahibi memleketlere» verecektir. 

21 Aralık 1959 da Cenevre'de yapılmıştır. 
Andlaşmanın altındaki aynı imzalar takibeder. 

Karardar, tavsiyeler ve temenni 

1 No. LU KARAR 

Birliğe seçilen memurlar için geçici bir personel Tüzüğünün hazırlanması 

Miletlcrarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı, 
a) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansınca seçilen memurların Genel Sekreter ve Genel Sek

reter Yardımcısı yapılması kararını; 
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b) Bu karar ile personel meselelerine dair diğer kararların Birlik Personel Tüzüğünün yeniden 

gözden geçirilmesini icabettireceğini; 
c) Seçilen memurlara tatbik edilecek hükümlerin personel Tüzüğünden tefrik edilmesi gerektiği

ni, nazarı itibara alarak, İdare Konseyini 
1. Aşağıdaki üç kategoride sınıflandırılan Birliğin seçilen memurlarına tatbik edilecek Tüzüğü 

hazırlamak; 
1. 1. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansında mahdut bir süre için seçilen memurlar: 

Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı; 
1. 2. Radyokomünikasyon normal idari konferansınea mahdut bir süre için seçilen memurlar: 

Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi Üyeleri; 
1. 3. Milletlerarası istişarî Komitelerin Genel Assamblelerince tahditsiz bir süre için seçilen 

memurlar: Miletlerarası İstişarî Komitelerin müdürleri. 
2. Bu Tüzük tasarısını gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına sunmakla, 
Görevlendirmiş ve İdare Konseyine 
Bu tüzükleri, gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına kadar muvakkaten, tam ve kıs

men tatbik etme salâhiyetini vermiştir. 

2 No. LU KARAR 

Seçilen memurların maaşları 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre, Tam Salahiyetli Mıirahhaslar Konfe
ransı, 

1. Genel Sekreter, Genel (Sekreter Yardımcısı, Milletlerarası İstişarî Komitelerin Müdürleri ve 
Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi Üyelerinin 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren aşağıda gösteri
len yıllık maaşları alacaklarına. 

Senede U:S. doları 
Genel sekreter 14 651,16 
Genel sekreter yardımcısı, istişarî komiteler müdürleri ve IFRB üyeleri 13 720,93 

2. C.C.I.R. Müdür yardımcısı makamının şimdiki sahibinin 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren se
nede 12 Ö00 U.S. doları maaş alacağına; 

Ayrıca, 
Bâzı .memurlarca yapılan temsil masraflarının fatura üzerinden aşağıdaki miktarlara kadar ken

dilerine ödeneceğini de kararlaştırmıştır;. 
Senede İsviçre frangı 

Genel sekreter 7 000,— 
Genel sekreter yardımcısı, istişarî komitelerin müdürleri 3 500,'— 
I . F . R J B . 5 000 — 

başkanın emrinde, Komitenin .heyetiumu-
miyesi için. 

ve İdare Konseyini. 
Müşterek rejim maaş cedvellerinin ayarlanması mevzuubahis olduğu takdirde, yukarıda gösteri

len maaşlarda yapılması istenilen münasip ayarlama teklifini Birlik Üyeleri ekseriyetinin tasvibine 
sunmakla görevlendirmiştir. 

3 No. LU KARAR 

Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi (1. F. R. B.) Üyelerine mahsus sigorta sistemi 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 
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a) İdare Konseyinin 257 Nolu (tadilatlı) kararında ib el i itildiği .gibi ÎFRB Üyeleri için halen 

yürürlükte bulunan sigorta sistemini; 
(b) Birliği, Birleşmiş Milletlerin müşterek personel- aylıkları, fonuna dâhil leltımek hususun

daki kararını; 
c) î. F. R. B. Üyelerinin istikbaldeki statüsü hakkında aldığı kararların ışığı altında bun

lara 'mahsus sigorta sisflemi mesellesin! tetkik etmek için yeteri bir zamana salhîbolamadığı husu
sunu nazarı itibara alarak 

1. Genel Sekreterin, I. F. R. B. (Komitesinin bünyesinde 'meydana gelen değişiklikleri, geç
miş hizmetleri, Üyelerin Birleşmiş Milletler ımiüşterek personel aylıkları fonuna d'âlhiil edilmesi 
imkânları ve başka (hususları 'hesaba katarak bu Komite 'üyelerinin silgüıtta işartlariyle ilgili tek
liflerini 1. F. R. OB. ile müştereken tetkik etmesine; 

2. İdare Konseyinin, (gelecek oturumu sırasında Genel Sekreterin 'tekliflerini incelemesine 
ve lüzumlu gördüğü tedbirleri almasına karar vermiştir. 

4 No. LU KARAR 

Milletlerarası Radyokomünikasyon îstişari Komitesi (C. C. î. R.) Müdür Yardımcısı vazifesinin 
temdidi 

Milletlerarası Telekomünikasyon (Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) C. C. I. R. Müdür Yardımcısının 3(1 Mayıs 1961 *günü normal emeklilik yaşına (65 yaş) 'gi
receğini ve neticede normal olarak 311 Aralık 19 61 günü emekli olacağını; 

ib) Birlik Personel 'Tüzüğünün 2<2 nci maddesi gereğince tamamen istisnai (hallerde Birliğin 
menfaati icâbı 'olarak şayet memur Ibuna rıza gösterdiği takdirde yaş haddinin iki seneyi 'geçme
mek üzere uzatılabileceğini ve îstişari (Kbımite Müdür Yardımcısı olması durumunda (böyle bir 
temdit hususunda teşebbüse geçme ve karar alına keyfiyetinin doğrudan doğruya ilgili 'îstişari 
Komite Genel Assamblesine aidolduğu; 

c) 1959 Los Angeles C. C. I. R. IX ncu genel assamblesinde, müdür yardımcısı hizmet süre
sinin C. C. I. R. X ncu genel assamblesinin kapandığı taıihe kadar uzatılması hususunda İdare 
Konseyine yetki verilmesi tavsiye olunduğu; 

el) X ncu C. C. I. R. Genel assamblesinin ar.cak 1963 yılı başında toplanması gerektiğini; 
e) 1959 Cenevre Milletlerarası Telekomünikasyon Aııdlaşmasmda C. C. I. R. Müdür - yardım

cısı makamının derpiş olunmadığını nazarı itibnra alarak 
1963 senesi C. C. I. R. X ncu Genel assamblesinin kapandığı tarihe kadar mevcut müdür - yar

dımcılığı vazifesinin devamı hususunda İdare Konseyinin salahiyetli olduğuna karar verir. 

5 No. hı KARAR 

Birlik daimî teşekkülleri arasındaki koordinasyon 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, ' 

a) muayyen bir ölçüde, aynı meseleler bilhassa teknik yardım, dış münasebetler ve genel ma
lûmat mevzuu ile iştigal eden dört daimî teşekkülün mevcudiyeti sebebiyle bu teşekküller arasın
da sıkı bir koordinasyonun elzem olduğunu; 

b) istişari organ olan koordinasyon Komitesi faaliyetinin, şayet koordinasyon, çalışma sevi
yesine uygun bir şekilde hazırlandığı takdirde daha müessir olacağını, 
nazarı itibara alarak 

Bilhassa teknik yardım, dış münasebetler ve genel malûmat ile ilgili meseleler için çalışma sevi
yesine muhtelif teşekküller arasında koordinasyonu sağlıyaeak şekilde Genel Sekreterliğin organize 
edilmesine karar verir. Lüzumlu genel direktifler İdare Konseyince verilecektir.. 
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6 No. lu KARAR 

Birlik Sekreterliklerinin çalışması üzerinde inceleme 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe

ransı, 
a) Birleşmiş Milletler Istişari Komitesinin Birleşmiş Milletler Genel Assamblesine sunduğu 8 

nci raporunda (işbu Konferansın 8 No. lu dokümanı) İdari ve Bütçe meselelerine dair yaptığı 
Birlik organizasyonu ile ilgili beyanatına, yani : 

«... teşriî organları ile sekreterliklerin bünyesindeki karışıklığın ortaya koyduğu esas me
seleleri mevcut hükümetler muvacehesinde Birlik faaliyetlerinin sağlam ve ekonomik idaresi 
bakımından tatmin edici Ibir şekilde halledilmesi tahmin olunmamaktadır.» 

«.... geçmişteki uzun ve 'kıymetli bir tecrübeden istifade ederek IT. I. T. ve sekreterliğinin 
bünyesinin daha fazla rasyonel bir hale getirmek pek güç değildir, tstişari Komitenin beyanına 
göre, bu rasyonel hale getirme durumu U. I. T. faaliyetlerinin en iyi ve daha ekonomik idare
sini sağlıyacak, diğer milletlerarası teşkilâtlarla olan münasebetlerini kolaylaştıracak ve U. I. T.'-
ye, milletlerarası işbirliğinde daha fazla yapıcı bir rol oynamasına imkân verecektir».; 

'b) Birliğin muhtelif teşekküllerin sekreterliklerinden az masrafla mümkün olan en büyük 
randımanı elde etmenin uygun görüldüğünden. 

a) bu maksatla Birliğin bütün servislerinin aynı bir binaya nakledileceği mülâhazasiyle bu 
sekreterlikler teşkilâtının bir revizyona tabi tutulması gerekeceğini; 

ıb) bu naklin teşkilâttaki ıslahatın sağlanması için en münasip fırsatı vereceği; 
c) Birlik dışından seçilecek idari organizasyon ve rasyonelleştirmc mevzuunda bilgi sahibi 

uzmanlarla istişarede bulunmanın şayanı arzu olduğunu göz önünde tutarak; 
İdare Konseyini, sekreterliklerin organizasyonu mevzuunu Genel Sekreter yardımiyle Andlaş-

manın çerçevesi içinde sağlanması arzu edilen yenilikleri belirtmek mecburiyetinde kalacak 
bitaraf uzmanlar tarafından incelenmesi için lüzumlu tedbirleri almaya davet eder ve 

bu uzmanlara tevdi edilecek etüd için lüzumlu kredilerin 1960 dan itibaren Birlik <bütçesin-
do gösterilmesine karar verir. 

7 NO. LU KARAR 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği hizmet, maaş tazminat ve aylıkların Birleşmiş Milletler 
müşterek reijmindekine intibakı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasındaki andlaş-
manın VIII nci maddesi; 

b) Birleşmiş Milletlerin XI nci Genel Assamblesi tarafından 1095 No lu (XI) b) kararında 
ifade edilen tavsiye; 

c) maaşların revizyonuna dair 1956 yılı Birleşmiş Milletler hükümetlerarası Komitenin ra
poru ; 

d) Birleşmiş Milletler müşterek rejimi ile kati intibak prensibi üzerinde İdare Konseyince 12 nci 
oturumda alman kararı göz önünde bulundurarak, 

Birlik personeli hizmet şartlarının Birleşmiş Milletler müşterek rejimindeki intibak prensibini 
kabul ederek; 

1. Seçilen memurlar ve emekli sandığı azaları hakkında Birliğin idari tüzüklerinde aksine bir 
hüküm bulunmadıkça müşterek rejime tabi memurların hizmet şartlarının Birlik memurlarına 
tatbik edileceği; 

2. Birliğin Birleşmiş Milletler müşterek emeklilik sandığına gireceği, hususlarına karar vere
rek Genel Sekreteri, 
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İdare Konseyi tarafından yeniden tetkik ve katı .surette tasvibed ilmek kayıt ve şartiyle ve masrai'İM-

rın 1960 bütçesinde personel masrafları için gösterilen kredilerin 1960 yılında 500 000 İsviçre Fran
kından fazla olmaması şartiyle 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren aşağıdaki tedbirleri almakla gö
revlendirmiştir: 

1. Seçilen memurlara Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 2 No. lu kararı ile kabul 
ettiği maaşları ve bu memurlara müşterek rejim tazminatlarını Ödemek; 
' 2. Memuriyet dereceleri, maaş ve tazminat mevzuundaki muhtelif rejini şartlarının, konferansa 

sunulan teklifler esası üzerinden J)2 ve Dİ sınıfına, idareci ve genel servis sınıflarına tabi bulu
nan Birliğin daimi ve muvakkat bütün 'memurlarına tatbik etmek üzere lüzumlu tedbirleri almak; 

3. Birliği, Birleşmiş Milletler personelinin müşterek emekli sandığına dâhil etmek üzere, Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri ile, anlaşma tasarısında 4 ncü maddede ilki ayrı metinden ilkini 
ihtiva edecek olan lüzumlu anlaşmayı imzalatmak; 

4. Müşterek rejim servis şartlarının Birliğe ithali ve Birliğin Birleşmiş Milletler personelinin 
müşterek emekli sandığına dâhil edilmesi hususlarını hesaba katmak ve muvakkaten bir Ocak 
1960 tarihinden itibaren İdare Konseyinin tasvibine kadaı* yürürlüğe soikinak nıaksadiyle, Birlik 
idari tüzüklerini yeniden hazırlamak; 

5. Bu karar gereğince alman tedbirler hakkında, hazırlanacak mufassal bir raporu ve bilhassa 
1960 yılına ait revize edilmiş bütçe projesini 1960 yılı senelik oturumunda İdare Konseyine sun
mak ; 

6. Birleşmiş (Milletler müşterek sistemine intibaktan mütevellit keııdisüne zararı dokunacak şe
kilde maaşı azalan her memurun durumunu bu hususta münasip tedbiıierü alacak olan İdare Kon
seyine arz etmekle mükellef kılar ve 

SBirlik personelinin sigorta sandığı idare Komisyonuna aşağıdaki vazifeleri tevdi eder: 
1, Üyelerin makabline şâmil sigorta ile ilgili transfer plânını Birlenmiş Milletler müşterek 

personel emekli sandığına da tatbik etmek, 
2. Transfer plânının çerçevesi içinde 'Birliğin emeklilik ve tasarruf bandıklarının gayelerine 

ulaşılabilmesi nıaksadiyle 'bunların alacak bakiyesinin idaresini sağlamak. 

8 No. LU KABAR 

Emeklilik fonu 

Milletlerarası Telekomünikasyon (Birliğinin 1959 'Cenevre Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) 1962, Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 24 No. lu kararı, 
b) Birleşmiş Milletler müşterek rejiminin kati intibak prensibi üzerinde İdare Konseyince 12 nci 

oturumda alınan kararı; 'göz önünde tutarak, 
IBirlik emekli sandığı âzası memurların aşağıdaki iki hal çaresinden birini seçmelerine karar ve

rerek : 
— 'Halen yürürlükte bulunan personel tüzüğü ile Birlik personeli sigorta sandığı statüsünde 

tayin edildiği şekilde halihazırdaki hizmet şartlarının devamı; 
— Aşağıdaki sistemin kabulü : 
1. Emekli sandığı azaları için teklif olunan «artlara mümasil şartlar dairesinde Birleşmiş Mil

letler maaş ve tazminat rejimine transferi; 
2. -Emeklilik ve maluliyet aylığı için her memurun esas maaşının % 7,35 i üzerinden bir aidat 

yaptırması (halihazır durumda ilgili memurlar Emekli Sandığına her hangi bir aidat ödemiyor
lar) ; 

3. İntibakın yürürlüğe girdiği tarihte Birlik maaş cedveline göre esas maaşın '% 15 inin (ha
yat sigortası) nâmı altmda (Birlik tarafından ödenmesine devam olunması (bu tediye, ilgili memu
run vefatına kadar devam eder); 
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4. intibakın yürürlüğe girdiği tarihteki Birlik maaş cedveline göre esas maaş ile Birleşmiş Mil

letler maaş cedveline göre- esas maaş arasındaki farkın % 14,7 sinin, Birleşmiş Milletler maaş ced
veline göre maaşın '% 14,7 sinin, Birlik.maaş cedveline göre eski maaşın ,% 15 ini geçinceye kadar 
Birlik tarafından Emekli 'Sandığına ödenmesi; yukardaki 3 ncü paragraftaki mevzuubahis ödeme, 
bu meblâğ üzerinden alındığından bu tarihten itibaren Birlik iştiraki maaşın % 14,7 si ile tahdide-
dilecektir; 

5. Birlik emekli sandığı âzâlarmmki gibi aynı prensipler üzerinden hesaplanan ve emekli san
dığınca deruhte edilen emekli aylığının aşağıdaki iki meblâğdan en yükseği ile tahsisi: Birlikteki 
hizmet seneleri toplamı ve halihazırdaki Birlik maaş cedveline göre alınan âzami maaş üzerinden 
tesbit edilen emekli aylığı ile Birleşmiş Milletler rejimine göre, Birlikteki hizmet senelerinin topla
mı ve son ortalama maaş üzerinden tesbit edilen nazarî emekli maaşı; 

Oenel Sekreteri. 
1. Bu kararı 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren tatbik mevkiine koymak; 
2. «Hayat sigortası» na ait c/c 15 in emeklilikten sonra da ödenmesine devam olunması husu

sunda yapılacak her talebi İdare Konseyine sunmak; 
3. İşbu kararın tatbikinden mütevellit kendisine zararı dokunacak şekilde maaşı azalan her 

memurun durumunu bu hususta münasip tedbirle i alacak olan idare Konseyine arz etmek ile gö
revlendirmiştir. 

9 No. LU KARAR 

Birlik personelinin coğrafî dağılışı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) 1959 Cenevre Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasmın 152 No. ihı hükümleri; 
b) Birlik personelinin bu günkü coğrafî dağılışını; 
c. Hem genel plân ve hem de dünyanın bâzı bölgeleri üzerinde bu coğrafî dağılışı islâh etmek 

lüzumunu; 
d) Böyle (bir politikanın ilgili personelin Milletlerarası tâyin avantajlarından istifade etmesini 

lüzumlu bulması keyfiyetini göz önünde tutarak, 
I - P I ve daha üst derecedeki memurların coğrafî dağılışını düzenlemek maksadiyle, 
1. Genel kaide olarak, bu derecelerdeki memuriyetlerde zuhur edecek münhaller bütün Birlik 

Üye ve Ortak Üyeleri idarelerinin bilgilerine sunulacaktır. Bununla beraber, personel için mâkul 
terfi imkânları da göz önünde tutulacaktır. 

2. Milletlerarası tâyin yoliyle bu memuriyetlere tâyin yapılırken tercih hakkı eşit kabiliyette 
bulunup halen temsil edilmiyen veya kifayetsiz bir şekilde temsil edilen dünya bölgelerine mensup 
namzetlere verilmelidir; 

I I - GI ile G7 derecelerindeki memurlar 
1. Mümkün mertebe Cenevre'den 25 kilometrelik bir saha içinden isviçre veya Fransa arazisi 

üzerinde ikamet eden şahıslar arasından seçilecektir; 
2. Teknik vasıftaki G7, G6 ve G5 sınıfı memuriyet kadroları açıldığı taktirde, istisnai olarak, 

ilk plânda milletlerarası esas üzerinden yapılacak tâyinin ehemmiyeti göz önünde bulundurulacak
tır ; 

3. Yukardaki paragraf II. 1. hükümleri gereğince istenilen vasfı haiz kimseleri tâyin etmek 
mümkün olmadığı taktirde, Genel Sekreterin imkân dâhilinde Cenevre'ye yakın oturan kimseleri tâyin 
etmesi uygundur. Bu da mümkün olmadığı takdirde, Genel Sekreter, bunun malûm neticelerini he
saba katarak ve kendisi seçmek şartiyle bütün idarelere münhal kadroları bildirir; 

4. GI ilâ G7 sınıfı kadrolarına tâyin edilen memurlar Personel Tüzüğünde beyan edildiği veç
hile ve aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde Milletlerarası esas üzerinden tâyin edilmiş gibi addolu
nacak ve miletlerarası tâyin avantajından istifade edeceklerdir : isviçre tebaası olmamak; 
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4. .1. Yukardaki paragraf II. 1 de zikredilen bölge dışından tâyin edilmek; veya 
4. 2. Paragraf II . 1 de belirtilen bölgeden tâyin olunmak, ancak, ilgililerin öyle bir tarih ve ah

val ve şeraitte bu bölgede ikametgâh seçmiş olmaları lâzımdır ki, Genel Sekreter, bunların yalnızca 
miletlerarası teşkilâtlarda çalışmak üzere buraya yerleşmiş olduklarına inanmış bulunsun; 

I I I - Yukardaki paragraf II. 4 te açıklanan duruma göre milletlerarası veya yarı lokal tâyinin 
avantajlarından istifade etmek talebinde bulunacak olup halen serviste olan memurlar memuriyet 
durumları itibariyle bu avantajlardan sarfı nazar etmeyi kabul etmedikleri takdirde, 1 Ocak 1960 
tan itibaren bahis konusu avantajlardan istifade etmek hakkını haiz olacakları hususuna karar vere
rek; 

İdare Konseyini 
Daha geniş ve temsilî bir coğrafi dağılışını tahakkuk ettirmek gayesiyle Personel Tüzüğünde ge

rekli tadilâtı yapmak ve bu meselenin inkişafını takibetmek üzere, görevlendirmiştir. 

10 No. lu KARAR 

Birlik emekli 'personeline pahalılık tazminatı verilmesi 

Milli etlcrarası Tel («komünikasyon Birliğinin 1059 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 24 No. lu kararı yani «... ahval ve 
şerait icabettirdiği taktirde normal bütçeden karşılanmak şartiyle emekli aylığı ödenen personele pa
halılık tazminatı verilebilir.» gereğince, 

a) Atlantic City maaş cetvelinin yürürlüğe girmesinden bu yana isviçre'de hayat pahalılığının 
% 12 arttığını; 

b) Bu artışı göz önünde tutan İsviçre "Konfederasyon Parlamentosunca emekli memurlarına 
1947 deki aylıklarının % 12 si tutarında hayat pahalılığı tazminatı verildiğini, 

Nazarı itibara alarak, 
1 Ocak 1959 dan itibaren ödenmek üzere Atlantic City maaş cetveli esası üzerinden emekliliğe 

ayrılan Birlik personeline aylıklarının % 12 sine eşit bir pahalılık tazminatı vermeye karar verir 
ve diğer taraftan, 

a) Atlantic City maaş cetvelinin 1957 de revizyona tabi tutulduğunu; 
b) Bu münasebetle Birlik memuriyetlerinin Birleşmiş Milletler müşterek rejimi esaslarına göre 

yeniden sınıflandırıldığı; 
c) İsviçre'de hayat pahalılığının bu revizyondan beri % 5 arttığını, 
Göz önünde tutarak, 
Tekaüt aylıkları 1 Ocak 1958 de yürürlüğe giren maaş cetvelleri üzerinden hesaplanan Birlik 

emekli memurlarına, 1 Ocak 1959 tarihinden iti haren, aylıklarının % 5 ine eşit miktarda pahalılık 
tazminatı verilmesine karar vererek, 

idare Konseyini, 
1. Birlik bütçesine lüzumlu kredileri dâhil et inekj 
2. Bu meselenin inkişafını takibetmek ve bu pahalılık tazminatının ilerdeki artışlarında Birleş

miş Milletler tarafından takibedilen genel usulden ilham almakla, görevlendirir. 

11 NO. UT KARAR 

ıUilletierarusı Telekomünikasyon Yollarının bakımı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 195Î.Ü Cenevre Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) her nevi telekomünikasyonların İslahı ve rasyonel bir şekilde kullanılması uıaksadiyle mil
letlerarası işbirliğinin devamı ve arttırılmasının elzem olduğunu; 
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b) kendi arazisi üzerinde telgraf ve telefon trafiğinin milletlerarası transitliğini sağlıyan 

her Üye ve ortak Üyenin bu sebepten milletlerarası telekomünikasyon şebekesinin verimli ça
lışmasına iştirak etmekle mükellef bulunduğu, hususlerını göz önüne alarak, 

bir veya daha fazla Birlik Üye veya ortak Üyelerin kendi arazilerinden geçen milletlerarası 
telgraf veya telefon trafiğinine ait arıza istatistikleri ve cetvellerini ve buna ait diğer malûmatı 
C. C. I. T. T. ye arz ettikleri takdirde bu Komitenin, 

1. bu dokümanları etraflıca tetkik etmesine vo her türlü lüzumlu mütemmim malûmatı top
lamasına; 

2. mevzuubahis telekomünikasyon yollarının tesis, bakım veya işletmesine dair toplanan bil
gileri nazarı itibara alarak bu dokümanlar üzerinde yapılacak etüd neticelerini neşretmesine; 

3. bahis konusu bölgede milletlerarası telekomünikasyonların ıslahı ve iyi çalışmasının de
vamı gayesiyle gereken bütün tedbirleri ilgili idareye teklif etmesine karar verir. 

12 NO. LU KARAR 

Milletlerarası Telgraf ve Telefon Istişari Komitesinin (C. C. I. T. 'T.) ,nin telekomünikasyon 
hattan ve kanalizasyonların korunması hakkında 7nilletlerarası karma Komisyonu (C. M. I.) nin 

çalışmalarına iştiraki ,, 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

Birliğin telekomünikasyon hatları ve kanalizasyonların korunmasına dair Milletlerarası Karma 
Komisyonu (C. M. I.) nin çalışmalarına daha faal bir şekilde katılmasının, telekomünikasyonun 
menfaati icabı olduğunu, nazarı itibara alarak, 

1. C. M. I. 'nin çalışmalarına en müessir bir şekilde iştirak etmesi hususunda C. C. I T. T. 'nin 
teşvik edilmesi; 

2. 1. Birliğin, karşılık olarak bu teşekkülün çalışma masraflarına her hangi bir malî iştirak
ten muaf tutulmaya devam etmesi; 

2. 2. Birliğin malî mesuliyetinin Genel Sekreterlik malî servisleri tarafından C. M. I. serma
yesinin idaresiyle tahdidolunması anlaşılmış bulunduğundan, 

2. Bu Komisyonun sekreterlik görevini tedviie devam etmesi hususunda C. C. I. T. T. Müdü
rüne salâhiyet verilmesine, karar verir. 

13 NO. LU KARAR 

Radyokomünikasyon Ek Tüzüğünün bâzı hükümlerinin Telgraf, Telefon veya Radyokomünikasyon 
Tüzüklerine ve Radyokomünikasyon Tüzüğünün bâzı hükümlerinin Telgraf veya Telefon Tüzükle

rine aktarılmasının etüdü 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) Radyokomünikasyon Tüzüğü ile Radyokomünikasyon Ek Tüzüğünün bâzı hükümlerinin 
Telgraf ve Telefon Tüzükleri hükümlerine eş bir tatbik sahasına sahip bulunmaları ve bu son 
tüzüklere aktarılmalarının daha uygun olacağı; 

b) Seyyar servislcrdeki halk muhabere servislerinin sınıflandırılması ile ilgili hükümlerin, sabit 
servisteki halk muhaberesiyle ilgili benzer hükümlcrininki gibi aynı zamanda yürürlüğe girmesinin 
temenni edildiğini nazarı itibara alarak, 

Genel Sekreteri, 
gelecek telgraf ve telefon idari konferansı ile gelecek radyokomünikasyon İdari konfe-

ı ansından en az bir sene evvel muhtemelen telgraf Tüzüğü veya Telefon Tüzüğüne ve Radyokomü
nikasyon Tüzüğünden Radyokomünikasyon Ek lüzüğüne transferi uygun görülecek hükümleri 
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idarelere tavsiye etmek üzere Kadyokomünikasyon Tüzüğü ile Radyokomünikasyon Ek Tüzüğü 
hükümlerini incelemekle görevlendirilmiştir. 

14 NO. LU KARAR 

Birlik masraflarına iştirak için memleketlerin sınıflandırılması 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Birlik Üye ve Ortak Üyelerinin Birlik masraflarına iştirak edecekleri 'sınıfı serbestçe seç
meleri prensibine dair (1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasının 15. ci 
madde hükümleri mucibince; 

a) Üye ve Ortak Üyelerin, bilhassa kendi telekomünikasyon servislerinin ehemmiyetini na
zarı itibara alarak kendi ekonomik imkân! ariyle uygun bir sınıfı mevcut iştirak sınıfları 
cetvelinden bu güne kadar seçmedikleri ihtimalini; 

b) Gelecek senelerde Birlik masraflarının kaçınılmaz artması karşısında, bu artan miktarın 
mümkün olduğu kadar hakkaniyet esası üzerinden muhtelif Üye ve Ortak Üyelere taksimini 
icabettireceğini, 
nazarı itibara alarak, 

Kendi telekomünikasyon servislerinin ehemmiyetini göz önünde tutarak şimdiki durumda 
kaydedildikleri sınıftan daha yüksek bir sınıfı seçebilecek olan Üye ve Ortak Üyelerin, ilerisi için 
kendi ekonomik kayn&klariyle uygun düşecek daha yüksek bir iştirak sınıfını seçmek imkânını 
tetkik etmeleri temennisinde bulunmuştur. 

15 NO. LU KARAR 

Birliğin malî sahasında İsviçre Konfederasyonu Hükümetince yapılan yardım 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) 1953, 1954 ve 1958 yıllarında İsviçre Konfederasyon Hükümetince Birlik emrine sermaye 
yatırıldığını; 

b) îsviçre Konfederasyonunun federal malî kontrol Dairesinin 1952 ilâ 1958 yılları Birlik he
saplarını büyük bir titizlikle incelediğini, 
nazarı itibara alarak; 

1. Malî sahada Birlik ile olan bu Birliğe avantaj ve tasarrufları sağlıyan iş birliğinden do
layı isviçre Konfederasyonu Hükümetine derin teşekkürlerini, 

2. Bu iş birliğinin istikbalde de devam edeceği hususunda ümitvar olduğunu ifade ederek; 
Genel Sekreteri, 

Bu karar muhteviyatını îsviçre Konfederasyonu Hükümetinin bilgisine arz etmekle görevlen
din?. 

16 NO. LU KARAR 

Birlik hesaplarının kontrolü 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam ıSalâhiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

îsviçre Konfederasyonu Hükümetinin, 1953 ilâ 1959 seneleri zarfında Birlik hesaplarının he
sap doğruluğu bakımından dış kontrolünü kifayetli bir şekilde yapmak suretiyle Birliğe bah
şettiği kıymetli yardımlarını; 
hatırlatarak; 
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a) Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği ile ilgili raporunda Birleşmiş Milletler İdari ve 

bütçe meselelerine dair istişari Komite tarafından beyan edilen mütalâaları (işbu Konferansın 
8 No. lu dokümanı, 35 ilâ 37 nci paragrafları); 

b) İşbu Konferans (kısım 11.4) ilgili raporu ile mezkûr Konferansın 7 No. lu dokümanın
da, (20 ve 21 nci paragraflar) mevcut İdare Konseyinin beyanlarını, 
inceliyerek; 

Birleşmiş Milletler diğer teşkilâtlarının ekserisinin malî idaresinin kontrolunda tatbik edilen 
prensiplerden ilham alınarak tamamen keratî kontrol yerino daha şümullü bir kontrolün arzu
landığını nazarı itibara alarak, 

1. Aşağıdaki hususlarda îdare Konseyini görevlendirmeye, 
1. 1. îmkân nisbetmde ve idare Konseyinin imtiyazlarına dokunmaksızın yukarda mev-

zuubahis 7 No. lu dokümanın 4 No. lu ekin de beyan edildiği üzere Birleşmiş Milletlerin diğer 
teşekküllerinin ekserinin malî kontrolü için kabul edilmiş olan prensipleri nazarı itibara ala
rak ,Birlik hesaplarının daha şümullü bir şekilde dış kontrolünün yapılması hususunu İsviçre 
Konfederasyonu Hükümetinden talebetmek. Bu kontrol ile il'gili tahsisat bütçeye konacaktır. 

1. 2. Bilhassa, dış kontrol ile vazifeli hesap müfettişlerince beyan edilen mütalâaların 
ışığı altında birlik hesaplarının iç kontrol sisteminde lüzumlu görülen ıslâhatı yapmak; "an
cak bu gibi ıslahatın Birlik Genel Sekreterliğinde malî servis personel kadrosunun artmasını 
icabettirmemelidir; 

2. bu kararı, İsviçre Konfederasyonu Hükümetinin bilgisine arz edilmesi hususunda da Genel 
Sekreteri vazifelendirmeye, karar verir. 

17 NO. LU KARAR 

1952 ilâ 1958 yularına ait Birlik hesaplarının tasdiki 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) (1952, Buenos Air,es) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasımn madde 9, paragraf 
1 de) hükümlerini; 

b) Birliğin malî idaresi hakkında ldar,e Konseyinin raporu (1 ve 6 No. lu dokümanlar) ile işbu 
Konferansın Malî Komisyon raporlarını (263 ve 320 No. lu dokümanlar); 

nazarı itibara alarak, 
1. 1952 ilâ 1958 senelerine ait Birlik hesaplarını kati olarak tasdik etmeye; 
2. Muhasebenin tutulmasından dolayı Genel Sekreter ve Genıel Sekreterlik personeline memnu

niyetini ifad,e etmeye, 
karar verir. 

18 NO. LU KARAR 

1959 senesi için Birlik normal masraflarının limiti 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) 1954 ilâ 1958 yıllarına ait Birlik normal masraflarının limitini tesbit eden (1952, Buenos 
Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasındaki Ek protokol IV hükümlerini; 

b) İdare Konseyinin 377 ve 399 No. lu karar hükümlerini; 
göstererek, 
1959 yılı Birlik adî masraflarının limitini tesbit eden İdare Konseyinin 399 No. lu kararını 

6 712 550 İsviçre franklık meblâğa uygulamaya, 
karar verir. 
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19 NO. LU KARAR 

İtiraza uğrıycm ödenmemiş hesaplar 

iM'illeJtileranam HelefkomfünfükaJsiyjon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salâhiyeltli Murahhaslar Kjonfe-
ranlsı, 

a) Bâzı Birlik Üyeleri tarafından itiraza uğramayıp halen ödenmemiş bulunan meblâğları; 
b) Bütün Üye ve Ortak Üyeler için Birlik masraflarına iştirak etme mecburiyetini, 

nazarı itibara alarak, 
ödenmemiş hesapları' bulunan Üye ve Ortak Üyeleri, bunları en kısa bir zamanda ödemeye da

vet ederek; 
idare Konseyini, 
Mümkün olduğu kadar bu borçların ödenmesini temin etmek hususundaki gayretlerine devam 

etmesi ve icabı halinde Genel Sekr,etere gerekli direktifleri vermesi için görevlendirmiştir. 

20 NO. LU KARAR 

İtiraza uğrıyan ödenmemiş iştirakler 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) itiraza uğrıyan iştirakler ile ilgili 1952, Buenos Aires Taım Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransının 13 - 17 No. lu kararları; 

ıb) Genel Sekreter vekilinin bu husustaki raporunu görerek, 
iştirakleri hususunda itirazda bulunmuş olan idare ve tanınmış hususi işletmelerin ekserisinin 

bahis konusu meblâğları ödemeyi kabul ettiklerini umumiyetle müşahede ederek, 
Bir taraftan henüz tasfiye edilmemiş hesapların esas miktarının tediyesinin arzuya şayan oldu

ğunu, 
Diğer taraftan, itiraza uğrıyan iştiraklerin hususi mahiyette olması itibariyle bunların ödenme

miş muntazam iştiraklere benzetilemiyeceğini, 
nazarı itibara alarak, -

1. (1952, Buenos Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasının madde 13, paragraf 9 
hükümlerine rağmen bütün bu iştiraklerdeki halen ödenmemiş bulunan faizin, idare Konseyince 
tâyin edilecek usule göre, ihtiyat hesabından mukabil bir meblâğın transferi suretiyle yazılmasına; 

2. Henüz ödenmemiş bulunan bu iştiraklerin, esas yekûnlarının, hususi bir hesapta, ilgili idare 
ve tanınmış hususi işletmelere karşı bundan böyle alacak gibi gösterilmesine; 

3. Bahis konusu hesapların ana parasının tediyesi için, ilgili idare ve tanınmış hususi işletme
lerin gerekli işbirliği ve hüsnüniyeti sağlamak hususundaki gayretlerine devam etmesi hususunda 
idare Konseyini vazifelendirmeye, 
karar verir. 

21 NO. LU KARAR 

İkinci Dünya Harbinin hâdiseleri dolay isiyle muallâkta kalan çeşitli aidat 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

ikinci Dünya Harbinin sebebolduğu hâdiseler dolayısiyle muallâkta kalan çeşitli aidat mevzu
undaki 1952 Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansınca kabul edilmiş 12 No. lu ka
rarı göz önlünde tutarak; 

Bu karara uygun olarak 261 353,72 isviçre franklık meblâğın 1953 - 1959 seneleri için olan 
normal bütçe kredileriyle amorti edildiğini nazarı itibara alaraktan, 

1952 Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 12 No. lu kararı hükümlerini 
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teyide ve mezkûr aidattan olan 111 999,— İsviçre franklık bakiyeyi mümkün olan süratle amorti 
etmeye karar verir ve, 

idare Konseyini, 1960 ve gerekiyorsa mütaakıp yıllar zarfında meydana gelecek kredilerin 
limitleri dâhilinde gerekli tedbirleri almaya, memur eder ve, 

(1952, 'Buenos Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Anıdlaşmasının madde 13, paragraf 9 
hükümlerine rağmen ve ıbu borçları meydana getiren fevkalâde ahval dolayısiyle mezkûr hesapların 
bakiyesi üzerinden 1 Ocak 1960 tarihinden itibaren güzeşte faize tabi tutulmayacağına ayrıca karar 
verir. 

22 NO. LU KARAR 

• • , Birlikçe elektronik kalkülâtölerin kullanılması 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin .1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) bir çok idarelerde elektronik kalkülâtöHerin fevkalâde hizmetler sağladığını; 
(b) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi (i. F. R. B.) 'nin kendi teknik normlarının mühim 

bir kısmının hazırlanması için bu modern ınıakiııaları kullanmakta olduğunu (işbu Konferansın 366 
ve 1959, Cenevre Radyokomünikasyon İdari Konferansının, Kısım IX, 20 No. lu dokümanlarına 
bakınız); 

c) 1959 Cenevre, Radyokomünikasyon İdari Konferansmca kendisine tahmil olunan yeni gö
revleri yapabilmek için I. F R. B ' nin kendi ihtisas sekreterliğine mühim sayıda personel artışını 
icabelttirdiğini, 
nazarı itibara ataraktan, 
I . F . R . B ' y i 

1. Teknik ve yarı teknik çalışmalar' için elektronik kalkülâtÖrlerin artan kullanılışını etütet-
meye ve büyük mikyasta pratik tecrübeler yapmaya; 

2. Gerek ilâve memurlar gerekse elektronik bir kalkülâtör tarafından yapılabilecek işlerin 
nisbeti hakkında İdare Konseyine senelik bir rapor sunmaya; 

3. İdare Konseyine, 1960 veya muhtemelen 1961 yılı oturumunda böyle bir makinanm -kira
lanması hususnda teklifler hazırlamaya, memur eder. 

Genel Sekretere, 
I. F. R. B. 'nin çalışmasının bu rasyonelleştirilmesi için aşağıdalki â&ami miktarları bütçeye 

koyma salâhiyetini tanır : 
1960 yılı için 50 000— İsviçre Frangı 
1961 yılı için 100 000,— İsviçre Frangı 

mütaakıp her yıl için . . . 300 000,— İsviçre Frangı 

23 NO. LU KARAR 

İdare Konseyi Üyeleri temsilcilerinin günlük tazminatı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

(1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasmm 9 ncu maddesi hükümlerine 
göre İdare Konseyine iştirak etmek üzere 'tâyin edilmiş kimseler tarafından Konsey çalışmasın
dan mütevellit masrafları .karşılamak için İdare Konseyi Üyelerine Birlikçe ödenecek günlük taz
minatın günde 80 İsviçre Frangı olarak tesbitine ve hava veya deniz seyahatleri esnasında günde 
30 İsviçre Frangına indirilmesine, 
karar verir. 
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24 NO. LU KARAR 

Telekomünikasyonların inkişafının finansmanı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1059 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) ne malzeme satmalmmasma ve ne de millî ve milletlerarası şebekelerin geliştirilmesi ve 
genişletilmesine ıait diğer esaslı ihtiyaçlar için umumiyetle kullanıknıyan, telekomünikasyon plân
larının meydana getirilmesine ve personelin formasyonuna mahsus teknik yardım için kullanılaîbilen 
ve Birleşmiş Milletlerin çeşitli programlarından neşet eden fonları; 

b) (bilhassa yeni veya gelişme yolundaki momlejketlerin kendi telekomünikasyonlarının inkişa
fına dair plânlarını finanse etmek için olan kredi ihtiyaçlarını; 

c) genel kaide olarak, telekomünikasyon planlarının, şayet bunlar esaslı teknik ve ekonomik 
bir esas üzerinde tanzim edilımişlerse, umumi ve hususi en iyi kapital yatırımlarından biri oldu
ğunu, nazarı itibara alaraiktan bilhassa yeni ve gelişme yolundaki memleketlerde, telekomünikas
yon projelerinde kapital yatırımını teşvike mahsus devamlı teşkilât metatlarmı araştırmanın 
bütün Birlik Üye ve Ortak Üyeleri idarelerinin yararına olacağını düşünerekten, 

A. Genel Sekreteri 
1. Telekomünikasyon projelerinin tahakkuku için hariçten sermaye celbini düşünüp düşünme

diklerini ve müspet halde bu dış yardımın hangi şartlarla kabul edildiğini öğrenmek maksadiyle 
Birlik Üye ve Ortak Üyeleri ile temasa geçmeye; 

2. Bu mesele üzerindeki görüşlerini anlamak ve icabı halinde bunların milletlerarası bir fi
nansman plânına girip girmiyeceklerini öğrenmek maksadiyle, hükümetleraraşı ve hususi teşekkül
lere müracaat etmeye; 

3. ilgili idarelere ve idare Konseyine anketlerinin neticesi hakkında bir rapor sunmaya, 
B. idare Konseyini 
1. Birliğin hiçbir suretle malî işlemlerde sorumlu olmadığını. 
2.' Yapılacak finansman plânının tatbikinin Birlik bütçesine hiçbir masraf tahmil etmiyeceği 

cihetle, 
Genel Sekreterin raporunun ışığı altında bu raporda belirtilip uygun göreceği tedbirleri almaya, 

memur eder. 
25 NO. LU KARAR 

Birleşmiş Milletler Teknik Yardım tevsi programına Birliğin iştiraki 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

1959 yılı idare Konseyi raporunun 9 ncu faslına dayanarak, 
Birleşmiş Milletler genişletilmiş Teknik Yardım programına Birliğin iştirakine ait idare Konse

yince alınmış tedbirleri tasvibeder ve 
idare Konseyini, Andlaşma çerçevesi dâhilinde Birleşmiş Milletlerin Teknik Yardım tevsi prog

ramına Birliğin tam bir şekilde iştirake devam etmesine ve faydalı olduğu takdirde, bu iştiraki ko
laylaştırmak için Birliğin muhtelif daimî organlarını davet ettirmeye salahiyetli kılarak, 

idare Konseyini, bu sahada, Birlik daimî teşekküllerinin faaliyetini tanzime ve her sene Birleş
miş Milletler teknik yardım tevsi programına Birliğin iştirak bilançosunu hazırlamaya, davet eder. 

26 NO. LU KARAR 

Birleşmiş Milletler genişletilmiş Teknik Yardım programına Birliğin iştirakine mütaullik 
formalitelerin revizyonu 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 
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idare Konseyinin 244 No. lu kararında ve 1957 de kabul edilmiş hükümleri heyeti umumiyesiyle 

tesbit edilmiş usullerin ışığı altında genişletilmiş Teknik Yardım Programına Birliğin iştirak şart
larını, 
gözden geçirdikten sonra j 

a) 27 No. lu karara göre Birlik programının idaresinde yapılacak değişiklikleri; 
b) Konferansın 64 No. lu dokümanında gösterilen teklifi; görerek 
İdare Konseyini, genişletilmiş Teknik Yardım programına Birliğin iştirakine mütaallik hüküm

lerin komple bir revizyonuna karar vermesini kabul eder. Bu maksatla, Konsey, Konferansça tas
dik edilen, 420 No. lu dokümanın «ekinde gösterilen ve Birlikçe neşredilmiş olan» genişletilmiş 
Teknik Yardım programına U. I. T. nin iştirakine mütaallik hükümler» başlıklı broşüre ithali gere
ken hükümleri göz önünde tutmalıdır. 

27 NO. LU KARAR 

Teknik Yardım projelerinin idaresi 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı, 

Genel sekreter vekilinin, 28 Aralık 1954 tarihinde Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi 
ile Birlik Genel Sekreterliği arasında imzalanan geçici anlaşmanın ilgasına sebebolan ve genişle
tilmiş Teknik Yardım tesisi programına iştirakinin tam idaresinin Birlik için arz ettiği faydayı 
işaret eden beyanatını inceliyerek; : 

Birleşmiş Milletler Temsilcisinin, Yardım mevzuunda Birleşmiş Milletlere tevdi edilmiş bil
hassa yeni (mükellefiyetler sebebiyle bu geçici Anlaşma hükümlerinde bahsi ıgeçen işbirliğini 
idamede teşkilâtının karşılaşacağı güçlükleri »ortaya koyduğu anlaşıldığından; 

Telekoımün'ikasy'on sahasındaki teknik yardım proigramı idaresinin tamamen Birliğe 'bırakıl
ması halinde İrandan doğacak imali neticeleri dikkate alarak; 

1. Halen Birleşmiş Milletler tarafından kendi 'hesabına ifa edilmekte ıolan idari vazifelerin 
ttedricen (Birlik <Genel Sekreterliğine (bırakılmasını temin etmek üzere, Genel .Sekreteri, Birleş
miş Milletler ve 'Teknik Yardım Büroları ile anlaşmak suretiyle gerekli IbÜtün tedbirleri alması 
hususunda salâhiyetlendirmeye; 

2. 'Bu durum muvacehesinde yeni vazifelerin Genel Sekreterliğe yükliyeıcıeği masrafları, ida
ri ve icra servisleri masraflarını karşılıyacak tahsisatı temin maksadiyle 'Birlik tarafından, Eko
nomik ve Sosyal Konseyin Teknik Yardrm Komitesine, yapılacak taldbe dâhil etmeye; 

3. idare Konseyini : 
3. 1. Böylece Genel Sekreterliğin uhdesine verilecek vazifelerin, Birliğin, Teknik Yardım 

Tevsi Programına iştirakine s>on derece müessir olabilecek şekilde yerine 'getirildiğini her otu
rumunda tahkik etmekle; f ? f p ^ v 

3. 2 Bu müessir iştirakin idamesi için muhtemelen 'gerekli 'bütün tedlbirlteri aknakla görev
lendirmeğe, 
karar verir. 

28 NO. LU KARAR 

Teknik Yardım Tevsi programına Birliğin iştirakinden mütevellit idari ve icra masraflarının mahsubu 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Teknik Yardım Tevsi programının idari ve icra masraflarının mahsubu ile ilgili Birlişmiş Millet
lerin Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 702 (XXVI) ve 737 (XXVIII) No. lu kararlarını nazarı iti
bara alarak, 
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702 (XXVI) Nio. lu kararında Ekonomik ve Sosyal Konseyin 
1. a) Bütün idari masraflarla 'icra servislerinin bilûmum masraflarının âdi 'bütçede grup

laşması ; 
ıb)ı Bu 'masrafların aynı zamanda teşriî organlarınca tetkiki 'hususlarını sağlamak üzere en 

kısa ibir zamanda gerekli (bütün 'tedbirleri almaları hususunda iştirak eden teşekküllere ricada 
(bulunduğu ve; 

2, Teknik yardıma ait idari masraflarla icra servisleri masraflarının noıımal program 'büt
çesi ile tevsi programı (bütçesi arasında taksim edilmesi 'meselesini usulü dairesinde inoelıemeye, 
iştirak eden teşekküllerin idareci organlarını davet eltitiğini, 
bilhassa müşahede ederek; 

Keza, 737 (XXVIII) No. lu kararında Ekonomik ve Sosyal Konseyi Teknik Yardım Tevsi 
programına İştirak eden teışlekküllere I9'60, 1961 ve *t9'62 senelerine ait bu programla ilgili ida
re masraflar'iyle icra servisleri masraflarını karşılamak üzere ıgöiür'ü bir ıme'blâğm talhsisini tek
lif 'ettiğini ve ayrıca (bu kararın aşağıdaki 'hükümleri ihtiva ettiğini: 

«Dar 'bütçeli veya ancak tevsi programı sıfatiyle az tahsis olan teşekküller için ibıı mıe'bl'âğın 
tâyini ile ilgili hükümlerin tatbikinde uysallık gösterilmesi lâzım geldiğini ve Teknik Yardım Ko
mitesi adına tahsis tahminleri 'hazır1!arken bu hususu nazarı itibara alması bakımından Teknik 
Yardım Bürosuna salahiyet verildiğini» not »ederek; bu masrafların halihazırda (Birlik (büt
çesiyle karşılanamıyacağma karar verir ve 

İdare Konseyince 38'5 No. lu kararında ibeyan edilen aşağıdaki hükümleri Üeyideder: 
1. Bahis konusu masrafların 'her mahsup metodu, her teşekkülün hususi duruımıunu nazarı 

itibara almalıdır; filvaki, Ibünye ve bütçeleri çok farklı olan bütün teşekküllere müşterek 'bir 
formül 'tatbiki elzem görülmemektedir; 
• 2. Teknik Yardım tevsi programına iştiraki yüzünden Birliğe malolan idari ve icra mas
raflarının bugünkü fnansman sistemi, bilhassa. Birlik tarafından yapılan masraflar iade edildi-
ğ'inde memnuniyet vericidir; bu masrafların (miktarı aşağıdaki sebeplerden dolayı yıldan yıla 
d/eği'şmiektedir : 

2. 1. Program genişliği; 
2. 2. Teknik Yardım Servisinde istihdam edilen pek mahdut sayıdaki personelin durumundaki 

değişiklikler (nakil, aile izni, yevmiye, tazminattaki değişiklikler, vs.) ; gibi hususları teyideder 
ve ayrıca aşağıdaki hususlara karar verir : 

1. Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Tevsi Programına Birliğin iştirak etmesinden meydana 
gelecek idari ve icra servisleri masrafları, Tevsi programı hususi hesabından ilâve tediyeler büt
çede gelir olarak gözükeceğinden, Birliğin bütçesine dâhil edilmiyeceklerine; 

2. Bu masraflar, Birlik masraflarının hudutlarını tesbit ederken Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım Tevsi programı hususi hesabından iade edildikleri nisbette nazarı itibara alınmıyabilir; 

3. Keza, Birlik malî kontrol organları Teknik Yardım Tevsi programına Birliğin iştirakiyle 
ilgili bütün gelir ve giderleri tetkik edeceklerdir. 

4. Keza, idare Konseyi bu masrafların tetkikine tevessül edecektir. 
f). Birlik, Birleşmiş Milletlerin kati bir kararı üzerine bu masrafları kısmen veya tamamen 

deruhte etmek mecburiyetinde kaldığı takdirde, İdare Konseyine, (1959 Cenevre) Milletlerarası 
Telekomünikasyon Andlaşmasınm ilâve protokol II nel hükümleri baki kalmak şartiyle istenilen 
kredileri tahsis etme yetkisi verilecektir. 

29 NO. LU KARAR 

Ekonomik Kalkınmayla ilgili Birleşmiş Milletler hususi fonunun faaliyetlerine Birliğin iştiraki 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Bilhassa yatırımları imkân haline sokacak veya daha müessir hale koyabilecek şartları yarat-
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mak suretiyle her nevi yeni kapital yatırmaları kolaylaştırarak az gelişmiş memleketlerin teknik, 
ekonomik ve sosyal inkişafı için lüzumlu sahalarda devamlı ve sistematik bir yardım teminine 
mahsus hususi bir fon vücuda getirmek amaciyle 14 Ekim 1958 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Assamblesince kabul edilen 1240 (XIII) No. lu karara dayanarak; 

Bu fonun telekomünikasyon sahasına getireceği yardımı sağlamak için Birliğin işbirliğine davet 
edileceği şartlar hakkında bilgi edinerek, 

Bu fonun telekomünikasyonların inkişafı için temin edeceği imkânların Birlik Üyelerine bildi
rildiği hususunu not ederek, 

Genel Sekreteri, 
1. icra unsuru sıfatiyle Birleşmiş Milletler hususi fon faaliyetlerinde Birlik iştirakiyle zuhur 

edecek meseleleri incelemek. 
2. 1. işbu Konferansın 13 No. lu dokuman ekinde tavsiye edilen standart anlaşma projesine 

dayanarak Birlik ile Birleşmiş Milletler hususi fonu arasında ve, 
2. 2. Telekomünikasyon projelerinin Birlik tarafından icrası mevzuunda Birlik ile hükümetler 

arasında yapılacak anlaşmalara verilmesi uygun görülen şekil üzerinde müzakerede bulunmak; 
3. idare Konseyini, gelecek yıllar oturumunda tam bir rapor takdim etmekle, 
görevlendirerek kendisini aşağıdaki hususları yapmaya davet eder : 
1. 1. Birlikle Birleşmiş Milletler hususi fonu arasında ve, 
1. 2. Birlik ile hükümetler arasındaki müzakerelere mahsus, 
1. Standard anlaşma şekillerini gerekirse tadil etmek ve kabul etmek; 
2. Aşağıdaki görevlerde Birliğin mesuliyetini tâyin etmek; 
2. 1. Hususi Fon idaresine sunulacak telekomünikasyon projelerinin hazırlanması için hükü

metlere tavsiyelerde bulunmak; 
2. 2. Hükümetler tarafından verilen telekomünikasyon projelerinin teknik cepheleri üzerinde 

hususi Fon idaresine tavsiyelerde bulunmak; 
2. 3. Hususi Fon idaresince kabul edilen telekomünikasyon projelerinin tatbikine nezaret et

mek ; 
3. Hususi fon, Birliğe, bütün ilgili masrafları iade edeceğinden hususi Fon tarafından kabul 

edilen telekomünikasyon projelerinin Birlikçe ifası ve kontrolü için lüzumlu idari ve malî tedbir
leri almak; 

4. Gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına bu mesele hakkında mufassal bir rapor 
tevdi etmek. 

30 NO. LU KABAR 

Asya ve uzak-§arkta telekomünikasyonların ıslahı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) ,23 Kasım 1959 tarihinde Bangkok'ta yapılmış olan Asya ve uzak-şark , için olan ekonomik 
komisyonun nakliyat ve ulaştırma komisyonuna sunulmuş telekomünikasyon eksperleri çalışma gru-
punun raporunda ifade olunan .tavsiyeleri; 

t>) Nakliye ve ulaştırma komitesi tarafından verilmiş olan bu tavsiyelerin tasdikini, 
görerekten 

Bu tavsiyelerin Şubat 1960 oturumunda C.E.A.E.O. tarafından kesin olarak tasdik edileceğini, 
ümidini izhar eder ve 
îdare Konseyini 

CE.A.E.O. nun nakliye Ulaştırma Komitesi tarafından, »bilhassa çalışma programında devredilen 
tdekomünikasyonlara ait projelerinin henüz tasdik edilmiş ve çalışma grupunun Birliğin tam muva
fakatiyle tasvibettiği tavsiyelerinin öncelikle tatbik mevkiine konulması hususunda C.E.A.E.O. ya yar-
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dım etmek iyin ('(Jalışnıa grup unun raporu, -paragraf 48, ve İlâve 1) Anlaşma çerçevesi dahilinde 
mümkün olan bütün tedbirleri 
•almakla görevlendirir. • ' - < • - • ; . . . 

:ll NO. I Al KARAR 

Andlaşmanın, ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetleri hakkındaki Madde IV, Kısım 11. in 
muhtemel revizyonu 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, 'Cenevre Tanı Salahiyetli Murahhaslar Konfe
rans], 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1952, Buenos-Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransının 2-8 No. lu kararına dayanarak, 

a) 1947, Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasının 2. No. lu Ekinde göste
rilen Devlet Telgraf ve Telefon Konuşmalarının tarifi ile ihtisas teşekküllerinin İmtiyaz ve muafi
yetleri hakkındaki Andlaşmanın Madde IV, Kısım 11. hükümleri arasında bir fark mevcut olabile
ceğin i; 

b) İhtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetleri üzerinde Andlaşmanın 1952, Buenos Aires 
Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansınca istenilen mânada değiştirilmemiş olduğunu; 

e) Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının kararını teyidederekten 1959, Ce
nevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansımın Andlaşmanın 3 No. lu Ekinde Devlet telgrafları 
göndermek veya Devlet telefon konuşmaları yapmaya müsaade edilmiş olan makamlar arasında ih
tisas teşekkülleri başkanlarını dahil etmemeğe karar verdiğini, 
nazarı itibara alaraktan. 

Birleşmiş Milletlerin bu meseleyi yeni bir tetkike tâibi tutmayı kabul edeceğini ve 1959, Cenev
re Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından teyidolunan kararı göz önünde tutaraktan, 
Andlaşmanın ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetleri hakkındaki Madde IV, Kısım 11 de lü
zumlu değişikliği yapacakları, 
ümidini ihzar eder. 

m NO. LU (HARAR 

thtısas teşekküllerinin Telgraf trafiği için Birleşmiş Milletler Telekomünikasyon 
şebekesinin kullanılışı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

İhtisas teşekkülleri trafiğinin işletme masrafla rina ve trafiğin hacmine uygun iştirak hissesine 
eşit bir para ödenmesi suretiyle, Birleşmiş Milletlerin Sabit Noktalar arasındaki Telekomünikasyon 
Şebekesi üzerinden geçirilmiş olmasının kabulünü Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinden isti-
yen Birleşmiş Milletlerin talebinden neşet eden Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1952, Bue
nos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 26 No. lu kanarını, 
görerek, 

Birleşmiş Milletler ilene! Sekreterinin 1 Ocak 1954 -tarihinden itibaren trafiklerini Birleşmiş Mil
letler şebekesi üzerinden geçirmeleri hususunda ihtisas teşekküllerine evvelce verdiği' müsaadeyi geri 
aldığını, 
not eder ekten. 

Yukardaki 26 No. lu karardaki: 
1. Birleşmiş Milletlerin sabit noktalar arası telekomünikasyon şebekesinin normal ahvalde ihti

sas teşekküllerinin trafiğine açık olmadığı ve mevcut ticari telekomünikasyon şebekeleri ile rekabet 
etmiyeceği; 
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2. Birliğin, Birleşmiş Milletlerle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasındaki Andlaşma-

ııın XVI ncı maddesi hükümlerine her hangi bir riayetsizliğe taraftar olmadığını; 
3. Bununla beraber Birliğin kritik hallerde, ihtisas teşekkülleri trafiğinin, Telgraf Tüzüğünün 

7 nci maddesinde gösterildiği şekilde hesaplanmış bir tarifede veya parasız olarak Birleşmiş Milllet-
lerin sabit noktalar arası telekomünikasyon şebekesinden geçirilmesine muhalefet etmiyeceği gibi hu
susları teyideder ve Genel Sekreteri, gerekli tedbirleri almaya memur eder. 

' - " ' " ' 33 NO. LU KARAR 

İhtisas teşekküllerinin telgrafları ve telefon konuşmaları 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) İhtisas teşekkülleri müdürlerinin, Andlaşmanın 3 ııcü Ekinin 319 No. sunda gösterilen Dev
let telgrafları ve telefon konuşmalarının tarifinde zikredilmemiş olduğunu; 

b) İhtisas teşekkülleri muhaberatının, kendi telgraf ve telefon konuşmaları için hususi bir işleme 
ihtiyaç göstereceği âcil veya mühim haller meydana gelebileceğini nazarı itibara al araktan, 

Şayet Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas organı kendi muhaberatı için hususi bir muamelenin gerek
tirdiği haleri ispat ederekten özel imtiyazlar elde etmek arzusunu idare konseyine bildirirse 

İdare Konseyi : 
1. Kendisince kabul edilmesi uygun görülebilecek olan talepleri Birlik Üye ve ortak Üyelerine 

bildirmeye; 
2. Üye ve ortak Üyelerin çoğunluğunun fikrini nazarı itibara alaraktan bu talepler hakkında 

katî surette hüküm vermeye karar verir ve 
İdare Konseyi tarafından alınmış olan bütün kararları Üye ve ortak Üyelere tebliğ etmeye Genel 

Sekreteri memur eder. 

34 NO. LU KARAR 

Telekomünikasyonlar ve atmosfer dışı feza vasıtalarının barışçı maksatlarla kullanılışı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Atmosfer dışı fezanın barışçı gayelerle kullanılmasının milletlerarası plânda arz ettiği meseleleri 
müdrik olarak; 

Telekomünikasyonların ve dolayısiyle Birliğin bu alanda pek tabiî olarak oynıyacağı rolün ehem
miyetini nazarı itibara alaraktan, 

Genel Sekreteri, 
1. 1959, Cenevre Radyokomünikasyon îdarî Konferansı kararlarını ve milletlerarası istişarî ko

miteler tarafından girişilen teknik etütleri, Birleşmiş Milletlere ve diğer milletlerarası teşekküllere 
bildirmeye, 

2. Birliğin ilgisi nisbetinde, bu sahada elde olunan terakkilerden aynı teşekkülleri haberdar et-
meye, 

Memur eder. 

35 NO. LU KARAR 

Bâzı bölgelerin dünya telefon şebekesine bağlanması 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

a) Dünyanın birçok meskûn bölgelerinin henüz telefon şebekesinin avantajlarından faydalanma
dığını ; 
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b) Milletlerarası umumi şebekeye bağlanmasının bu bölgelere sosyal, ekonomik ve kültürel ba

kımdan faydalı olacağını? / 
e) Böyle bir bağlantının teknik ve ekonomik problemler doğuracağını; 
d) Etüıd ve tecrübelerin 'her idare için muazzam masraflara yol sıçacağını; 

nazarı itibara alaraktan 
Milletlerarası Istişari Komitelerini, te'knik ve ekonomik 'mülâhazaları gözönünde tutaraktan, 

(henüz bu vaziyette olmıyan 'bölgelerin dünya telefon şebekesine bağlanması hususunda uygun gö
recekleri çareler hakkındaı tavsiyelerde bulunmak malksadiyle müşterek etüdler yapmağa, 
memur eder. 

36 NO. LU KARAR 

Plân Komisyonu faaliyetlerinin lâtin Amerikaya teşmili 

Milletlerarası Telekoimünikasyon Birliğinin '1959, Cenevre Tanı ISalâlhiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) 36 No. lu karanını; 
b) Plânın, Uzak - Şark, Afrika ve umumî bir şeldlde, Plânın teşmilini isteyecek memleketlerin 

•bölgesine telelkomünikasyoın 'şebekesinin inkişafı için 'teşmil edilmesine müteallik idare Konse
yince 13 ncü oturumunda kabul edilen 383 No.lu kararına dayanaMk milletlerarası istişari komi
teleri, fon maksatla bir alt komisyon kuraraktan, milletlerarası telekomünikasyon şebekesinin in
kişafı için Plân Komisyonunun faaliyetlerini lâtin Amerika'ya teşmile, memur eder. 

y ' 37 NO.LU KARAR 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği ile muhtelif hükümler arasındaki anlaşmalar 

Milletlerarası Telekomünikasyon (Birliğinin' 1969, Cenevre; Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

Birlik adına, kendi organ ve personeli bir tarafta, İsviçre konfederasyonu veya Birliğin faaliyet
te bulunmağa çağırıldığı diğer bütün hükümet otoritesi diğer tarafta olmak üzere, Birlikle olan 
münasebetler (mevzuunda İsviçre Konfederasyonu Hükümeti ile ve diğer hükümet makaımlariyTe 
gerekli bütün anlaşmaları yapmağa, 
İdare Konseyim memur eder. 

38 NO. LU KARAR 

Birliğin binası 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

Birliğin yeni binası hakkında kendisine sunulan raporları tetkik ve binanın inşasında el
de olunan terakkileri tetkik ettikten ve, 

Federal Almanya Cumhuriyetinin yeni ibinanın telefon tesisatını hibe ve keza Avusturalya Fe
derasyonunun tefriş etme taleplerini not ettikten sonra, 

İsviçre Konfederasyonu Hükümetine, Cenevre Devletine, Federal Almanya Cumhuriyetine 
ve Avusturalya Federasyonuna en derin teşekkürlerini ifade ederek, 

1. Genel Sekreteri, İdare Konseyi tarafından tasvip olunduktan sonra, Cenevre Devleti ile, 
şayet kiralama bir kira satış kontratı ile değiştirilmişse kira namı ile henüz verilmiş meblâğ-
ların yekûnu nazarı itibara alınmış olmasını elde etmeye gayret ederökten mümkünse bir sa
tmalına hakkını ihtiva eden bir kiralama kontratı yapmaya ve tanzim etmeye; 

2. Genel Sekreteri, Birlik için doğuracağı muhtemel malî neticeleri hakkında İdare Kon
seyi ile istişareden sonra yeni binanın tesis, tefriş ve tezyinine ait kendisine yapılmış ve yapıla
cak hibe taleplerini kabule salahiyetli kılmaya, 
karar verir. 
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39 NO. LU KAEAB 

Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasınm deği§tirilmesi 

Milletlerarası Telekomünikasyon (Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) Paraguay delegasyonunun Milletlerarası Telekomünikasyon Adlaşmasımn değiştirilmesi ve 
tadilât yapılması hakkında bir projeyi (bu konferansın 16 No. lu dokumanı) Konferansın tet
kikine arz ettiğini; 

b) Konferansta (bu teklifin karışıklığı ve geç takdimi sebebiyle kâfi şekilde tetkikinin müm
kün olamadığını; 

c) dokuzuncu umumi celsesinde, yükardaki (b) paragrafında belirtilen mülâhazaları göz önün
de tutaraktan konferansın 16 No. lu dokümandaki teklifi istikbaldeki tatbik imkânlarını araştırmak 
için idare Konseyine geri göndermeye karar verdirdiğini, 
nazarı itibara alaraktan, 

1. idare Konseyini, Paraguay delegasyonu tarafından sunulan 16 No. lu dokümanı tetkik
le görevlendirmeye; 

2. gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına vereceği raporuna bu etüt neticelerini 
ve keza tavsiyelerini ithal etmeye; karar verir ve, 

Birlik Üye ve Ortak Üyelerinin gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı münasebe
tiyle bu teklifi tetkik etmelerini, rica eder. 

1 NO. LU TAVSİYE 

Normal îdari konferansların yeri 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

Normal idari konferanslar Birlik merkezi dışında toplandığında, idareler kadar Birlikçe de 
mühim masraflar yapıldığını göz önünde tutarak, 

normal idari konferansların umumiyetle Birlik merkezinde toplanmasını tavsiye eder. 

2 NO. LU TAVSİYE 

Teknik yardım alanında milletlerarası isti§ari Komitelerin faaliyetleri 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

(1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasınm 178 ve 179 numaraları hüküm
lerini göz önünde tutaraktan 

Milletlerası istişarî Komitelerine aşağıdaki hususları tetkik etmelerini tavsiye eder : 
1, Yeni veya gelişme yolundaki memleketler için hususi bir ehemmiyet gösteren meseleleri 

bilhassa tetkikle görevli etüt komisyonlarında tali komisyonlar v4icuda getirmek; 
2. Yeni veya gelişme yolundaki memleketleri ilgilendirebilecek hükümleri milletlerarası istişarî 

komitelerin tavsiyelerinden ayırmaya bu talî komisyonları vazifelendirmek ve bu hükümleri müm
kün olduğu kadar açık ve pratik şekilde takdim etmek. 

3 NO. LU TAVSİYE 

Haberlerin serbestçe geçirilmesi 

Milletlerası Telekomünikasyon Birliğinin 1959, Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 
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a) 10 Aralık 1948 'de Birleşmiş Milletler Genel Assamblesi tarafından kabul edilen Milletler

arası insan Hakları Beyannamesini; 
b) (1952, Buenos - Aires) Milletlerarası Telekomünikasyon Andlaşmasınm 28, 29 ve 30 neti 

maddelerim, 
göz önünde tutarak, 
ve haberlerin seberstçe geçirilmesi hakkındaki asil prensibi nazarı itibara alarak, 
Birlik Üye ve Ortak Üyelerine, telekomiinikosyon servislerinee haberlerin serbestçe geçirilme

sini kolaylaştırmayı, 
tavsiye eder. 

4 NO. LU TAVSİYE 

Telekomünikasyon Mecmuasında işbirliği 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin 195o Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansında İdare Konseyinin raporunu (kısım 13.6.2) ; 
göz önünde tutarak, 
Daha ziyade Birlik idarelerinden gelen ve bilhassa teknik yardım mevzuundaki malûmatı ih

tiva ettiği takdirde Telekomünikasyon meemuasinm ilgi toplıyaeağıın, 
nazarı itibara alaraktan. 
Birlik Üye ve Ortak üyelerine bu mecmuanın okuyucuları için daha fazla ilgi uyandırıcı maka

lelerini Genel Sekreterliğe temin ederekteıı Telekomünikasyon Mecmuası ile daha sıkı bir işbirli
ğinde bulunmalarını, 
tavsiye eder. 

- , , * * 

İSTEK 

Üye ve ortak Üyeler, milletlerarası telekomünikasyonlara vergi tatbikinden kaçınılmasının şa
yanı temenni olduğunu beyan ederler. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmalarında veya bu anlaşmalara ekli lis
telerde yer alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları raporları (1 /174) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 9 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/1460 -1091 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
27 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmalarında veya bu anlaşma
lara ekli listelerde yer alan ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı» ge
rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

1. Gümrük tarifemizin 1954 yılında 1950 Brüksel Nomariklâtürüne uydurulan şeklî bünyesi, 
âzası bulunduğumuz «Gümrük îş Birliği Konseyi» tarafından tadilen tanzim olunan ve aynı Konsey 
âzası diğer birçok memleket tarafından kabul ve tatbik edilen 1955 Brüksel Nomanklâtürüne uy
durulmuş ve bu değişiklik 30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanunla yürürlüğe konmuştur. 

2. Gümrük tarifemizin şeklî bünyesinde teknik sebeplerle kabul edilen bu intibakı mütaakıp 
kanuni tarife hadlerinde, ekonomimizin hali hazır icap ve şartlarına ve müstakbel inkişaflarına gö
re yapılan değişiklikler de 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

3. Gümrük tarifemizin kanuni hadlerindeki bu değişikliklerle beraber ahdî hadlerimiz de 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) Âkıd Taraflardan 1960 Kasım ayında is
tihsal edilen ve tavizlerin tatbikinden geçici olarak berî kılınmamızı tazammun eden müsaade hü
kümlerine göre tekrar gözden geçirilmiş ve bu hadler kanuni hadlerde tadilâtı icabettiren aynı se
beplerle revizyona tabi tutularak tek bir metin halinde hazırlanan Yeni Taviz Listemiz olarak 6653 
sayılı Kanuna istinaden (Bakanlar Kurulunun 9 . 1 . 1961 tarihli ve 5/726 sayılı Karariyle 
11 . 1 . 1961 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. 

Bu meyanda, bâzı memleketlerle yapılmış bulunan iki taarflı anlaşmalarla verilen birçok tavizin 
OATT Taviz Listemizde de yer aldığı göz önünde tutularak mevcut mükerrerliğin bertaraf edilmesi 
maksadiyle ikili anlaşmalardaki tavizler ilga edilmiş ve bu suretle ahdî listemizin tek bir metin ha
line getirilmesi sağlanmıştır. 

5/726 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle ilga edilen tavizlerin yer aldığı anlaşmalar şunlardır : 
a) 3] . 5 . 1929 tarihli ve 1671 sayılı Kanun ile tasdik ve kabul edilen 29 . 9 . 1929 tarihli 

Türkiye - îsvee Ticaret ve Seyrüsefain Muahedenamesi; 
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b) 7 . 6 . 1930 tarihli ve 1690 sayılı Kanun ile tasdik ve kabul olunan 21 . 5 . 1930 tarihli 

Türkiye - Macaristan Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi; 
c) 7 . 6 . 1930 tarihli ve 1691 sayılı Kanun ile tasdik ve kabul edilen 27 . 5 . 1930 tarihli 

Türkiye - Bulgaristan Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi; 
d) 28 . 5 . 1933 tarihli ve 2237 sayılı Kanun ile tasdik ve kabul edilen 19 . 8 . 1931 tarihli 

Türkiye - Polonya Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi; ve 
e) 23 . 1 . 1953 tarihli ve 6031 sayılı Kanun ile tasdik ve kabul edilen 16 . 2 . 1952 tarihli 

Türkiye - Federal Almanya Cumhuriyeti Ticaret ve Tediye Anlaşması; (6822 sayılı Kanunla de
ğiştirilmiştir.) ile bunların ekleri veya tadilleri veya bağlı protokolleri. 

Bahis konusu memleketlerden Bulgaristan, Macaristan ve Polonya'nın tam devletçi bir ticaret 
sistemi tatbik etmeleri dolayısiyle geri çekilen mahdut tavizlerin ticari mübadelelerimiz üzerinde 
menfi bir tesir icra etmiyeceği mütalâa olunmaktadır. Diğer taraftan esas hükümleri devam eden 
mezkûr mukavelenamelerdeki «en ziyade müsaadeye mazhar millet kaydı» dolayısiyle bu memle
ketler yeni GATT Taviz Listemizdeki ahdî indirimlerden istifade edeceklerdir. 

isveç'in GATT'a Âkıd Taraf olması ve bu memleketle 1952 senesinde GATT içinde taviz müza
keresi yapılması, tek bir maddeye inhisar eden ikili anlaşmadaki tavizin devamını mesnetsiz ve lü
zumsuz kılmakta idi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anlaşmasına ekli 4 numaralı Protokole ilişik listede yer alan ta
vizlerin büyük bir kısmı esasen GATT Taviz Listemizde de bulunmakta idi. Bu itibarla GATT 
Âkıd Tarafı olan Federal Almanya Cumhuriyeti Anlaşmasındaki tavizlerin kaldırılmasiyle mev
cut mükerrerliğin en büyük kısmı bertaraf edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, bu memleketle GATT 
çerçevesinde bu hususta lüzumlu taviz müzakereleri yapılmış ve GATT için de yeni bir Taviz An
laşması imzalanmıştır. 

Yukarda mezkûr iki taraflı anlaşmalarla tanınmış bulunan tavizler 6653 sayılı Kanuna istinaden 
Bakanlar Kurulunca 9 . 1 . 1961 tarih ve 5/726 sayılı Kararname ile 11 . 1 . 1961 tarihinde usu
lüne tevfikan ilga edilmiştir. 

6653 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, bu Kararın tasdiki için lüzumlu kanun tasarısı yasa
ma organına üç ay içinde arz edilmiş ise de Kurucu Meclisin vazifesinin sona ermesi dolayısiyle ta
sarının kanunlaşması mümkün olamadığından ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

M. MeclM ( S. Sayısı . 646 ) 
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Dışişleri Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/174 
Karar No. : 69 

11 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı iki taraflı ticaret anlaşmalarında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan ahdî tarifele
rin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da nazarı itibara alınmış ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkana yerine 

Sözcü 
istanbul Bursa Denizli Kocaeli 

(1. Baban M. Tayyar S. Bosna N. Erim 

Manisa 
N. Yenişehir oğlu 

Rize 
E. Yılmaz Akçal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Ticaret Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/174 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 3 . 1964 

Bâzı iki taraflı Ticaret anlaşmalarında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan ahdî tarife
lerin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine £rz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Komisyonu 

Başkanı Başkan V. Sözcü 
İstanbul Siirt Bursa 

V. özarar H. özgen Z. Uğur 
Balıkesir 

C. Kanpulat 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Turgut 

Erzincan Kütahya 
N. Yıldırım A. Bozbay 

İmzada bulunamadı 
Urfa 

O. Ağan 

Ordu 
/. Ağanoğlu 

M. MeclM ( S. Sayısı : 646 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında veya bu 
Anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ahdî Tari

felerin yürürlükten kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1671, 1690, 1691, 2237 ve 6031 
sayılı kanunlarla tasdik ve kabul edilen 
29 .9 .1929 tarihli Türkiye - İsveç, 21 .5 .1930 
tarihli Türkiye - Macaristan, 2 7 . 5 .1930 tarihli 
Türkiye - Bulgaristan, 19 .8 .1931 tarihli Tür
kiye - Polonya Ticaret ve Seyrüsefain Muahe-
dename veya Mukavelenameleri ve 16 .2 .1952 
tarihli Türkiye - Federal Almanya Cumhuriyeti 
Ticaret ve Tediye Anlaşması ile bunların tadil 
ve eklerinde yer alan ve 9 .1 .1961 tarihli ve 
5/726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle 
ilga edilen tavizlerin yürürlükten kaldırılması 
kabul edilmiş ve onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

27 . 3 . 1962 
Başbakan • Devlet Bakanı ve 
/. İnönü Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. öktem 
Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
Â. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 
S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Tur. Bakanı 
- K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

« Devlet Bakanı 
N. 8u 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakanı 
/ . Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbas 
imar ve iskân Bakanı 

M. Güven 

»« •« ...... 
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Dönem : 1 
Toplanla : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 

Milletlerarası sivil havacılık Andlaşmasına mükerrer 93 ncü madde 
eklenmesine ve 50 nci maddenin (a ) fıkrasının değiştirilmesine dair 
protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Ulaştırma komisyonları raporları (1 /264) 

T. C. ' 
Başbakanlık 25 . 8 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1816/2683 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 8 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasına mükerrer 93 
ncü madde eklenmesine ve 50 nci maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair Protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 

Başbakan 

' G E R E K Ç E 

' Hükümetimizin do katılnıasiyle 7 Aralık 1'944 tıe Şikago'da akit ve imza edilerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından 5 Haziran 1945 t e kabul edilip 12 Haziran 1945 gün ve 6029 sayılı 
Resniî Gazetede yayınlanan ve 4749 sayılı Kanunla onaylanarak yürürlüğe konulmuş bulunan Mil
letlerarası Sivil Havacılık Anlaşmasının değiştirilmesiyle ilgili 94 ncü maddesinde : 

« a) işbu anlaşmanın tadili için her hangi bir teklif, Assamblenin sülüsan ekseriyeti tarafın
dan tasdik olunmalıdır. Ve bunu müteakip tadil, Assamble tarafından tâyin edilecek bir adede baliğe 
olan devletler tarafından tasdik olunduktan sonra,. tasdik etmiş olan devletler için 'meriyete girer. 
Bu ımıaksatla tâyin olunan devletler adedi bütün Âkıd Devi etler adedinin .sülüsanından az olmıya-
eaktır. 

b) Assamble, tadilim bu halttı hareketi icabet t irecek mahiyette bulunduğuna kaani olduğu tak
dirde, tâdilin kabulünü tavsiye eden kararında tadilin meriyete girmesinden itibaren muayyen bir 
müddet zarfında bunu tasdik etmemiş bulunan her hangi bir devletin bu hareketi üzerine teşkilât 
âz/alığmın ve Konvansiyona iştirakinin ısâkı dolma sı hükmünü vaz''edebilir.» 
denilmektedir. 

1. Konvansiyonun IV ncü kısmındaki diğer devletlerin Konvansiyona kabul edilmesiyle ilgili 
93 ncü maddesinde : 

«91 ve 92 (a) numaralı maddelerde tasrih olunanlardan gayrı devletlerin, Dünya milletleri ta
rafından sulhun muhafazası için tesis olunabilecek hor hangi bir umumi beynelmilel teşkilâtın tas-

541 



— 2 — 
vibine tabi olmak şartiyle, Assamblenim beşte dört reyi ile ve Asamblenin tâyin edebileceği şeraite 
tabi olarak, işbu (Konvansiyonla iştiraki kabul edilebilir; şu kadar ki, kabul için müracaat eden dev
let tarafından elyevm cereyan eden harb içinde istilâya veya taarruza duçar olmuş bulunan her
hangi bir devletin muvafakatini her seferde almak şarttır.» 
deniknekte olup, Konvansiyonla üye devletlerin hangi şartlar altında üyelikten çıkarılacağına veya 
üyelik hak ve imtiyazlarını Ikullannıaiktaın alıkona cağına dair Konvansiyonda her hangi bir" madde 
bulunmadığı göz önüne alınarak, 27 Mayıs 1947 de Montreal'de toplanan AssamMe, aşağıdaki mad
de mükerrer 93 ü koymaya (karar vermiş ve 94 ncü maddenin (ıa) fıkrasına göre bu değişiklik,. 
2*0 Mart İI961 de bunu onaylıyan devletler için yürürlüğe igirımiştir : 

«Madde mükerrer 93. 
a) Yukarıdaki 91, 92 ve 98 ncü maddeler hükümlerine rağmen : 
1. Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş veya Birleşmiş Milletlere bağlılığı olan Milletlerara

sı kurullardaki üyeliğine son verilmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca tavsiye 'edilen bir 
Devlet Hükümetinin Milletlerarası Sivil Havacılık 'Teşkilatındaki üyeliği otomatik olarak sona erer, 

2ı. ıBirleşmiş Milletler üyeliğinden çıkarılan bir devletin, (Milletlerarası İSivil Havacılık Teşki
latındaki üyeliği, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu çıkarma kararına aksine bir tavsiye iliştiır-
medikçe, otomatik olarak son bulur. 

b) Yukarıdaki (a) fıkrası hükümleri sonucu, Milletiera-rası Sivil Havacılık Teşkilatındaki üye
liği sona eren bir devlet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulumun tasvibi alındıktan sonra, müracaatı 
üzerine ve konseyin çoğunluğunum tasvibi ile yeniden Milletlerarası İSivil (Havacılık Teşkilâtına 
alınabilir. 

c) Birleşmiş MiJletlerdeki üyelik Jıak ve imtiyazlarını kullanmaktan alukoman teşkilât üyeleri, 
bu teşkilâttaki üyelik hak ve imtiyazlarını kullanmaktan da, Birleşmiş Milletlerin isteği üzerine, 
alıkonulur.» 

2 mci Konvansiyonum II mci kısmındaki, konseyin tarzı terekkübü ve sureti intihabı ile ilgili 50 
nci maddenin (a) fıkrasında : 

«Konsey Assambleye karşı mesul daimî bir teşekkül olup, Assamble tarafından seçilecek 21 Âkıd 
Devletten terekkübedecektir. intihap, Assamblenin ilk tonlantısında yapılacak ve her üç senede bir 
tekrar edilecektir. Bu suretle seçilen konsey azaları müteakip intihaba kadar vazife göreceklerdir.^ 
denilmekte olup, kuruluşundan bu yana üye sayısı bir buçuk misline yükselen Milletlerarası Sivil 
Havacılık Teşkilâtının bugünkü ihtiyaçlarını 21 kişilik konseyin sağlıyamıyacağı 'görülmüş, 19 Ha
ziran 1961 de Montreal'de toplanan Assamble, konsey üye sayışınım 6 daha artırılarak 21 den 217 
ye çıkarılmasına karar vermiş, bunun için de Konvansiyonun 50 nci maddesinin (a) fıkrasındaki 
«21» rakamımın «27» olarak değiştirilmesini teklif etmiştir. 

9 Nisan 1062 ye kadar 25 üye devletçe onaylanan bu değişiklik, 56 nci üye devletin onaylama 
belgesi Milletlerarası İSivil Havacılık Teşkilâtı tarafından alınımasiyle yürürlüğe girecektir. 

Gerek Konvansiyona üye devletlerin hangi şartlar altında üyelikten çıkarılacağını veya üyelik 
hak ve imtiyazlarını kullanmaktan alıkonacağımı gösteren «madde mükerrer 93» ün eklenmesi, ge
rek Konsey üye sayısının 127 ye çıkarılması ile ilgili 50 (a) fıkrasındaki değişiklik tatbikatta kar
şılaşılan ihtiyacın ve üye devletler sayışınım artmasının sonucudur. Zaruri olan bu değişikliklerin 
kabulü teşkilât ve memleketimiz menfaatlerine uygun ve faydalı görülmüştür. 

Bu düşünce ile, anılan iki değişikliğin onaylanlmasınnn uygun bulunması için, ilişik kamun tasa
rısı hazırlanmıştır. -' 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 541) 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 11 . 10 . 1963 

Esas No. : 1/264 
Karar No.. : 71 

Yüksek Başkanlığa" 

Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasma mükerrer 93 neü madde eklenmesine ve 50 nci 
maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde gerekçede belirtilen hususlarla derpiş olunan 
esaslar, Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Komisyon Başkanı yerine 
Sözıcü 

İstanbul Bursa Denizli Kocaeli 
(J. Baban M. Tayyar 8. Bosna ' ft. Erim 

Manisa Rize ' Zonguldak 
N. Yenişehirlioğlu E. Yılmaz Akcal ^ K. Esengin 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 19 . 12 . 1963 

Esas No. : 1/264 
Karar No. : 3 ' 

* 
Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 8 . 1963 tarihinde kararlaştırılan Milletlerarası Sivil Havacılık Aııdlaşımasma mükerrer 93 
ncü madde eklenmesine ve 50 nci maddenin (a) fıikrasınm değiştirilmesine dair protokollerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte 
Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Hükümet temsilcileri de hazır oldukları ihalde görüşüldü : 

Tasarının gerekçesinde belirtildiği üzere, 1945 yılında Şikago'da imzalanan Milletlerarası Kon
seye 21 Devletin iştirakiyle Sivil Havacılık Andlaşmasmı imzalamış!ardır. Bu kere, günün ihti
yaçları gözönünde tutularak 21 kişilik Konseyin, 19 Haziran 1961 de Mıontral'de toplanan Asamb
le, Konsey üyesi sayısının altı üye daha aııtırılarak 27 üyeye çıkarılmasına, Andlasmanm (50) nci 
maddesinin (a) fıkrasının bu yolda değiştiriknesine karar verilmiş ve ayrıca mükerrer 93 ncü 
maddenin Andlaşma metnine ilâvesiyle Birleşmiş Milletler Üyeliğinden çıkarılan Devletin üyelik 
sıfatının düşeceği, Birleşmiş Milletlere tekrar alınabilmesi, Birleşmiş Milletler G-enel Kurulunca 
kabul edildikten sonra Sivil Havacılık Konseyinin çoğunluğunun tasvibi ile üyeliğe alınması 
öngörülmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 541 ) 
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Yukarıdaki izahattan ve Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları mütemmim malûmat yerin

de görülerek tasarı Komisyonumuzca aynen kaimi edilmiştir 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Erzincan İstanbul 

Z. Gündoğdu II. Tiyatışan 

Çorum 
N. Ahıskahoğlu 

Kars 
R. Yalçın 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Okumuş 

Kayseri 
fi. (rümüşpala 

Bolu 
Z. Baltacıoğlu 

Konya 
8. Aytan 

»Tekirdağ 
F. Mahramlı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasına 
mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 50 nci 
maddenin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair 

protokollerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin de katılmasiyîe Şikago'da 7 Aralık 1944 
tarihinde akit ve imza edilerek 4749 sayılı Ka
nunla onanmış bulunan Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Andlaşmasına mükerrer 93 ncü madde 
eklenmesine ve 50 nci maddesinin (a) fıkrası
nın değiştirilmesine dair olan ilişik protokol
lerin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

HADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

21 . 8 .1962 
Devlet Balkanı ve 
Bşb. Yardımeiısı 

E. Alican 
Devlet Balkanı ve 
Bşb. Yardımeiısı 

T. Feyzioğlu 

Baş'bakan 
/. inönü 

Devlet Bakanı ve 
Bşb.' Yardımcısı. 

Tl. Dine er 

Devlet Bakanı 
//. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim. Bakanı 

8. Ti. ttatipoğhı 
Ticaret Bakanı 

M. Ele 
(iiinı. ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Tl aştı rina, Bakanı 

R. Öçten 
Sanayi Bakanı Ba 

F. Çclikbas 

Devlet Bakanı 
R. Ay bar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
Maliye Bakam 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Fcevit 
Ya. ve Turizm Bakan» 

C. T. Karasapan 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 

M. Meclisi (S . Sayısı : 541 ) 
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Milletlerarası Sivil Havacılık Andlaşmasma mükerrer 93 ncü madde eklenmesine ve 50 nci 

maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair protokoller 

Madde ınükenner 9*3 

a) Yukarılıdaki İKİ, 92 ve 93 ncü maddeler hükümlerine rağmen : 
1. Birlenmiş Milletler tarafından kurulmuş veya Birleşmiş Milletlerle bağlılığı alam Milletlera

rası kurullardaki üyeliğine ,son verilmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca tavsiye edilen bir 
Devlet Hükümetinin Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatındaki üyeliği otomatik olarak sona erer, 

2. Birleşmiş Milletler üyeliğinden çıkarılan bir Devletin Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkila
tındaki üyeliği, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu çıkarma kararına aksine bir tavsiye iliştirame-
dikçe, otomatik olarak son bulur. 

b) Yukarıdaki (a) fıkrası bükümleri sonucu, Milletlerarası Sivil Havacı Lılk Teşkilatındaki üye
liği sona eren bir Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun tasvibi alındıktan sonra, müraca
atı üzerine ve Konseyin 'çoğunluğunun tasvibi die yeniden Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtlına 
alınabilir. 

c) Birleşmiş Milletlerdeiki üyelik hak ve imtiyazlarını kullanmaktan al ikonam teşkilât üyeleri, 
bu teşkilattaki üyelik hak ve İmtiyazlarını kullanmaktan da, Birleşmiş Milletlerin isteği üzerine, 
ahkonurla.r. 

Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesini 
tadil eden protokol 

Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Genel Kurulu, 1.9 Haziran 1961 tarihinde Montreal'de 
aktedilen 13 ncü olağanüstü toplantısında sözleşmeye taraf devletlerin, konsey üyelerinin sayısının 
artırılması hususundaki umumi arzusunu tesbit ederek, konseyin 6 üyelikle da'ha teçhizini, yani bu 
suretle üye sayışımın 21 den 217 ye çıkarılmasını uygun görerek bu maksatla 7 Eylül 1944 tarihin
de Şifcago'da akdedilen Milletlerarası Sivil Havacılık (Sözleşmesinin tadil edilmesini zaruri bula
rak, söz konusu sözleşmenin 94 ncü maddesinin (a) fıkrası hükümleri gereğince metni aşağıda ka-, 
yıtlı sözleşmeyi tadil projesini 21 Haziran 1961 tarihinde 'kabul etmiştir: 

(Sözleşmenin 50 nci maddesinin (a) fıkrasındaki 21 «yirmibir» teriminin 27 «yirmiyedi» ile de-
ğiştirilınesi. 

(Genel Kurul, söz konusu sözleşmenin 94 ncü 'maddesinin (a) fıkrası hükümlerine uygun olarak, 
bu tadilâtın yürürlüğe girmesi için tasdikleri gerekli taraf devlet sayısının 5:6 «dilaltı» olarak 
tesbit etmiş ve Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Genel Sekreterinin herbiri aynı derecede 
muteber olmak üzere Fransızca, İngilizce ve İspanyolca lisanlarında yukarıdaki tadilâta mütaallik 
aşağıdaki hükümleri muhtevi bir protokol hazırlanmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulum yukarıda sözü geçen kararına uygun olarak, işbu protokol teşkilât genel sekre
teri tarafından hazırlanmıştır. 

İşbu protokol, Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesini tasdik etmiş veya sözleşmeye katılmış 
olan her devletim tasdikine arz edilecektir. 

Tasdik vesikaları Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi edilecektir. 
İşbu protokol, protokolü tasdik edecek devletler hakkında 56 nci tasdik vesikasının tevdi edil

diği gün yürürlüğe girecektir. 
ıGenel sekreter, işbu protokolüm yürürlüğe ıgircceği tarihi derhal anılan sözleşmeye taraf veya 

sözleşmeyi imzalamış olan her devlete bildirecektir. 
İşbu protokol, yukarıda sözü geçen tarihten sonra protokolü tasdik edecek olan her devlet hak

kında, bu devlet tasdik vesikasını Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtına tevdi ettiği anda yürür
lüğe 'girecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 541) 
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ıBu hususları teyiden geaıel kurul tarafından salahiyetli ikılunmış olan Milletlerarası Sivil Ha

vacılık Teşkilâtı (rene! Kurulumun XI I I ıncü Olağanüstü Toplantısı Başkanı ve Genel Sekreteri usu
lüne uygun, olarak işbu protokolü imzalamışlardır. 

Montreal'de 21 Haziran 1961 tarihlinde bir nüsha olarak ve her 'biri aynı derecede muteber ol
mak üzere Fransızca, İngilizce ve Îspıanyolca lisanlarında tanyi.ni edilmiştir. İşbu protokol, Millet
lerarası Sivil 'Havacılık Teşkilâtı iarşMerinde kalacak, 'Teşkilât ıGenel Sekreteri, 7 Aralık 1944 tari
hinde Şikago'd'a lakdedilen Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesine taraf veya 'sözleşmeyi [imza
lamış olan bütün devletlere, musaddaık suretler gönderecektir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 541) 

http://tanyi.ni


Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
(F. A. O.) bünyesi içine alınmasına dair Sözleşmeye Türkiye Cum
huriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Tarım komisyonları raporları (1 /418) 

T. C. "'"'•' 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 5 . 3 . 1963 

Sayı : 71-1971/823 
MİLDET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine urzı Bakanlar Kurulun
ca 19 . 2 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı (FAO) bünyesi içine aJlınmasına dair ScMeşnıeye Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ilişiği ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1947 yılında kurulmuş bulunan ve Hükümetimizin de üyesi olduğu Milletlerarası Kavakçılık Ko
misyonunun Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile münasebetlerini tanzim için yapılan ça
lışmalar sonunda adı geçen Komisyonun îcra Komitesi ile Gıda ve Tarım Teşkilâtı tarafından müş
tereken hazırlanan «Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı bünyesi içine alınmasına dair Sözleşme» 19 Kasım 1959 tarihinde 10 ncu Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı Genel Konferansında ittifakla tasvibedilmiş ve bilâhara 12 Devlet tarafından kabul edil
mek suretiyle 26 Eylül 1961 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Kavakçılık mevzuunda milletlerarası iş birliğini geliştirmek, /bilgi ve materyal mübadelesini 
kolaylaştırmak maksadiyle kurulmuş bulunan Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu memleketimiz 
kavakçılık çalışmalarına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu meyanda Türk orman mühendisleri
nin kavakçılık mevzuunda yetişmeleri için burs temini, memleketimize uzman gönderilmesi, îzmit 
Kavakçılık Enstitüsü ve buna bağlı 7 istasyonun kurulması ve inkişafı için Birleşmiş Milletler 
özel Fonundan 680 000 dolarlık bir yardımın sağlanmasında Komisyonun, rolü zikredilebilir. 

Türkiye Millî Kavakçılık Komisyonu Sekreteri, Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu îera Ko
mitesi üyeliğine seçilmiş bulunmakta idi. 

Yeni statüsünü tâyin eden işbu Sözleşmeye henüz memleketimiz katılmadığından Komisyon ça
lışmalarına ancak müşahit statüsü ile iştirak edebilmekteyiz. 

Komisyona bir an evvel üye olmamız memleketimiz kavakçılığının inkişafı bakımından faideli 
görülmektedir. 

Bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/418 

Karar No. : 76 

11 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 'bünyesi içine alın
masına dair Sözleşmeye Türkiye Cumlhuriyetinin katılmasının uygun Ibulunduğuna daiı- olan ka
mın tasarısı, ilgili 'bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de "belirtildiği 'veçhile, 'kavakçılık mevzuunda 'milletlerarası iş (birliğini geliştirmek 
mafcsadiyle hazırlanan tasarı, Komisyonumuz-C'a da .müspet mütailâa olunmuş ve aynen 'kabul 
edilmiştir. 

Havalesi .gereğince 'Tarım Komisyonuna tevdii Ibuyurulmalk üzere Yüksek 'Başkanlığa sunulur. 

Komisyon 'Başkanı yerine 
Sözcü 

İstanbul 
C. Baban 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

ıBursıa 
M. Tayyar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Denizli 
S. Bosna' 

Samsun 
/. Kılıç 

Kocaeli 
İV. Erim 

-

Zonguldak 
K. Esengin 

Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu 
Esas No. : 1/418 

Karar No. : 4 
Yüksek Başkanlığa 

12 . 12 . 1963 

Milletle parası Kavakçılık Komisyonunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) bünyesi' içine aılın-
masıma dair Sözleşmeye 'Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair olan ka
nının tasarısı, ilgili Bakanlık temsil'ciılerMh! iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edil
di : 

Gerekçede arz edilen hususlar, Dışişleri Komisyonunun da uygun ıgıördüğü veçhile, komisyonu
muzca da müspet mütalâa olunmuş ve tasarı aynen kalbul edilmiştir. 

Genel Kuraüun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Balkanı 
Çorum 

H. İncesulu 

Anlkara 
A. Üstün 

Manisa 
S. Çağlar 

imzada bulunamadı 

Başkanıvekili 
Yozgat 

M. Kepir 

Anıtaâya 
R. Eker 

îmzialda (bulunamadı 

Ordu 
A. Bodur 

Sözcü 
Adıyaman 

A. Turanlı 

Diyarbakır 
Ş. Arslan 

tmzaida (bulunamadı 

Tralbzson 
A. R. Tlzuner 

Adana 
M. Geçioğlu 

Kastamonu 
/. H. Yılanlıoğlu 

Yan 
/. Beddrhanoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 531) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) bünyesi içine alınmasına 
dair Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1947 yılında kurulan Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı bünyesi içine alınmasına dair 19 Kasım 1959 tarihinde Roma'da Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tanm Teşkilâtı 10 ncu Genel Konferansında kabul edilen ilişik Sözleşmeye Tür
kiye Cumhuriyetinin katılması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
./. İnönü 

Devlet Balkanı 
A. S. Ağanoğlu 

Mıillî Savunma Bakanı 
/. Sanca r 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aylar 

İçişleri Bakanı 
//. O. Rekata 

Devlet Biaıkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

II. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleni Bakanı 
F. C. Erkin 

19 . X . 1968 

Devlet Balkanı ve 
Ba$b. Yardımcısı 

T. FeyzioğW 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Balkanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
S. R. Hatipoğlu 

Güm ve Tekel Bakam 
O. öztrak 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Taran Bakanı 
M. Izmen 

Ticaret Balkanı 
M. Ete 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

S a. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
7>\ Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba.-Ya. ve Turiam Bakam İmar ve İskân Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan F. K. Gökay 

M. ftfedfei (S. Sayisr: 531J 



MILLETLERARASı KAVAKÇıLıK KOMISYONUNUN GıDA VE TARıM TEŞKILÂTı (FAO) 
BÜNYESI IÇINE ALINMASINA DAÎR SÖZLEŞME 

Âkıd Devletler, 

1947 yılında Paris'te tertibedilen Kavak Haftası hitamında, Fransız Hükümetinin teklifi üzerine 
hazırlanan Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu Statüsünü, 

Milletlerarası Kavakçılık Komisyonunun kurucularının bu Komisyonun Birleşmiş Milletler Gıda 
ve Tarım Teşkilâtı bünyesi içine alınmasına dair arzularını, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının himayesi altında bulunan teşekküllerin hukukî du
rumu ile ilgili her türlü karışıklıkların önlenmesi ve söz konusu teşekküller ile Birleşmiş Millet
ler Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında mevcut hukukî bağların tasrih edilmesine mütaallik olarak ifa
de edilen görüşleri muhtevi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının Dokuzuncu Konferansı
nın 47/57 sayılı Kararını göz önünde tutarak ve 

Kavak yetiştirilmesi ile ilgili ilmî, teknik, içtimai ve iktisadi bütün meselelerin incelenmesinde Mil
letlerarası iş Birliğini geliştirme zaruretini teyidederek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

/ nci madde - Statü : 

.Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu (aşağıda «Komisyon» olarak zikredilecektir.) Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (aşağıda «Teşkilât» olarak zikredilecektir.) bünyesi içine alınmış 
olup bu hususu mübeyyin olarak tanzim edilen işbu Sözleşme, Teşkilât Kurucu Anlaşmasının XIV 
ncü maddesi hükümleri gereğince idare edilir. 

77 nci madde - Üyeler : 

1. işbu Sözleşmenin XI I I ncü maddesi hükümlerine uygun olarak Sözleşmeyi kabul eden Teşkilâ
tın asli veya ortak üyeleri Komisyonun üyesidirler. 

2. Komisyon, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile, Birleşmiş Milletler üyesi diğer devletleri üyeliğe 
kabul edebilir; ancak söz konusvı devletlerin üyelik talebinde bulundukları sırada, işbu Sözleşmeyi üye 
oldukları tarihte tatbik edildiği şekliyle kabul edeceklerini resmî bir belge tevdii suretiyle beyan et
meleri gerekir. 

777 ncü madde - Görevler : 

Komisyonun görevleni aşağıdadır : 
a) Kavak ve söğüt yetiştirilmesinin ilmî, teknik, içtimai ve iktisadi veçhelerini incelemek, 
b) Araştırıcılar, yetiştiriciler ve kavaktan faydalananlar arasında fikir teatisini ve malzeme mü

badelesini kolaylaştırmak, 
c) Müşterek araştırma programları tesbit etmek, 
d) Tetkik seyahatleri de ihtiva eden kongreler tertiplemek, 
e) Teşkilâtın Gfenel Müdürü vasıtasiyle, Teşkilât konferanslarına raporlar hazırlamak ve tavsiye

lerde bulunmak, ve, 
f) Teşkilât Genel Müdürü ve alâkalı hükümetler vasıtasiyle, Millî Kavakçılık Komisyonlarına 

tavsiyeler sunmak. 

IV ncü madde - Millî Kavakçılık komisyonları kurulması : 

Her Âkıd Devlet bir Millî Kavakçılık Komisyonu kurmak için, kudreti dâhilinde olan bütün tedbir
leri mümkün mertebe acele olarak, almayı ve Millî Kavakçılık Komisyonunun vazifeleri ve salâhiyet
leri ile bunlarda yapılabilecek ^di lâ t hakkında Teşkilât Genel Müdürlüğüne bilgi vermeyi taahhüd-
eder; Genel Müdür bu bilgf|pri jEöpl&yonım diğer üyelerine gönderir. Her Âkıd Devlet, Millî Komis
yonun neşriyatını da G«qp |j$4tyre ulaştırır. 

| £ Meelfet (S. Sayısı; 531X 
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V nci madde - Komisyonun merkezi : 

Komisyonun çalışma merkezli, Teşkilâtın Roma'daki Merkezindedir. 

VI net madde - Toplantılar : 

1. Komisyon üyesi her memleket Komisyon toplantılarında bir temsilci ile temsdl edilir. Temsil
ciye bir yardımcı ile mütehassıs ve müşavirler refakat edebilir. Yardımcılar, mütehassıslar ve müşavir
l e r oy hakkına sahibolmaksızın Komisyon müzakerelerine 'iştirak edebilirler. Sadece yardımcı temsilci 
yerine toplantıya katılmaya usulüne uygun olarak salahiyetli kılındığı takdirde, oy kullanabilir. Ko
misyona üye olan her devletin bir oy hakkı vardır. Komisyonun kararları, işbu Sözleşmenin aksine 
hükümleni hariç, kullanılan oyların, ekseriyetiyle alınır. Toplantı nisabı Komisyona üye dev
letlerin yandan bir fazlasıdır. 

2. Komisyon, îcra Komitesinin Başkanı ile danıştıktan sonra, Teşkilâtın Genel Müdürü tarafın
dan her iki senede bir, mutad toplantıya çağrılır. Komisyon, îcra Komitesinin Başkanı ile danıştık
tan sonra veya Komisyonum veyahut Komisyona üye memleketlerin en az 1/3 nün talebi üzerine, Ge-
nel Müdür tarafından, fevkalâde toplantıya çağırılabilir. 

3. — Komisyon toplantıları, üye Devletler Topraklarında Komisyonca tâyin olunacak bar 
mahalde veya Komisyonun Merkezinde akdedilir. 

4. — Komisyon her toplantısının başlangıcında, Delegeler arasından bir Başkam ve iki Baş
kan yardımcısı seçer. 

5. — Toplantı devam ettiği müddetçe Toplantı Başkanı ve iki Başkan yardımcısiyle îcra 
Komitesi Başkanı ve Başkan Yardımcılarından müteşekkil bir Büro kurulur. 

VII. nci madde - îcra Komitesi : 

1. — 12 lasli üye ve bu üyelerin seçeceği âzami 5 ilâve üyeden müteşekkkil Komisyona bağlı 
bir îcra Komitesi kurulur. 

2. — Komisyon, üye memleketlerin Millî Kavakçılık Komisyonlarının teklifi üzerine, Komis
yon üyesi Devletler tarafından gösterilen namzetler arasından îcra Komitesinin 12 üyesini 
seçer. îcra Komitesi üyeleri, özel nitelikleri göz önünde tutularak 6 yıl için şahsan tâyin 
olunur ve tekrar seçilebilirler. 

3. — îcra Komitesi ,uygun görülecek mütehassısların yardımını sağlamak üzere, yukarda 
ikinci paragrafta yazılı şartlar dâhilinde, 1 ilâ 5 ilâve üyeyi kendi kar,arlariyle seçebilir. 
îlâve üyelerin görevi Komisyonca seçilen üyelerinki ile aynı tarihte sona erer. 

4. — Komisyon toplantıları arasındaki devrede, Komisyonun îcra Organı olan îcra Ko
mitesi, Komisyon namına hareket eder. îcra Komitesi hususiyle, Komisyonun çalışma programı 
ve faaliyetlerinin genel istikâmeti hakkındaki tekliflerini Komisyona sunar, teknik meseleleri 
tetkik eder ve Komisyon tarafından tasvibedilen programın tatbikini sağlar. 

5. —• îcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve iki Başkan yardımıcısı seçer. 
6. — Teşkilâtın Genel Müdürü, îcra Komitesini bu Komite Başkanı ile danıştıktan sonra, lü

zum hâsıl olduğu kadar sık toplantıya çağırabilir. Komite Komisyonun âdi toplantıları sı
lasında ve Komisyonun iki âdi Toplantısı arasındaki fasılada en aşağı bir kere toplanır. 

7. — îera Komitesi, Komisyona rapor verir. 

VIII. net madde - Sekreter : 

Teşkilâtın Genel Müdürü Teşkilâtın Yüksek Memurları arasından Gtenel Müdür emrinde ça
lışacak olan bir Komisyon sekreteri tâyin eder. Sekreter, Komisyonun faaliyetleri ile ilgili görev
leri ifa eder. < 

M. Mwüei ( S. B&yiBU 631 ) 
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IX ncu madde - Tâli uzuvlar : 

1. — Komisyon, Teşkilât, tarafından tasvibe dilen, bütçenin ilgili faslında lüzumlu 'tahsisa
tın bulunması şartiylc, icabında Tâli Komisyonlar, Komiteler ve Çalışma Grupları teşkil eder. Söz 
konusu Tâli Komisyonlar, Komiteler veya Çalışma Grupları Teşkilât Genel Müdürünün 'daveti 
üzerine toplanırlar. Genel Müdür bu hususta alâkalı uzuv başkanı ile danışır. 

2. — Bu tâli uzuvlara Komisyonun alacağı karara göre, gerek Komisyonun bütün üye dev
letleri, gerek bâzı üye devletleri gerekse şahsan tâyin edilen kimseler katılabilirler. 

X ncû madde - Masraflar : 

1. -— Komisyonun veya Tâli Uzuvların toplantılarına katılacak temsilcilerin, yardımcıları
nın, müşavirlerinin ve müşahitlerin masraf lan ilgili üye devlet veya uzuvlar tarafından öde

nip. 
2. — İcra Komitesi üyelerinin, bu Komite Toplantılarına, iştirak masrafları, tâ'bdyetinde bu

lundukları memleketlere aittir. 
3. — Komisyonun veyahut Tâli Uzuvların toplantılarına veya çalışmalarına katılmak üze

re şahsan davet edilen şahısların masrafları, Komisyon veya Tâli Uzuvları hesabına muayyen 
l)ir ödevi ifa etmeye davet edilmedikleri takdirde, kendileri tarafından karşılanır. 

4. — Sekreterliğin, masrafları, Teşkilâtça 'karşılanıl'. 
5. — Komisyon veya İcra Komitesi, Komisyonun merkezinde toplanmadıkları takdirde, bun

dan doğan bütün ek masraflar ev sahipliğini deruhde eden Hükümete aittir- Komisyonun, 
İcra Komitesinin ve Tâli Uzuvlarının toplantılar'inın raporları harieolmak üzere, Komisyon 
toplantıları neşriyatı ile ilgili masraflar ov sahibi Hükümete aittir. 

XI nci madde - Dahilî Nizamname : 

Komisyon, Teşkilâtın Genel Nizamnamesine uygun olması gereken bir dahilî nizamnameyi, 
üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kabul ve tadil edilebilir. Komisyonun Dahilî Nizamnamesi v»a bu Ni
zamnamede yapılabilecek tadilât, Konseyin tasvibetmesi kaydiyle Teşkilât Genel Müdürünce tas

dik edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

XII. nci madde - tadilât 

1. İşbu Sözleşme, Komisyon Üye«i devletleri 2/3 sinin kabulü ile değiştirilebilir. 
2. Tadil teklifleri, teklifi inceleneceği toplantının açılışından en geç 120 gün evvel Teşkilât 

Genel Müdürüne gönderilecek bir tebliğ ile her iye devlet tarafından •yapılabilir. Teşkilât Gene! 
Müdürü tadil tekliflerini Komisyon Üyesi devletlere derhal bildirir. 

3. Tadiller ancak, Teşkilât Koııieransınca kabul edildikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer
ler. Teşkilât Genel Müdürü kabul edilen tâdilleri Komisyonun bütün Üye'devletlerin, TeşkilâıVu 
bütün aslî ve ortak Üye devletlerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirir. 

4. Komisyon Üyesi devletlere yeni mükellefiyetler yükliyen tadiller her Üye Devlet için, 
ancak bu tâdilleri kabul ettikleri tarihten itibaren yürürlüğe girdbilir. Yeni /mükellefiyetler yük
lenen tâdillerin kabulüne dair belgeler, Teşkilâtın Genel Müdürüne tevdi edilir. Genel Müdür 
'kabul belgelerinin alınması keyfiyetini Komisyonun bütün Üye devletlerine, Teşkilâtın bütün aslî 
ve ortak Üye devletlerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirir. Kendileri içim yeni 
mükellefiyetleri icabettiren tâdilleri kabul etmiyen Komisyon Üyesi devletlerin hak ve mükellefi-
y-tleri, söz konusu tadillerden evvel yürürlükte olan işbu Sözleşme hükümlerine göre idare 
edilmekte devam eder. 
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XIII ncü madde - kabul: 

1. İşbu Sözleşmenin Teşkilât Üyesi bir Devlet veya Teşkilâtın bir ortak Üyesi tarafından 
kabulü, Teşkilât Genel Müdürüne bir kabul belgesinin tevdii suretiyle icra edilir, ve Sözleşme o 
Devlet için Genel Müdürün bu belgeyi alması tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

2. îşbu Sözleşmenin Teşkilât Üyesi olnııyan devletler tarafından kaJbulü, katılma talebinin, 
Sözleşmenin II nci maddesi 'hükümleri gereğince, Komisyon tarafından uygun görüldüğü tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

3. Teşkilât Genel Müdürü yürürlüğe giren kabulleri bütün Komisyon Üyesi devletlere, Teş
kilâtın t ü tün aslî ve ortak üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirir. 

4. İşbu Sözleşmenin kabulü bâzı ihtirazı kayıtlara bağlı tutulabilir; ancak, İm ihtirazî ka
yıtlar Komisyonun bütün üye 'devletleri tarafından kabul edildiği takdirde yürürlüğe girebilir. 
Teşkilât Genel Müdürü, ileri sürülen söz konusu ihtirazî (kayıtları Komisyonun bütün üye devlet
lerine derhal tebliğ eder. 'Bu tebligat tarihinden itibaren-, 3 aylık bir müddet içinde cevap ver
in iyen komisyon üyesi 'devletler, bu ihtirazî kayıtları ka'bul etmiş sayılır. 

XIV ncü madde. — Ülke itibariyle tatbik : 

Komisyona üye olan devletler işbu Sözleşmeyi kabul ettikleri sıratla, kabullerinin hangi ülke
lere şâmil olacağını be tahsis beyan etmekle mükelleftirler. Böyle 'bir ibeyanda bulunmadıkları 
takdirde bu kabulleri, inil 1 etler arası münasebetlerini yürütmekle 'görevli lb ulu nd ırkları Ibütün ülke
ler için muteber addolunur. Aşağıdaki XVT nci maddenin 2 nci paralgrafı hükümleri mahfuz kal
mak kaydiyle, ülke itibariyle tatbikat sahası sonradan yapılacak 'bir tebliğ ile değiştirilebilir. 

XV nci madde. — Sözleşmenin Psfsiri re ihtilâfların halledilmesi : 

tşbu ıSözleşmenln tefsiri veya tatbikatı ile ilgili her türlü ihtilâf komisyon tara Cundan 'halledil
mediği takdirde, ihtilâf halinde bulunan tarafların her birinin tâyin .edeceği birer üyeden ve 
siöz konusu üyelerin seçecekleri bağımsız ıbir-^Başkandan müteşekkil 'bir komiteye havale edilir. 
Komitenin tavsiyeleri, ihtilaflı bulunan Taraflar için 'bağlayıcı değildir; fakat taraflar, ihtilâf 
konusu olan meseleyi anılan tavsiyelerin ışığı altında, yeniden güziden »geçirmek zorundadırlar. 
Bu usul ile ihtilâf halledilmediği- ve Taraflar bu. ihtilâfı 'başka bir usul 'gereğince halletmek hu
susunda anlaşmadıkları takdirde, bu ihtilâf, statüsü mucibince, Milletlerarası Adalet Divanına 
havale edilir. 

XVI nci madde. — Çekilme : 

1. Komisyon üyeleri, bu Sözleşmeyi kabul ettikleri tarihten bir yıl sonra, her an komisyon
dan çekildiklerini (bildirebilirler. Bu çekilme, Teşkilât Genel Müdürünün çekilme tebliğini aldığı 
tarihten 6 ay sOnra yürürlüğe girer. Genel Müdür aldığı çekilme tebliğini komisyonun bütün 
üyelerine, Teşkilâtın bütün aslî ve ortak üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel 'Sekreterine bil
dirir. 

2. Birden fazla ülkenin milletlerarası münasebetlerini yürütmekle görevli komisyon üyesi 
her devlet, komiyondan çekildiğini bildirirken, bu çekilmenin 'hangi ülke veya ülkeleHe şâmil ol
duğunu tasrih etmekle mükelleftir. Bu husus çekilme mektubunda zikredilin ediği takdirde, çe
kilme, alâkalı üye devletin milletlerarası münasebetlerinin yürütülmesini demlide ettiği bütün 
ülkelere şâmil addedilir. Komisyona üye olan bir devlet, milletlerarası münasebetlerinin yürütül
mesini demlide ettiği ülkelerin bir veya birkaçının komisyondan çekildiklerini bildirebilir. Teş-
'kilâttan çekildiklerini bildiren komisyona üye olan devletler, aynı zamanda komisyondan da sekil
miş sayılırlar ve bu çekilme, ortak üyeler haricolmak üzere, çekilen devletin milletlerarası müna
sebetlerini yürütmekle görevli bulunduğu bütün ülkelere şâmil addolunur. 
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XVII nci madde. — Sözleşmenin yürürlükten kalkması : 

işbu Sözleşme, komisyona üye olan devletler sayısının altıdan aşağı düşmesiyle yürürlükten 
kalkar; ancak, Sözleşmeye 'Taraf »olmaya deıvam eden devletlerin oy 'birliği ile alacakları başka 
yolda, 'bir 'karat*, (Teşkilât Konferansı tarafından tasvib'edilmek İç ay eliyle, muteber addedilir. 'Teş
kilât 'Gencel (Müdürü, işbu Sözleşmenin yürürlükten kalkdığını komisyona üye iolan bütün devlet
lere, Teşkilâtın bütün aslî ve ortak 'üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 'bildirir. 

XVIII nci madde. — Yürürlüğe girme : 

1. işbu (Sözleşme, 'Teşkilâtın 12 aslî veya ortak üyesinin, Sözleşmenin XII I ncü maddesinin 
1 nci paragrafı hükümlerine uyigun olarak, kalbini belgelerini tevdi etmeleriyle yürürlüğe »girer. 

2. 'işbu 'Sözleşmenin hükümleri, 'komisyona halen üye olan ve bu Sö'zieşmeye katılan dev
letler için, 20 ilâ 28 Nisan 194'8 tarühleri arasında italya'da yapılan komisyonun ikinci toplan
tısında kabul ^edilmiş olan Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu statüleri yerine kaim olur. 

XIX ncu madde. — Muteber lisanlar : 

Bu sözleşmenin ingilizce, Fransızca ve ispanyolca metinleri aynı derecede muteberdir. 

# 

'Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu 'Teşkilât bünyesi içine alan işbu Sözleşme, 19 Kasım 1959 
tarihinde 61/59 'sayılı Karar İle Teşkilât Konferansınea tas vib edilmiş olup 'Teş'kilât Onuncu Kon
feransı Başkanı ile 'Teşkilât Genel Müdürü alan aşağıdaki imzaların sahipleri, işbu belgenin 'Teş
kilât Konferansınea, taısvib'edilen Sözleşme metninin aslına uygun bir nüshası olduğunu tasdik 
ederler. Bu vesikanın aynı olan ve aslına uygunluğu yine Onuncu Konferans Başkanı ile Teşki
lât Genel Müdürünce taiskÜk edilecek: olan diğer bir nüsha, işbu Sözleşmenin yürürlüğe 'girme
sinden sonra kaydedilmek maıksadiyle Birleşmiş Milletler Genel. Sekreterine tevdi edilecektir. 
Ayrıca, 'Teşkilât Genel Müdürü, işbu Sözleşmenin «ıslına uygun tasdikli örneklerini tanzim ede
rek, Teşkilâtın 'aslî ve ortak üye devletlerine birer aded verecektir. 

20 Kasını 1959 'tarihinde, RonıaVla tanzim edilmiştir. 

tmza : Richelieu Morris imza : B. R. Sen 
Konferans Başkanı Teşkilât Genel Müdürü 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan (Avrupa ve Akdeniz 
Nebat Koruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile üç Ekine 
katılmamız için Hükümete yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Tarım komisyonları raporları (1 /184) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 18 . 4 . 1963 

Saıjı : 71-1718/1249 
MİLLET MıEOLİSl BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MilflJet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Avrupa 
ve Akdeniz Nebat Koruma TeşkUâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç Ekine katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ve ilişikleriyim birlikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 
(Başbakan 

GEREKÇE 

Nebat ve nebat mahsullerine arız olan hastalık ve zararlılar ile mücadele mevzuunda araştır
malar yapmak ve bu sahada Milletlerarası İş Birliğini kolaylaştırmak maksadiyle 18 Nisan 1951 ta
rihinde kabul edilen bir sözleşme ile «Avrupa ve Akdeniz Nebat Kuruma Teşkilâtı» adı altında 
Paris'te bir teşekkül kurulmuş bulunmaktadır. 

Âzası bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile de iş birliği yapmakta olan 
mezkûr teşkilâta hali hazırda âza bulunan memleketler şunlardır : 

"Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, İsrail, 
İtalya, Lüksemburg, llolâııda, Norveç, Poıiekiz, İngiltere, İsviçre, İsveç, Tunus, Yunanistan, Yu
goslavya, Cezayir, Guersey ve Jersey. 

Teşkilâta iltihaka davet edilen ve bahis konusu Sözleşmenin 111. numaralı Ekinde tadadolunarı 
memleketler arasında Türkiye'de yer almış bulunmaktadır. 

Memleketimiz mahsullerinin hariçten gelebilecek hastalık ve zararlılardan korunması için ge
rekli bilgileri zamanında elde etmek, Türkiye'den ihracedileıı zirai mahsullerin gönderileceği mem
leketler mevzuatına uygun olarak sevk edilmesinin-teminine matuf tedbirlerin tesbit ve tatbiki 
maksadiyle bu hususlardaki çalışmalara katılmak ve zirai mücadele sahasında kaydedilen teknik 
terakkileri yakından takibetmek gibi imkânlar bahşetmek suretiyle memleketimiz ticaret ve ziraa-
ti için faideler sağlıyacağı mülâhaza edilen bahis konusu teşkilât sözleşmesi ile üç ekine iltihak 
memleketimiz için faydalı görülmektedir. 

Yukarda mânız esbaba ve lüzuma binaen, 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Avru
pa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme» ile üç ekine 27 Nisan 
1955 tarihinde tadil edilmiş şekli ile, katılmak üzere Hükümete yetki verilmesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yüksek takdirine ar?; olunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

3Iillet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/184 
Karar No. : 70 

11 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunatı (Avrupa ve Akdeniz Nelbat Koruma Teşkilâtı 
kuruılmasına mütaallik Sözleşme) ile üç Ekhıe katılmamız için Hükümete ye'tki verilmesi hakkında 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da nazarı itibara alınmış ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna tevdi buyurulmaik üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı yerine 
Sözcü 

tstanbu Bursa Denizli 
(J. Baban M. Tayyar S. Bosna 

Manisa Rize 
N. Yenişehirlioğlu E. Yılmaz Akçal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kocaeli 
N. Erim 

Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu 
Esas No. : 1/184 
Karar No. : 5 

12 . 12 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı 
kurulmıasma mütaallik Sözleşme) ile üç. Ekine katılmamız için Hükümete ye'tki verilmesi hakkında. 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsil çile finin iştiraikiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Gerekçede arz edilen hususlar, Dışişleri Komisyonunun da uygun gördüğü veçhile, Komisyo
numuzca da müsbet mütalâa olunmuş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Çorum 

H. İncesulu 

Ankara 
A. Üstün 

Manisa 

Başla 

S. Çağlar 
îmzada bulunamadı 

mı Başkanvekili 
Yozgat 

M. Kepir 

Antalya 
R. Eker 

İmzada fbulunamadı 

Ordu 
A. Bodur 

Sözcü 
Adıyaman 

A. Turanlı 

Diyarbakır 
Ş. Arslan 

îmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Rıza Uzuner 

Adana 
M. G.eçioğlu 

Kastamonu 
î. Hakkı Yilanlıoğlu 

Van 
/. Bedirhanoğlu, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı kurulması
na mütaallik Sözleşme» ile üç Ekine katılmamız için Hükümete yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan ilişik «Avrupa ve Akdeniz Nebat Ko
ruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Söyleşme» ile üç Ekine katılmaya Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

İçişleri Bakam 
A. Topaloğlu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Ticaret Bakanı 
1. Gürsan 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Maliye Bakanı 
$. İnan 

14 . 3 . 1962 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
II. İncesulu 

Sa. ve So. Yardım Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
S. Seren Ş. BuladoğVu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam 
F. Çelikbaş 

Basm-Yayın ve Turizm 
Bakanı İmar ve iskân Bakam 

K. Evliyaoğlu M. Güven 
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AVRUPA VE AKDENİZ NEBAT, KORUMA TEŞKİLÂTI KUIIULMA SİNA MÜTAALLİK 

SÖŞIİEŞME 

18 Nisan 1951 

(27 Nisan 1955 tarihinde Konsey tarafından tâdil edilen metin) 

İşbu (Sözleşmeye taraf olan/ Devletler neibat ve neibat mahsullerine arız olan hastalık ve zararlı
ların dulhul ve sirayetini önlemek maksadityle milletlerarası' bir iş birliğinin ehemmiyetini' müdrik 
olarak ve milletlerarası1 «doryphore» ile mücadele komitesi ve stok edilmiş maddelerin •enfcs-
tasyorıu Avrupa Çalışma grupu tarafından,' bu sahada yapılmakta olan çalışmalara devam 'edil
mesini ve bu çalışmalarını ıgen.işlet'ilmesini arzu ederek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmış-
] ardır : 

Madde — I. 

' ' ' Teşkilât 

yukarıda adı geçen Komite ve Çalışmıa Grupunum aktif ve pasifini deruhte eden bir Avrupa ve 
Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı (Aşağıda teşkilât olarak tesmiye edilmiştir.) Tesis olunmuş
tur. 

Madde — II. 

Tarif 

İşbu közleşmedeki «nebat ve nebat mahsulleri'» tâbiri ile «Oanlı nebat ve nebat aksamı, ne
bati menşeli işlenmemiş mat-eriyeler, ve neibat aksamından mamul gıda maddeleri» kasdedilmek
tedir. 

Madde — III. 

Azalar 

a, XX nei madde mucibince iş/bu közleşmeye iltihak 'suretiyle Teşkilâta, şu devletler âza; ola:-
bilir. 

1. — Ek III de işaret 'edilen Devletler; 
2. — Teşkilât Konseyince iltihak için dâvetine karar verilen diğer Devletler. 
b. XXI nci madde gereğince hakkında beyanda bulunulan her hangi bir ülke ancak beyanı ya

pan âza Devletini teklilfi üzerine Teşkilât Konseyince âza olarak kabul edilebilir. Bu kabîl ülke
lerin kabulü keyfiyeti reye iştirak edenlerin üçte iki ekseriyetiyle tasviıb edilir. Bu suretle kabini 
edilen ülkelerin, Konseyim fikrince, Teşkilât 'çalışmalarınla ayrı ve muayyen bir yardım, sağhya-
bilecek d liramda olmaları gerekmektedir. 

Madde — IV. 

Teşkilâtın merkezi 

a. Teşkilâtın Merkezi Paris'tedir. 
b. Teşkilâtla ilgili toplantılar prensip itibariyle Teşkilât merkezindö yapılır. : 

Madde — V. 

Vazife ve salâhiyetler 

a. Teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri şunlardan ibarettir. 
1. — Birleşmiş Milletler Gıda ve 'Tabiim 'Teşkilâtı ile müttefikan, 6 Aradık 1961 tarihli Millet

lerarası Nebat Koruıma közleşmesinin VIII nci maddesi gereğince böl^e nebat koruma teşkilâ
tı vaızifesini ifa etmek, 

M. M«oli»i ( S. Sayım : W0 ) 
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2. Nebat ve nebat mahsullerine arız olan hastalık ve zararların duhul ve sirayetini önle

mek maksadiyle alınması lâzımgelen teknik, idar i ve kanuni tedbirler hakkında âza devlet
lere tavsiyelerde bulunmak. 

15. Âza devletlere gerekirse bu tedbirlerin tatbikinde yardım etmek; 
4. Nebat ve nebat mahsullerine arız ilan hastalık ve zararlılara karşı imkân nisbetinde, 

Milletlerarası kampanyaları koordine ve teşvik etmek; 
5. Âza devletlerden nebat ve nebat mahsullerine arız olan hastalık ve zararlıların mevcudiyeti, 

tezahürü veya yayılması ile ilgili malûmat toplamak ve bu malûimatı âza devletlere ulaştır
mak ; 

G. Neba't sağlığını tanzim eden millî mevzuat ile nebat ve nebat mahsullerinin serbest ha
reketini haleldar eden diğer tedbirlere dair malûmat mübadelesini temin etmek; 

T. Nebat sağlığı ile ilgili nizamname ve sertii'ikaliarı basitleştirmek ve tevhidetmek imkân
larını tetkik etmek; 

8. Nebat ve nebat mahsullerine arız ,olan hastalık ve zararlılar ve bu ımeycnda mücadele usul
leri ile ilgili araştırmalardaki iş birliğini kolaylaştırmak ve bunlara mütedair ilmî malûmat 
mübadelesini temin etmek; 

9. Bir dokümantasyon servisi kurmak ve teşkilâtın takdirine göre, propagandaya ve tek
nik veya ilmî gelişmelere ait dokümanları istenilen şekil altında neşretmek; 

10. Hu madde ile istihdaf edilen bütün meselelere dair âza devletlere tavsiyelerde bulun
mak ; 

11. Teşkilâtın maksatlarına ulaşmak için umumi olarak 
b. Teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri başlıca ek II. de işaret edilen hastalık ve zararlılara 

şâmil olmakla beraber; yalnız bunlara münhasır* değildir. 

Madde — VI. 

Âza Devletlerin mükellefiyetleri 

Âza Devletler, vazifelerini ifa etmek maksadiyle ihtiyaç duyacağı lüzumlu bilgileri, im
kânlarının müsaadesi nisbetinde teşkilâta temin ederler. 

Madde — VII. 

Diğer teşkilâtlarla münasebetler 

Teşkilât, Birleşmiş Milletler Gıdia ve Tarım Teşkilâtı ile kendi faaliyetlerine müşabih 
faaliyetlerle meşgul bulunan sair teşekküllerle iş birliği yapar; tedahüllere sebebiyet verilmeme
sine mümkün olduğu kadar gayret eder. 

-•••••;••';•": Madde — VIII. 

Teşkilâtın bünyesi 

Teşkilât şunları ihtiva eder. 
•a. Konsey; • ! 

b. İdare (İcra Komitesi, Umum Müdür ve personel), 
c. Muhasebat Divanı; 
d. Teknik teşekküller (Çalışma grupları ve milletlerarası konferanslar). 

M. M«©li»i ( S. Sayısı : 580 ) 
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Madde — IX. 

Konsey 
a. Teşkilât Konseyi Âza Devletlerin temsilcilerinden teşekkül eder. Her Âza Devlet Kon

seye bir temsilci va 'bir temsilci yardımcısı tâyin etmek hakkını haizdir. 
Âza Devletler tarafından tâyin edilen temsilci ve yardımcılara muavin ve müşavirler de re

fakat ettirebilir. 
b. Her Âzîı Devlet Konseyde bi'r rey hakkına sahiptir. 

. Madde — X. 

Konsey toplantıları 

a. Konsey, kaideten, senede bir defa âdi toplantı yapar; 
b. Âza Devletlerin en az üçte biri tarafından yazılı olarak Reisten talebedildiği takdirde 

Konsey fevkalâde toplantıya davet edilir. 

Madde — XI. 

Nizamnameler 

Konsey kendi dahilî niz&ımnamesini ve Teşkilâtın malî nizamnamesini tanzim eder. 

Madde — XII . 

Müşahitler 

Konseyin muvafakati ile, Teşkilâta âza olmıyan her Devlet ve Teşkilâtın faaliyetine müşa
bih faaliyetlerde bulunan milletlerarası her teşekkül Konseyin her toplantlısında istdgfcrî mahi
yette ray hakkını haiz bir veya birkaç müş'ahit tarafından kendisini temsil ettirebilir. 

Madde — XIII . 

Konseyin vazife ve salâhiyetleri 

Konsey : 
a. Konseyin son âdi toplantısından itibaren Teşkilât faaliyetleri hakkımdaki Umum Mü

dürlük raporunu tetkik ederek bu husustaki fikrini beyan eder; 
b. Teşkilâtın c/alışma programı ile direktiflerini tetkik ve tasvibeder; 
c Bütçeyi tetkik ve tasvibeder; 
d. Senelik hesap ve bilançoyu tetkik ve tasvibeder; 
•;>. Ad Hoc veya daimî teknik teşekküller ihdas eder; 
1 Bu teşeküllerin raporlarını tetkik ve fikrini beyan eder-
g. Statü ile ilgili seçimleri yapar; 
h. Umum Müdürü tâyin ve bunun angajman şartlarını tesbit eder; ^ C • , ı 
i. îera Komitesi tarafından arz edilen tetkiklere dair fikrini beyan eder. 

Madde — XIV. 

Reislik ve Reisvekilliği 

a. Konsey, Âza Devletlerin temsilcileri arasından bir Reis ve bir Reisvekili intihap eder. 
1). Reis ve Reisvekilinin vazife müddeti üç senedir. Bu müddet yenilenebilir. 
c. Konseyin Reis ve Reisvekili îera Komitesinde aynı vazifeyi icra ederler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 530 ) 
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îcra Komitesi 

a. icra Komitesi Konsey Reis ve Reisvekili ile Konsey tarafından intihabedilen beş Âza Dev
letin temsilcilerinden teşekkül eder. 

b. İcra Komitesi âzalarının vazifesi üç sene sürer. 
Bu azalar tekrar intihap edilebilirler. 
c. Vazifenin normal hitamı tarihinden evvel icra Komitesinde bir münhal vukubulduğu takdir

de İcra Komitesi mütebaki vazife müddetini ikmal için Âza Devletten birini davet edebilir. 
d. îcra Komitesi senede asgari iki defa toplanır. 

Madde — XVI. v 

îcra Komitesinin vazife ve salâhiyetleri icra Komitesi : 
a. Teşkilât çalışma programları ile direktifle rini Konseye teklif eder. 
b. Teşkilât faaliyetlerinin Konsey kararlarına uygunluğunu temin eder. 
c. Bütçe projesi ile senelik hesap ve bilançoları Konseye arz eder ve Konsey tarafından tetkik 

edilinceye kadar muteber olmak üzere muvakkat bir bütçe kabul edebilir. 
d. işbu Sözleşmenin ve Konseyin kendisine tahsis ve tevdi ettiği her türlü vazifeyi ifa eder-. 
e. Usule mütaallik kaideleri kendisi tesbit eder. 

Madde — XVII. 

Umum Müdür • î -

Umum Müdür : 
a. Kendi mesuliyeti altında çalışan Teşkilât Sekreterliğinin başında bulunur. 
b. Konsey tarafından tasvibedilen programı' ve bu meyanda icra Komitesince kendisine tevdi 

edilen vazifeleri icra eder. 
c. Konseyin her âdi toplantısında Teşkilât faaliyetlerine malî durumuna dair bir rapor takdim 

eder. 

Madde — XVIII, 

Malî meseleler 

a. Teşkilât masrafları ek 1 deki barem mucibince Âza Devletlerin senelik iştirak hisseleri ve 
Konsey veya icra Komitesi tarafından tasvibedilen diğer varidat ile karşılanır. 

b. Her Âza Devlet iştirak hissesinin miktarını kendi tesbit eder; bu miktar Konsey tarafından 
tasvibedilen istisnai haller hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olur. 

c. Senelik iştirak hisseleri Teşkilâtın hesap devresi başlangıcında ödenir. 
d. icra Komitesi, ilgili Devletlerin rica ve muvafakati mahfuz kalmak kaydı ile, iştirak hisse

lerinin hangi para üzerinden ödeneceğini tesbit eder. 
c. Her hangi bir Devlet veya devletler grupu lehine Teşkilât tarafından icra edilen hususi mü

cadele kampanyaları veya mahsus projelerin mevcudiyeti halinde bu devletlerden munzam iştirak 
hisseleri alınabilir. 

f. Konsey tarafından üç sene müddetle intihabedilen üç Âza Devlet temsilcilerinden müteşek
kil bir Muhasebat Divanı her sene Teşkilâtın hesap ve muamelâtını tetkik ve bunları Konseye ra
por eder. icra Komitesi Teşkilât hesaplarını tahkik edecek olan hesap mütehassısları tâyin ede
bilir. 

M. MecMsi ( S. Sayısı: 530) 
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Madde — XIX. 

Tadiller 

a, İşbu Sözleşme ile I ve II numaralı ekleri için vâki tadil tekliflerine ait metin, Konsey tara
fından tetkikinden asgari üç ay evvel, Umum Müdürlük tarafından Âza Devletlere tebliğ edilir. 

b. Âza Devletlere yeni mükellefiyetler tahmil eden tadillerin meriyete girmesinin Devletlerden 
herbirinin kabulüne vabeste bulunmaları kayıt ve şartı ile, Sözleşme tadilleri, Konseyde hazır ve 
reye iştirak eden âza Devletlerin üçte iki ekseriyetinin kabulünden sonra meriyete girer. 

e. Ek I ve II nin tadilleri hazır ve reye iştirak eden Azaların ekseriyetinin reyi ile Konsey ta
rafından kabul edilir. 

d. Kabul edilen tadiller Fransız Hükümetine tebliğ edilir. Fransız Hükümeti bütün Âza Dev
letleri bu tebliğlerden ve tadilâtın meriyete girmesinden haberdar eder. 

Madde — XX. 

-•'"'r ** İmza ve iltihak 

a. İşbu Sözleşme imza veya iltihak için açık bulıunmaktadır ve III ıiıcü madde hükümleri ge
reğince Teşkilâta âza olmak hakkını haiz bulunan devletler şu suretle ıSözl eşmeye iltihak edebi
lirler : 

1. 'imza; 
2.. Tasdik şartına talikaın imza; 
3. iltihak. "~^~" 
İltihak keyfiyeti Fransız Hükümetine bu husustaki vesikanın tevdii suretiyle hüküm ifade 

eder. 
e. Fransız Hükümeti 'bütün Âza: Devletleri Sözleşmenin imza veya buna iltihak tarihlerinden 

derhal haberdar eder. 
.,.; • » ? - - - Madde - X X I . WîJ r " '.--«• - -

Tatbik sahasının ülkelere teşmili 

a. Her devlet, Sözleşmeye katılmasının haricî münasebetleri kendi -mesuliyeti altında 'bulunanı 
ülkelerin tamamına veya bir kısmına şâmil olduğunu her ani beyam edebilir. V>\\ beyan, Fransız 
Hükümetine tebliğ edilir. 

b. Yukarıdaki fıkra mucibince Âza Devlet tarafından yapılan. 'beyan bunun Fransız Hüküme
ti tarafından alındığının otuzuncu günü nıer'iyete girer. 

c. Fransız Hükümeti işbu madde gereğince yapılan beyaınlardan Âza Devletleri derhal ha*-
berda.r eder. 

Madde — XXII. 

Çekilme 
a.. Her Âza Devlet, iki sene iştirakten sonra, Fransız Hükümetine göndereceği bir tebliğle işbu 

Közleşmeden' her an 'çekilebilir. 
Çekilme keyfiyeti bu tebliğin alındığı tarihtenı bir sene sonra hüküm ifade eder. 
1). iştirak hissesinin üst üste iki sene ödenmemesi, bu suretle taahhütlerini ifa etmeyeni Dev

let için, normal zamanlarda Sözleşmeden çekilmeyi taızaımımun eder. 
c. XXI nci madde mucibince Sözleşmemin bir veya birkaç ülkeye tatbik edilmesine, bu ülke 

veya ülkelerin harici münasebetlerinden mesul bulunan Âza Devlet tarafından Fransız Hüküme
tine gönderilen bir tebliğ ile nihayet verilebilir. 

Bu tebliğ alındığı tarihten bir sene sonra hüküm ifade eder 
d. Fransız Hükümeti •bütün' Âza Devletleri işbu madde (gereğince yapılan tebliğlerden derhal 

haberdair eder. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 580 ) 
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Madde — XXIII. 

Meriyete giriş 
ı 

Işîbuı Sözleşme, X X ııci madde hükümleri mucibince, beş Âza Devlet taraf olduğu tarihten 
itibaren mer'iyete girer. 

b. Fransız Hükümeti mer'iyete giriş tarihinden Sözleşmeyi imzalıyan veya buna iltihak eden 
bütün Devletleri derhal haberdar' eder. 

Ek : I 

Konsey tarafından tasvibedileni senelik iştirak (hisseleri haremi 

(XVIII nci maddeye müracaat) 

Kategori I 
I I 

I I I 
IV 
V 

500 
1 000 
1 500 
2 000 
5 500 

Steri ing 
— 
— 
— 
— • 

Ek : I I 

Teşkilâtın üzerinde bilhassa itina ile durulması lâznngelen hastalık ve zararlılar ve Eke kayıt tarihleri 

(Mücerret Madde Vb) 

1. Doryphore (Jeptinofcorsa decemlincata) 1951 
2. Patetes kök solucanları (Haterodora rostoliciliensis) 1951 
3. San jose biti (Aspidiotus perniciosus) 1*901 
4. Patates hastalıkları (Synchytriıını endobioticum) 1951 
5. Stok edilmiş maddelerdelki nebati ve hayvani parazitler ve kültürlere zarar veren kemiri

ciler • 1951 
(Evvelce stok edilmiş maddelerin enfestasyonu Avrupa Çalışma Grupu'nun meşgul olduğu mev

zular) 
6. Hypihantri conea 1052 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 530) 
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Ek : I I I 

1951 yılında Sözleşmeye iltihaka davet olunan Avrupa ve Akdeniz bölgeni memleketleri. 

Arnavutluk 
Avusturya 
Belçika 
Beyaz Rusya 
Bulgaristan 
Danimarka 
Mısır 
İspanya 
Finlandiya . 

Macaristan 
İrlanda 
İzlanda 
İsrail 
İtalya 
Lübnan 
Ijiochtenstein 
Lüksemburg 
Monako 

Fransa (Aynı zamanda Ceza- Norveç 
, Fas, Tunus) 
Yunanistan 

Hollanda 
Polonya 

Portekiz 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
Romanya 
Birleşik Krallık 
San Marino 
İsveç 
İsviçre 
Suriye 
Çekoslovakya ' 
Türkiye 
Ukrayna 
Sovyet Rusya 
Yugoslavya 
Ukrayna 

Orijinal metni imzalıyanlar; 
Keyfiyeti tasdikaıı, usulüne uygun şekilde Hükümetti mezun kılınmış aşağıda imzası bulunan

lar iş bu Sözleşme ve eklerini imza etmişlerdir. 
Paris'te 18 Nisan 1951 tarihinde, Fransız Hükümetinin arşivlerinde Ikalmak üzere te"k nüsha 

olarak yapılmıştır. 

Danimarka 
Belçika 
ispanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
Federal Almanya, 
Birleşik Krallık 
İsviçre 
Yugoslavya 
Avusturya 
Yunanistan 

namına 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cumhuriyeti » 
» 
» 
» 
» 
» 

Halvor Skov P . Bovien 
Gruillaume H. Van Orshoven 
Nigue.1 Benlloch 
R. Protin 
I). Delaney 
A. Melis 
K Wirion 
C. Y. Briejer 
Francisco Aranba 
II. Drces 
J. Hensley 
A. Claponnier 
(1. Nonveiller 
F . Beran 
E. Kouloppulos 

«' 
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fbpiantîs M İ L L E T M E C L İ S ! S, 3âyı«ı : 
Türk - Yunan Trakya hududunur mühim kısmını tâyin eden Meriç 
nehri mecrasının islam dölayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imzalanan 
Protokolün önâylanftıasinin uygun bulunduğu hakkında kanun tasa

rısı ve Bayındırlık ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/488) 

2 . 7 . 1963 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 
Bayındırlık Bakanlığınca; foâarlahan ve Türkiye BtîHik. ifellöt Meclisine arzı Bakanlar Ku

rulunca 15 . 6 . 1963 (tarihinde kararlaştırılan «Türk -Yunan Trakya Hududunun mühim kısmı
nı tâyin eden Meriç nehri mecra&nın ıslahı dölayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imzalanan Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı* ve gerekçesi, ilişigiyle birlikte 
ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 1. İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki hududun Trakya'daki mühim bir kısmını tenkil Men ve her 

iki memleket arazisine taşkınlıkları ile büyük zararlar tevlideden Meriç nehrinin müştereken ıslahr 
.ameliyesine 20 Haziran 1934 tarihli Türk - Elen İtilâf namesi ile karar verilmiştir. 

Bir nehrin ıslahı işinin her iki sahilde birtakım tesis ve ameliyelerin yapılmasını ieabettirdiği 
ve yapılacak işlenn bir programa bağlanarak pa.vi.lel yürütülmesi gerektiği, İm itibarla her iki mem
leketin anlaşmak mecburiyetinde bulundukları bir vakıadır. 

tşte bu zarurete uyularak mezkûr îtilâîname akdedilmiş buna istinaden Meriç nehri ve talbile-
î'inin ıslahı ile ilgili amenajman çalışmalarına fit hususlar ve projesi beynelmilel şöhreti ~ haiz 
Amerikan Harza Firmasına yaptırılmıştır. Her iki Hükümet bu projenin tatfbikı için yekdiğerine 
paralel ıbir şekilde kendi arazisindeki işleri 1955 senesinde yapmaya başlamışlardır. 

Bahis konusu proje ile Meriç nehrinin kavis yapan dört yerinde kupürler teşkil edilmesi, diğer 
bir ifade ile kırıntılı kısımların düz bir hat şeklinde birleştirilerek' nehrin akış süratinin artırıl
ması ve dölayısiyle suyun civar araziye yayılmasına mâni olunması istihdaf edilmişti. 

Tabiî ve en uygun bir mâni olan Meriç nehrinin mümkün mertebe sınır olarak ipkası arzu edil
diğinden neihir yatağında yapılan bu değişiklikler, bir knsım tfürk toprağının Yunanistan'a ve buna 
mukalDİİ feir kısım Yunan arazisinin de Türkiye'ye geçmesi zaruretini doğurmuştur. 

Nitekim, .bu maksatla T. B. M. Meclisinde 12 Aralık 1956 tarihinde kabul edilen (Türk - Yu
nan Trakya hududunun mühim bir kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının ıslahı dölayısiyle 
yeniden tesbiti için Hükümete salâhiyet verilmesine dair 6862 sayılı Kanun tedvin olunmuştur. 

Mezkûr kanunun 1 nei maddesinde «.... Meriç nehri üzerinde tahakkuk ettirilmekte olan ıslah 
ameliyesi dölayısiyle dört ayrı mfvtede Rusttle gele&fc nievzii yatak değişikliğinin istilzam eyle-
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Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 
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diği hudut tashihine mütedair usulü dairesinde toıemmül edecek bir anlaşma aktine Hükümet salâ-
hiyettar kılınmıştır.» denilmektedir. 

Diğer taraftan 1955 Andlaşmasmdan sonra inşaatta karşılaşılan güçlüklerin, gecikmelerin ve inşaat 
programlarının tesbit ve revizyonu için her iki memleket temsilcileri arasında muhtelif temaslar ya
pılmıştır. Bu temas ve toplantıların sonuncusu, her iki Hükümet arasında halledilemiyen ihtilaflı me
seleleri ezcümle; Hazra projesinde derpiş olunan arazi mübadelesi, inşa edilecek şeddeler, kapla
malar ve proje harici yapılan işler gibi teknik hususatı müzakere etmek üzere 8 - 16 Ocak 1963 talih
leri arasında Ankara'da yapılmıştır. 

Bu toplantıya katılan Türk Heyetine, Hükümetimizi temsil yetkisi verilmiş olduğu gibi, Yunan 
Hükümeti de Heyeti temsil eden temsilcilerini salahiyetli kılmıştır. 

Mezkûr Protokolün 4 ncü maddesinde, bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra her iki Hü
kümetin karşılıklı olarak arazi mübadelesinin gerçekleşmesi bakımından kendilerine düşen lüzumlu 
bütün formaliteleri tamamlıyacağı, gerektiği takd'rde lüzumlu kanunu çıkaracağı kaydedilmiş .bulun
maktadır. 

Hernekadar Türk - Yunan Trakya hududunun mühim kısmını tâyin eden. Meriç nehri mecrasının, 
ıslâhı dolayısiyle yeniden tesbiti için Hükümete salâhiyet verilmesine dair 12 Aralık 1956 tarih ve 
6862 sayılı bir Kanun mevcutsa da bu kanunda Meriç nehrinin dört yerinde hudut değişikliği yapıl
ması derpiş edilmiştir. Halbuki 19 Ocak 1963 tarihinde imzalanan ve yukarda bahsi geçen Protokolde 
arazi mübadelesi yapılacak yerler, Enez, Ferre, Peplos, Sarıcaali (Thon) ve Tatarköy (Visa1) olmak 
üzere beş nokta olarak tesbit edilmiştir. 

Bu itibarla mevzuubahis Protokolün onaylanmasının uygun bulunması maksadiyie ilişikte sunulan 
kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık Komisyonu 

Esas No. : 1/488 12 . 7 . 1963 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 15 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Türk - Yunan Trakya hududunun mühim kısmı
nı tâyin eden Meriç nehri mecrasının ıslâhı dolayısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imzallanan Pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı», ilgili bakanlık temsilci
lerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca muvafık mütalâa edilmiş 
ve tasarı aynen kabull edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Bayındırlık Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
Eskişehir Konya İstanbul Ordu 

S. öziürk F. özlen R. T. Burak Y. 1. Ağaoğlu 
Trabzon 

E. Dikmen 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi' 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/488 
Karar No. 80 

11.10.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Türk - Yunan Trakya hududunun mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının ıslahı do
layısiyle 19 Ocak 1963 tarihinde imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Y. 

Sözcü 
İstanbul 

C. Bahan 
Manisa 

N. Yenişehhiioğlu 

Bursa Denizli 
M. Tayyar 8. Bosna 

Bize 
E. Y. Akçal 

Kocaeli 
N. Erim 

Zonguldak 
K. Esengin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk - Yunan Trakya hududunun mühim kısmını tâyin eden Meriç nehri mecrasının ıslahı dolayısiy
le 19 Ocak 1963 tarihinde imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türk - Yunan Trakya hududunun mühim bir kısmını tâyin eden Meriç Nehri üze
rinde tahakkuk ettirilmekte olan ıslâh ameliyesi dolayısiyle beş ayrı mevkide husule gelen mevziî 
yatak değişikliğinin istilzam eylediği hudut tashihine mütedair her iki Hükümet temsilcileri ara
sında 19 Ocak 1963 tarihinde Ankara'da imza edilen ilişik Protokolün onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Protokolün gereği olan andlaşmaları yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 . 6 . 1963 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Balkanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Baıkanı 
1. İSancar 

Millî, Eğitim Bakam 
/. Öktem 

Güm ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
İçişleri Makam 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakını V. 
F. Melen 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Ba.-Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

DevM Bıalkamı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 

N. Öktem 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Baklamı 

/. §. Dura 

Devlet Bakanı ve 
Başjb. Yardımcısı 

T. Feyzipğlu 
Adalet Bakanı 
,1. K. Yörük 
Maliye Balkanı 

F. Melen 
S a. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Çalışma Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
imar ve İskân Bakanı V. 

R. Aybar 
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Meriç - Evros nehri yatağının iki sahili üzerinde hidrolik işlerin amenajmanının icrasında mey
dana gelmiş ihtilâfların tasfiyesi gayesi ile aşağıdaki zevattan müteşekkil Türk ve Yunan teknik 
heyetleri : 

1. Arif Onat 

2. Sadettin, Acar 

3. Müfit IÇulen 

4. İhsan Balta oğlu 

Türk tarafı olarak ve, 

1. Nicolas Ohorafas 

2. Stavros Triantaphiyllidis 

3. Kimon Kyriacos 
4. Oonstantin Koungoulos 

Yunanistan tarafı olarak; 

Usulüne uygun olarak salâhiyetle teçhiz edilmiş bulunarak Bakanlık Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü binalarında toplanmış ve 8 Ocak 1963 ten 16 Ocak 1963 tarihine kadar müzakerelerde 
bulunmuşlardı r. 

Devamlı tartışmalar ve yapılmış veya yapılacak işlere ait meselelerin muhtelif • yönlerden derin
leştirilmiş tetkiki sonunda ve bunlardan neşet edecek olan arazi mübadelesinde, her iki heyet aşağı
daki şekilde anlaşmışlardır. 

BİRÎNCt KISIM 

Arazi mübadelesi, 

Madde — 1. 

Meriç - Jîjvros nehir yükselmesinden meydana gelecek su basmasından korunmak üzere yapılan 
inşaatlar dolayısiyle buradaki hudut hattı bâzı mıntakalarda tadil edilecektir. Bundan dolayı bahis 
konusu mıntakalarda bir arazi mübadelesinin gerçekleşmesi zarureti ortayca çıkmaktadır. Bu müba
deleye girişmek için Lozan Andlaşması mucibince 1925 - 1926 da kurulmuş Karma Sınır Komisyo
nunca vaz'edilmiş sınır hattı esas alınacaktır. Arazi mübadelesinde, iki memleket arasında değişti
rilecek arazilerin sahalarının müsavatı temin edilecek, nihai mübadele halinde değiştirilmiş arazile
rin kıymetleri hesaba katılacaktır. 

Madde — 2. 

Arazi mübadelesinin iki merhalede gerçekleşmesi uygun görülmüştür. Birinci merhalede, Enez 
mıntakasındaki arazinin bir kısmı, Ferre. mmtakasındaki arazinin bir kısmına karşılık olarak müba
dele edilecektir. Bu şekilde, bu mmtakalardaki mevcut nehir hudut hattı büyük bir kısmında, kara 
hudut hattı olacaktır. Bu birinci etapta, mübadele edilecek araziler müsavi yüz ölçümü olacaktır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Genşl IV^üdür Yardınıçışı 
Proje. ve. îftgaa^ M r e ş j 
Bejs. JV ı̂ıavini 
Projie ve inşaat W K § S 1 
Reis Muavini 
Dçylet Su İşleri Gen.pl; Müdürlüğü 
XI. Bölge Müdür Muavini 

Selanik Üniversitesinde Profesör ve Bayındır
lık işleri Müfettişi 
Yunanistan Bayındırlık Bakanlığında Hidrolik 
inşaatlar Müdürü 
Teknik Müşavir ve 
Batı Trakya Bayındırlık inşaatları Şefi 

M, Meclkd ( S ; Sayısı : 505,)^ 

http://Gen.pl


Hudut hattının katî tesbiti ikinci merhalede gerçekleştirilecek ve aşağıda zikredilen şekli ala
caktır. 

Enez bölgesinde, kara hudut hattı, başlangıç noktası ipsala şeddesi ile Meriç - Evços nehir yala
ğının tekatu noktasından âzami 50 metre Batısında olacak ve Harza Projesi şeddesinin kilometre 
0+000 mn 100 metre Batısında nihayete erecektir. Mezkûr sınırın memba ile Ferre kupürü man-
sabı arasındaki, mevcut sınır değişmemiş olarak kalacaktır. Peplos Kupürü menbamdan sonra, 
Harza projesinde gösterilmemiş olan ve fakat cari müzakereler sırasında iki tarafça, inşası uygun 
görülmüş bulunan Sarıcaali (Tyhion) Kupürüne kadar mevcut hudut hattı değişmemiş olarak ka
lacaktır. En nihayet hudut hattı yakın bir zamanda ele alınacak olan Sarıcaali (Tyhion) kupürü 
boyunca yeniden nehir hududu olacaktır. 

Her iki taraf hudut hattının yukarda tarif edilmiş olan şekli alması ve bunun için bütün gayret
lerin gösterilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

23 ncü madde hükümleri cari kalmak üzere, birinci merhalede yer alan arazi mübadelesi kati 
olup, sadece ikinci merhalede, mübadele edilecek arazilerin yüz ölçümlerinin müsavatını sağlamak 
gayesi ile Enez mmtakasında tadil edilebilir. Her halükârda hudut hattı bu mmtakada inşa edile
cek olan şeddenin batısında kalacaktır. 

Madde - . 3. 

Birinci merhalede Enez ve Ferre mıntakalarmda iki taraf arasında mübadeleye tâbi tutulacak 
arazilerin yüzölçümü yaklaşık olarak 1 750 dekardır. Bu rakam, Harza Projesinde şedde güzergâ
hından farklı olan yeni güzergâhın aplikasyonu halinde, yüzde on mertebesinde artabilir veya ek-
silebilir. Yunanistan tarafından Ferre arazisine karşılık olarak Enez'de devredilecek arazi büyük 
bir kısmı ile Harza etüdünde teklif edilen şedde güzergâhının doğusunda bulunacaktır. Ye
ni. şedde güzergâhı esas alınarak tesbit edilecek olan, hudut hattı, bâzı mıntakalard.a BCaım proje
sinde derpiş edilen şedde güzergâhını batıya- doğru- âzamii 50 metpe aşabilir. Türkiye tarafından 
birinci merhalede Ferre'de mübadele edilecek arazinin 9/10 u, Haraa Projesine göre inşa edilecek 
şedde güzergâhının batısında ve mütebakisi bunun doğusunda olacaktır. Bu son korunmamış kısmın 
şeddeye muvazi ve bütün boyunca eşit ende bir saha* olması kararlaştırılmıştır. 

Madde — 4. 

Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra iki Hükümet karşılıklı olarak arazi mübadelesinin 
gerçekleşmesi bakamından kendilerine düşen lüzumlu bütün formaliteleri tamamlamak- için bütün 
gayretleri, sarf edeceklerdir, Şöyle, ki, lüzumu varsa kanun çıkaralmasa, hududun çizilmesi iejn, bu 
işle, ilgili) bir karma! komisyon teşkili, masrafın yarası her iki tarafa, aidolmak, üzepe: kaa-a hududu 
boyunca, dikenli bir tel; örgü tesisi* îki Hükümet 15 Temmuz-1063-tarihine kadar birini merhale* 
nin gerek pratik ve gerekse hukuki yönlerden gerçekleşmesi gayesi ile, kendilerinde'bulunan sbüt*wi\ 
imkânları kullanmayı kabul ederler. 

Madde — 5. 

Sınır tesbiti çalışmalarına muvazi olarak, uzmanlardan müteşekkil bu işle ilgili bir. karma heyet 
mübadele edilecek arazilerin kıymet takdirine girişeeektir. Kıymet farkı olması halinde, bu. fark 
borçlu taraf tarafmdan îsîriçr&'deki bir banks^ serbesfc dövfa- olarak- alaeakh" ttoralr adına* itefoei' 
merhaledeki mübadelenin katî olarak halline kadar bloke olarak kalacak--bir-- hesaba* yatırılacak
tır. Bahsi geçen hesap, iki memleket arasındaki iktisadi, ticari veya diğer her h-aaıgi'bir-münase
betten müstakil olacaktır. Bu heyet azaları arasında ihtilâf halinde* taraflardan birinin tajefei üze
rine, mesele, Fransız Cumhuriyeti- Tarım Bakanlığına mensup- ve Bakanlık r taraf mâmı tâyin edile
cek bir umumi mühendisin (Ingenieur General) hakemliğine* arskedileoe&tiçy 

M. Meelfe* (S? Say*»*: m.) 



Madde — 6. 

Yunan Hükümeti, 1963 senesi içinde Peplos şeddesinin, Harza Projesine uygun olarak inşa edil
mesini taahhüdeder 

' -'*••• ^ ' - - - • • • : '*v M a d d e — 7. 

Türk Hükümeti kendi takririne göre uygun koruma tedbirleriyle Peplos çevirme şeddesini, Har
za Projesinde derpiş edilen ebatta, sağlamlaştırma işlerine tevessül etmek hakkına haizdir. 

Madde — 8. ' 

Yunan Hükümetinin bu şekilde teşkil edilecek Peplos kapalı sahasında bir dranej şebekesi ve bir 
pompa istasyonu insaası hakkı tamamen mahfuz kalacaktır. 

Madde — 9. 

Yunan Hükümetinin kendi takdirine göre, Ferre mmtakasmda kendisine terk edilecek kısmın 
sınırları içinde Harza projesindeki ebata muadil veya daha ufak bu koruma şeddesi inşasına te
vessül etme hakkı tamamen mahfuzdur. 

Türk Hükümeti, kendi takdirine göre, Ferre şeddesi inşaatına tevessül edebilir ve yine böy
lece meydana .gelmiş kapalı sahanın drenajı için bunun sınırlan içinde bir pompa istasyonu ya
pabilir. 

Madde — 10. 

Yunan Hükümetinin, Karaağaç mmtakasmda Yunanistan arazisi içinde ve hudut hattı boyun
ca bir koruma şeddesinin, Türkiye tarafına hiçbir sebep için tazminat ödeme mecburiyetinde kal
maksızın, inşa etmek hakkı -tamamen mahfuz kalmaktadır. 

Madde — 11. 
I 

(Bu protokolün meriyete girmesinden itibaren, iki taraftan her biri, 15 gün evvel yazılı müra
caat neticesinde, Harza projesinde derpiş edilen mahal ve ebada uygun olacak şekilde Türkiye 
Hükümeti Enez ve Peplos kapamalarına ve Yunan Hükümeti Ferre kapamasının inşaatına te
vessül etmek hakkına malik olacaktır. Bu halde, diğer, taraf arazisine giriş müsaadesi ve inşaat
ların yapılmasına tevessül edilmesi müsaadesi, mezkûr müddetin hitama ermesinde otomatikman 
verilmiş olduğu telâkki edilecektir. Taraflardan birinin, bu madde hükümlerine riayet etmemesi 
halinde diğer taraf, birinci tarafından, muhtemelen -inşa edilmiş kapamaları imhaya tevessül hak
kına malik olacaktır. c ? 

Madde — 12. 

İkinci merhale sırasında arazilerin mübadelesi mâkul bir mühlet içinde tahakkuk edecektir. 
Ferre mıntakasınm geri kalan kısmı ile Sarıeaali (Tyhion) mıntakasmın Peplos arazisine mukabil 
mübadele edilecektir. Ezcümle Ferre kupürüne kadar mübadele edilmemiş bulunan Ferre arazisi 
ile Türkiye tarafından ele alınacak olan Sarıeaali kupürünün mihverinin batısında kalan Sarıea
ali bölgesinde Peplos kupürü mihverinin doğusunda kalan Peplos mıntakası kısmına karşılık mü
badele edilecektir. 

Türkiye tarafından ele alınacak Sarıeaali (Tyhion) kupürünün güzergâhı, iki memleketin sa-
lâhiyettar idareleri arasında bilâhara yapılacak bir anlaşma neticesinde tesbit edilecektir. 

Bahis konusu güzergâhın tesbiti için : 
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a) Türkiye'nin Yunanistan'a Sarıcaali de, terlketmeyi kabul ettiği arazi 1 500 dekardan İz 
olamaz ve 2 500 dekarı geçemez. 

b) Kupür hidrolik şartlara uygun olacaktır. 
c) Kupür Harza etüdü ile .tesbit edilmiş prensiplere uygun olacaktır. 
Eldeki protokolün 1 nci maddesine uygun olarak; mübadele edilecek arazilerin müsavatını sağ

lamak gayesi ile sınırının son şekline varabilmek için Enez de teşkil edilmiş kara hududunun Do
ğuya veya Batıya doğru kaydırılmasına tevessül edilebilinecektir. Müzakereler esnasında bahis 
konusu edilen noktalardan biri olan Tatarköy (Vissa) kupürü teknik probleminin, Türkiye arazi
sinin bir kısmının Yunanistana terki veya tersi tarzında halledilmesi halinde, bahis konusu arazi, 
ikinci merhalede mübadele edilecek araziler arasına ithal edilecektir. 

Madde — 13. 

Kesin kara hudutlarının işaretlenmesi ve mübadele anındaki cari kıymetlerine müstenit mü
badeleye tabi araziler için kıymet takdiri ve tazminat hususları birinci merhalede takibedilen ay
nı usule tabi olacaklardır. Tesbit edilecek tazminat meyanında, pompaj istasyonları ve drenaj 
şebekesi kıymetleri ile, yine Peplos ve Ferre mır takalarında mübadele edilecek araziler de bu 
zamana kadar inşa edilmiş şedde (Harza projelinde) derpiş edilen maliyetlerinin farkı da na
zarı itibara alınacaktır. Keza 5 nci maddede de derpiş edilen bloke edilmiş hesabın tutarı da 
aynı miktar hesabında nazarı itibara alınacaktır. 

Madde — 14. 

İkinci merhaledeki arazi mübadelesinin kesinleşmesi 5 nci maddede zikredilmiş olan isviç
re Bankasına, mübadeleye tabi arazilerin kıymet farklarının yatırılması ile olacaktır. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Teknüc meseleler 

Madde — 15. 

Tatanr köy (Vissa) köprüsü 
...—A 

Harza projesinde gösterilmiş olan Tatarköy (Vissa) kupürünün inşasına bugün için lüzum 
kalmamıştır. Zira nehir yatağı bu kupürün Harza projesinde olduğu gibi inşasını lüzumlu kıl-
mıyacak şekilde değişmiştir. 

Buna rağmen nehir yatağının Yunan sahillerine zarar verme durumu mevcuttur ve bu 
mesele halle muhtaçtır. Bunun için mevzuun, her iki tarafın teknisyenlerinden müteşekkil 
bir grupun yerinde tetkikler yaparak uygun bir sureti hal bulması ve icabederse proje ha
zırlaması ve inşaatın nasıl yapılması lâzımgeldiği yolunda bir karara vararak, neticeyi ortaya 
çıkarması ve bu neticenin her iki tarafın Dışişleri Bakanları tarafından teati edilecek nota
lardan sonra kesin şeklini alarak halledilmesi icabetmektedir. 

Mevzuun bir sureti hal aranırken 28 Haziran - 7 Temmuz 1959 arasında toplanmış olan 
Karma Hudut Komisyonunun vardığı neticelere uygun hareket edilmesi şarttır. Varılacak ne
tice'arazi mübadelesini icabettirir ise bu husus 12 nci maddede belirtilmiş olan Harza proje
sinin tatbiki dolayısiyle yapılacak arazi mübadelesinin ikinci merhalesinde nazarı dikkate alı
nacaktır. 

Müşterek komisyon çalışmalarını Eylül 1963 te bitirmiş olmalıdır. 
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• Madcte -— 16. . - . . . , 

Halen açılmış 'bulunan Enez, Ferre ve Peplos kupürlerinin projede düşünüldüğü tekilde va
zife görmelerini sağlamak maksadı ile Enez ve Peplos kapamalarının Türkler tarafından Fer
re kapamasının da" Yunanlılar tarafından işbu Protokolün yürürlüğe girmesi tarihînden son
ra kendilerince mümkün olacak zamanda inşa edilmeleri hususunda mutabık kalınmıştır. 

Bu kapamaların inşası için yeri Ve projesi Hârza etütlerine tamamen mutabık olmak şartiy-
le inşaattan evvel projede teati veya tasdikine lüzum yoktur. Her iki taraf ayrıca bir müsaade 
talep etmeden fakat fiili inşa tarihinden 15 gün evvel mukabil taraf mahallî teşkilâtına haber 
vermek suretiyle inşaata ğeçeDÎİeceklefdif. Her iki taraf kapâmalarih .mukabil taraf ucundan 
itibaren 50 metre nısıf kutüflü bîr yarim daire içinde ve 15 gün müddetle münhasıran inşaat 
maksadı ile hareket serbestisini haizdirler. 

Bahis konusu kapamaların her hangi bir şekilde onarılmaları icabettiği takdirde bu hak-
.lamnı, yine 15 gün evvelden Mukabil taraf mahallî teşkilâtına haber vermek suretiyle, ileri-
ki zamanlar içinde aynen kullanırlar. 

Madde — 17. 

F) (Fuse - plugların kontrolü) - Yıkılma maktaları : 

İnşaat çalışmaları sona ermiş bulunduğundan, inşa edilmiş veya edilecek bütün şeddelerin 
ve fuse plugların plân ve irtifa yönlerinden karşılıklı kontrol edilmesi ve Harza projesindeki esas
larla uygunluğunun tesbiti kararlaştırılmıştır. Bu karşılıklı kontrol 1 Temmuz 1963 de başlayıp 
bunu takibeden üç ay içinde ikmal edecek olan karma teknisyenler ekipleri tarafından yapılacak
tır. 

Bu maddenin tatbikatına ait detaylar İ nci ekte hulüıunaktâdır. 

Yan şeddeleri: 

Her iki taraf, şeddeler arasında kalan topraklar gibi, şedde ile korunmamış 'bulunan yerlerin 
taşkınlara karşı korunması ve ekilebilir evsaftaki bu arazilerin şartlarının iyileştirilmesi imkânları
nın etüdüne, tevessül edilmesine müştereken karar vermişlerdir. Aynı şekilde bahsi geçen topraklar
da alınacak tedbirlerin indirin büyük feyezanlarına karşı korunması değil Fakat Mayıs ve Eylül 
ayları arasında yer alması muhtemel feyezanlarına karşı olması kararlaştırılmıştır. O halde, korun
ma tedbirleri alınması dcalbeden feyezanların vüsatine müştereken karar verilmesi zaruridir. Bu ga
ye ile, teknik ekipler nehrin hidrolojik etüdüne tevessül edecekler karşılıklı olarak mukabil tarafa 
bildireceklerdir. Müteakiben, uygun mütalâa edilen yerlerde inşa edilecek ve karşılıklı olarak diğer 
tarafa intikal ettirilecek yaz şeddeleri avan projeleri üzerinde çalışılacaktır. 

Mâkul bir mühlet içinde iki tarafça avan projelerin kontrolü için yaz şeddeleri problemine 
müteallik hazırlıkları tesbit gayesiyle müştereken üst kademede toplantı yapılacaktır ve bir proto
kol imzasına tevessül edilecektir. Bu protokolda inşa edilecek yaz şeddelerinin öncelik sırası ve çalış
maların başlangıç tarihleri tasrih edilecektir. 

Hidrolojik edildi er ile avan projelere ait bilûmum detaylar'2 No. lıı ekte zikredilmiştir. 

MADDE — 19 

Her iki tarafın muvafakati lolmadan yapılmış işler : 
İki tarafça evvelden mutabakat alınmadan y&ıhlmiş işler aşâğida sıralanmıştır. 
a) Türkiye tarafından. 
1. Soufulu (Soufli) yakınında üç grup halinde karşı tarafın tasvibi alınmadan ve haber veril

meden, inşa edilen mahmuzlar. 
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2. İpsala köprüsü mıntıkasında, Yunanistan arazisi üzerinde, ve adı geçen -köprünün karşısın
da bulunup nehir akım kabiliyetini azaltan, bir kavak ormanı mevcudiyeti dolay isiyle Türk sahili 
için uygun olmayan bir durum meydana getirilmesi. 

3. Peplos mmtıkasmdaki, Harza projesinde derpiş edilmemiş bulunan, şeddeler inşaatı ileri sü
rülmüştür. 

b) Yunanistan tarafından 
1. Türkler tarafından, Nazım Bey adacığında, Lozan Anlaşması ile ilgili karma heyet tarafın

dan tesbit edilmiş olan hudut hattını ihlâl ederek (Meriç nehrine suların akıtılması için bir drenaj 
hendeği inşa edilmiş olması, 

2. Türkler tarafından Uzunköprü istikametinde, Harza projesinde derpiş edilen drenaj kanalı
nın su tarafına, hafriyat artıklarının, nehir sularının serbest akışına mâni olacak şekilde mütema
di olarak yığılması, 

3. Enez köprüsü başında inşa edilmiş batardoların muhafazası, ileri sürülmüştür. 
Yukarıda tadadedilmiş mevzuların tetkikinden sonra, 
a) İki tarafın 1934 Türk- Yunan itilâf namesinin su inşaatlarına müteallik hükümlerine daha ti

tizlikle riayet etmelerinin lüzumlu olduğu, 
b) Nehir feyezan yatağı içinde su akımına mâni olabilecek, tesislerin proje teatisi yapılmaksı

zın, inşasından imtina edilmesi icabedeceği, 
e) Takdim edilecek mevzuların etüdü ve tetkiki maksadiyle toplanacak olan ve iki tarafın ma

hallî teknisyenlerinden müteşekkil heyetler tarafından iki tarafa da zarar tevlidetmiyecek şekilde bü
tün mevzuların tetkik ve halledilmesi uygun görülmüştür. 

Madde — 20. 

Nehir yatağının tanzimi 

Ferre kupürü mansabı ile Enez kupürü menba arasında kalan Meriç yatağının tanzim edilmesi 
zarureti her iki tarafça kabul edilmiştir. 

Bu tanzim işi iki tarafın teknisyenlerinden müteşekkil bu iş için kurulacak karma bir heyet ta
rafından, tesbit edilecek debilere müsteniden tanzim edilecek projelere göre yapılacaktır. Bu pro
jelerin her iki tarafça tasdikinden sonra, inşaat müştereken veya ayrı ayrı taraflarca yapılabile
ceği gibi, her iki taraf işin tamamının bir tarafça yapılması ve masrafın yarısının diğer taraftan tah
sil edilmesi hakkına haiz olacaktır. Nöhir mihveri çalışmaları sırasında nehir mihveri ve sınırın 
değişmesinden dolayı bir taraftan diğer tarafa geçecek arazilerin eşit yüzölçümlü olması ve 
bu arazilerin her bir taraf için 1 000 dekarı geçmemesi şartı gerçekleştirilecektir. Bahis konusu 
araziler müsavi kıymeti haiz olduklarından mübadelede yalnız yüzölçümü nazarı itibara alınacaktır. 

- - f © 

Madde — 21. 

Sulama suyu temini, miktarı ve kontrolü 
Meriç - Evros nehrinin iki sahilinde bulunan ovaların sulanması probleminin, Harza projesi ta

rafından yeteri kadar etüdedilmediği hususu tesbit edilmiştir. 
Bu itibarla nehir sularının, her iki tarafça, faydalı bir şekilde kullanılması için, aşağıdaki husus

lar uygun görülmüştür, 
1) Gerek halen mevcut ve gerekse tesis edilecek hidrometrik istasyonlarda her iki tarafça debi 

ölçülmesine devam edilecektir, 
2) Her iki tarafça sulama tesislerine mütaallik etüt ve proje çalışmalarına, devam edilecektir. 
3) Yukarda zikredilen etüt ve projeler üzerinde karar alınmak için 1963 Eylülünde üst kade

mede "bir teknik toplantı yapılacaktır. 
4) Sulama için su alma tesisleri, ya iki tarafça birlikte yapılacak regülâtör şeklinde veya alâ

kalı tarafça bir sahilde yapılacak su prizi tesisi şeklinde olacaktır. Mamafih bu tek taraflı priz 
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ingaatı da iki taraf arasında evvelce yapılacak bir anlaşmaya tabi olacak ve karşı sahile zarar ika 
etmiyecek şekilde inşa edilecektir. 

5) Yukarda bahis edilenlerin tamamlanmasına kadar, her iki taraf, şimdiye kadar tatbik ettik 
leri sulama şekline devam edeceklerdir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Tavsiyeler 

Madde — 22. 

Her iki taraf derin bir tartışma konusu yapılmıyan meseleler hakkında aşağıdaki tavsiyelerde 
bulunmuşlardır. 

1) Her iki taraf belli tarihlerde teknik delegelerinin görüşülecek mevzuların bulunup bulun
mamasına bağlı olmaksızın ve (hattâ Acil bir durumun tahaddüsü 'halinde normal olmıyan toplantı
lar yapılmasını tavsiye ederler. 

2) Yunan delegasyonu Lozan Anlaşması Karma Komisyonunun tesbit ettiği hudut hattı boyıın-
^ ca ve bu Protokolün tatbikinden husule gelecek düzeltmelerde göz önünde tutularak mümkün oldu

ğu kadar hudut (hâdiselerini önlemek gayesi ile birlilrte nehir yatağının her hangi değişmesi halinde 
vuku bulabilecek ihtilâfların önlenmesi için, kazık çakılmasını tavsiye etmiştir-. 'Kazıklar su baskın 
1 arından mütevellit tehlikelere karşı korunacak şekilde dikilecektir. 

3) Türk delegasyonu, Enez bölgesindeki kara hududunun, muhtemel hudut hâdiselerini önle
mek gaye'si ile denize kadar temdidedilmesini tavsiye etmiştir. Zira bu mıntıkada Harza projesinin 
tam tatbiki halinde ndhir ağzı Enez kupürüne yer değiştirecektir. 

İki taraf yukarda zikredilen tavsiyelerin, ileriki, tetkik edilmek gayesi ile mütekabil en kendi 
hükümetlerine sunulmasını kararlaştırmış] ardır. 

Nihai hükümler 

Madde — 28. 

Bu protokol, alâkalı Hükümetlerin' tasdiki ve araılafranda notal'an- teatisi suretiyle mıeriyete gi
recektir. 

Maamiajfiıh, ajraızi mübaidetesine veya terkine üiıütaaUik hükümler, herfbir tarafın Dalhilî Ana
yasasına ve ilgili kamunlıarına uygun olarak tasdiklerinden, «sonra meriyete girecektir. 

Aşağıda imzası bulunanlar, bu hususlarda, bu protıokollü 'hazurlıyatıalk imıza etmişlerdir. 
%bu 19 Ocak 1963 te iki nüls/ha haılind'e ve Ankara'da taınzfiim edilmiştir. 

Türk Heyeti : Yunan Heyeti : 

1) Arif Onalt .1) NicoLas Ohorafas 

2) 'Sadettin Acar 2) Sta<vms Triantaph'yll'idis 

3) Müfit Kulen 3) Kiman Kıyriacos 

4) İhsan Balta oğlu . 4) Oonstantin Koungoulos 
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Ek 1 

Her iki Tarafça, fuse plugların ve şeddelerim bütün tulünce plân ve yüksekliklerinin kontrol 
şekli Ihakkmda : 

1) Mevcut trigonometrik işaretlerden hareketle 'bir veya birçok 'karma teknik ekipler aşağı
daki gibi ölçmelere telveissül edeceklerdir. 

a. Harza etüdüne göre şeddelerin plânı durumları, 
Ib, Harza etüdünde derpiş edilmiş fuse - plugların tulleri ve yekleri ve adedlerkrkı plân du

rumları, 
e. .Şeddelerin ve fuse - pluglaritn boy kesitlerinin irtifa bakımından kontrolü, 
2) Yukarda zikredilmiş karma teknik ekirpier 1 Haziran 1963 te teşkil edilmiş olmalı ve ça

lışmalara başlamalıdırlar. Bu takırihe kadar yukardaki çalışmalar için diğer tarafın bölgelerin
de çalışma ve serbest dolaşma içki müsaadeler karşihlklı olarak verilmiş olacaktır. 

3) Yerinde yapılacak çalışmaların müddeti şimdiden üç ay olarak tesbit edilmiştir. 
4) Bu karma ekipler tarafından yapıyacak ölçülerin neticeleri, açık havadaki çalışmaların 

sonundan itibaren iki ay zarfımda iki tarafımı salahiyetli idarelerine tevdi edilecektir. 
5) Her h'anlgi bir ihtilâflar halinde, bunlar başka 'bir karma teknik komisyonca incelenecek- ' 

tir. Bu komisyon âzaflan iki mem'lekeltin Bakanlıklarınca teıslbit edilecektir. Bu komisyoma düşen 
görev, her bir ihtilâfı takdir etmek, yapıların Harza projesinıde derpiş edildiği şekilde iyi ça
lışmaları yönünden tesirini teısfoit etmektir. 

6) Ba'hsi geıçen Karma Komisyon, müşterek bir protokol şeklinde neticelerimi ve mütalâala
rını iki tarafın salahiyetli idarelletrine tevdi edecektir. Ciddî ihtilâflar halinde iki tarafın ilgili 
Bakanlıkları gereken tadilâtın yapılması için mektup teati edeceklerdir. 

7) ihtilâfa söbelbolan Taraf, karşı Taraf Bakanlığımın mektubunda işaret edilmiş oilan tadi
lâtı, Karm'a, Teknik Komisyonu mütalâlaırı nazarı dikkate alarak, kendi hesafoına yafpmaya mec
burdur. 

Ek : 2. 

YAZ ŞEDDELERİNİN İNŞA EDİLEBİLECEĞİ YERLERİN TESBİTİ (YÜKSEKLİKLERİ VE 
MERİÇ - EYROS NEHRİNİN KIYILARINDAN UZAKLIKLARI) GAYESİ İLE HİDROLOJİK 

ETÜDLERİN HAZIRLANMASI METODU HAKKINDA 

A) Hidroloji 

Gayeleri : 
1. Her sene Nisan ve Kasım ayları arasındaki periyodda, müşahede edilmiş olan feyezanların 

büyüklük ve tekerrürünü tesbit edebilmek gayesi ile Edirne ve Pythion köprüleri ile İpsala'da 
ve diğer kollarda şimdiye kadar yapılmış olan bütün hidroemetrik ölçüm donnelerinin derlenmesi: 
Bu derlenmeden netice olarak bu period süresince müşahede edilmiş en büyük feyezan ve muhte
mel tekerrürü elde edilecektir. Tabiatiyle yukarda zikredilen noktalarda su seviyesine ait donne-
lerin derlenmesine dikkat edilecektir. Bu rakamlar su sadfiyatıına ait grafik ve teorik eğri ile be
raber 'bulunmalıdır. 

a) Meriç - Evros nehrinin havzasında Türkiye ve Yunan taraflarında yapılmış olan bilûmum 
yağmur rasatlarının derlenmesi ve mümkünse nehir havzasının Bulgaristandaki kısmına ait rasat
ların derlenmesine gayret sarf edilmelidir. 

•I-Î. Derlenmiş yağmur donelerine müstenit ve hidrometrik ölçümlerin korrelâsyonu ile bahsi-
geçen period esnasında nehrin maximum debisinin bilinen (analitik veya Amerikan) metodlann 
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birinin tatbikiyle tesbiti. Bu tesbit nehrin aşağıda zikredilen üç noktasında debinin tâyinine ma
tuftur. 

a) Karaağaç hudut hattı üzerinde, . , , 
b) Pythion köprüsü üzerinde, 
e) İpsala köprüsü üzerinde, • • ; 
Eğer, lüzumlu rasatların eksikliği dolayısiyle bu metodlar ile kâfi neticeler elde edilemez ise, 

mevcut donneler muvacehesinde yukarda zikredilen periyod içinde muhtemel sarfiyat ile teker
rürünün tahmini ile iktifa edilecektir. 

4. Bütün bu işlemlerden sonra yaz şeddeleri ile korumanın tatbiki için iktisadi sarfiya
tın takdirine dikkat edilecektir. 

5. İpsala köprüsünden bağlıyarak Karaağaç hududuna kadar 200 m. aralıkla alınmış topogra-
fik en kesitlere müsteniden nehir alçak yatağının şimdiki durumunun takribi kapasitesi fae-
sabedilecektir. 

6. Mevcut donnelerin derlenmesi ve yukarda belirtilen neticelere varılması için, bu anlaş
manın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 aylık bir müddet tesbit edilmiştir. 

7. Her iki taraf yekdiğerine ellerindeki bütün malûmatları vermiye mecburdurlar. Mütea
kiben her iki memleketin ilgili idareleri yukarda belirtilen noktalara uygun bir etüt haz,r,r 
lıyacaktır. Bu etüt diğer tarafa tetkik edilmek üzere tngilizce tercüme olrarak tevdi edilecek
ti*. 

8. Her iki tarafın vermiş olacakları neticeler nı-üzakere etmek gayesiyle Edirne ve Dede-
ağaç'ta toplanacak bir teknik heyet iki ay sonra kurulacaktır. Bu iki tarafın mukabil salâhi-
hiyattar idarelerine aşağıdaki noktaların arz edilmesi gayesiyledir. 

a) Yaz şeddeleri projesinin jstinadedeceği sarfiyat, 
b) Nehir kenarından itibaren mesafeleri, 
c) İrtifaları ve, 
d) Şeddelerin kesitleri ve inşaat' şekli (makta, korama 
Fuse - pluos) 
Yaz şeddelerinin inşa edileceği mevkiler : 

1. Her bir taraf 5 aylık bir hidroloijk etüt mahiyetinde, yaz mevsimi boyunca korunması
nın temin edilmesini arzu ettiği bilûmum mevkileri 1 : 50.000 mikyaslı bir harita üzerine işaret 
etmeye mecburdur. 

2. Hidrolojik etütleri tetkik edecek heyet "ayrıca bu mevkileri tartışacak, harita üzerine 
belirtecek ve bu maksatla kaleme alınacak protokolü, katî bir mutabakatın elde edilmesi ga
yesiyle mütekabil ealâhiyattar idarecilere sunacaktır. 

3. Karşılıklı idarelerin katî mutabakatlarını mütaakıp 3 ay içinde bildirmeleri şayanı te
mennidir. 

4. Bu mutabakata müsteniden iki taraf, yaz şeddeleri ile ilgili koruma projelerinin tatbiki 
için müşterek bir program tesbit edeceklerdir. Bu program iki Hükümetçe tasdik edilecektir. 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan (Avrupa ve Akdeniz 
Nebat Koruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme) ile üç Ekine 
katılmamız için Hükümete yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı 

ve Dışişleri ve Tarım komisyonları raporları (1 /184) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 18 . 4 . 1963 

Saıjı : 71-1718/1249 
MİLLET MıEOLİSl BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük MilflJet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 14 . 3 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Avrupa 
ve Akdeniz Nebat Koruma TeşkUâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç Ekine katılmamız için 
Hükümete yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı) gerekçesi ve ilişikleriyim birlikte sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 
(Başbakan 

GEREKÇE 

Nebat ve nebat mahsullerine arız olan hastalık ve zararlılar ile mücadele mevzuunda araştır
malar yapmak ve bu sahada Milletlerarası İş Birliğini kolaylaştırmak maksadiyle 18 Nisan 1951 ta
rihinde kabul edilen bir sözleşme ile «Avrupa ve Akdeniz Nebat Kuruma Teşkilâtı» adı altında 
Paris'te bir teşekkül kurulmuş bulunmaktadır. 

Âzası bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile de iş birliği yapmakta olan 
mezkûr teşkilâta hali hazırda âza bulunan memleketler şunlardır : 

"Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İrlanda, İsrail, 
İtalya, Lüksemburg, llolâııda, Norveç, Poıiekiz, İngiltere, İsviçre, İsveç, Tunus, Yunanistan, Yu
goslavya, Cezayir, Guersey ve Jersey. 

Teşkilâta iltihaka davet edilen ve bahis konusu Sözleşmenin 111. numaralı Ekinde tadadolunarı 
memleketler arasında Türkiye'de yer almış bulunmaktadır. 

Memleketimiz mahsullerinin hariçten gelebilecek hastalık ve zararlılardan korunması için ge
rekli bilgileri zamanında elde etmek, Türkiye'den ihracedileıı zirai mahsullerin gönderileceği mem
leketler mevzuatına uygun olarak sevk edilmesinin-teminine matuf tedbirlerin tesbit ve tatbiki 
maksadiyle bu hususlardaki çalışmalara katılmak ve zirai mücadele sahasında kaydedilen teknik 
terakkileri yakından takibetmek gibi imkânlar bahşetmek suretiyle memleketimiz ticaret ve ziraa-
ti için faideler sağlıyacağı mülâhaza edilen bahis konusu teşkilât sözleşmesi ile üç ekine iltihak 
memleketimiz için faydalı görülmektedir. 

Yukarda mânız esbaba ve lüzuma binaen, 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Avru
pa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme» ile üç ekine 27 Nisan 
1955 tarihinde tadil edilmiş şekli ile, katılmak üzere Hükümete yetki verilmesi Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin yüksek takdirine ar?; olunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

3Iillet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/184 
Karar No. : 70 

11 . 10 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunatı (Avrupa ve Akdeniz Nelbat Koruma Teşkilâtı 
kuruılmasına mütaallik Sözleşme) ile üç Ekhıe katılmamız için Hükümete ye'tki verilmesi hakkında 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da nazarı itibara alınmış ve tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna tevdi buyurulmaik üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı yerine 
Sözcü 

tstanbu Bursa Denizli 
(J. Baban M. Tayyar S. Bosna 

Manisa Rize 
N. Yenişehirlioğlu E. Yılmaz Akçal 

Zonguldak 
K. Esengin 

Kocaeli 
N. Erim 

Tarım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Tarım Komisyonu 
Esas No. : 1/184 
Karar No. : 5 

12 . 12 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan (Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı 
kurulmıasma mütaallik Sözleşme) ile üç. Ekine katılmamız için Hükümete ye'tki verilmesi hakkında. 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsil çile finin iştiraikiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Gerekçede arz edilen hususlar, Dışişleri Komisyonunun da uygun gördüğü veçhile, Komisyo
numuzca da müsbet mütalâa olunmuş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvilbine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Çorum 

H. İncesulu 

Ankara 
A. Üstün 

Manisa 

Başla 

S. Çağlar 
îmzada bulunamadı 

mı Başkanvekili 
Yozgat 

M. Kepir 

Antalya 
R. Eker 

İmzada fbulunamadı 

Ordu 
A. Bodur 

Sözcü 
Adıyaman 

A. Turanlı 

Diyarbakır 
Ş. Arslan 

îmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Rıza Uzuner 

Adana 
M. G.eçioğlu 

Kastamonu 
î. Hakkı Yilanlıoğlu 

Van 
/. Bedirhanoğlu, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

18 Nüan 1951 tarihinde Paris'te akdokman «Avrupa ve Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı kurulması-
na mütaallik Sözleşme» ile üç Ekine katılmamız için Hükümete yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan ilişik «Avrupa ve Akdeniz Nebat Ko
ruma Teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme» ile üç Ekine katılmaya Hükümet yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. inönü 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

T. Feyzioğlu 

14 , 3 . 19(>2 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Devlet Bakanı 
N. Su 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakam 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Maliye Bakanı 
Ş. înan 

Millî Eğitim Bakanı 
İL İncesulu 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Ticaret Bakanı 
î. Gürsan 

Sa. ve So. Yardım Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
8. Seren Ş. Buladoğhı 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Ulaştırma Bakanı 
Ç. Akyar 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakam 
F. Çelikhaş 

Basm-Yaym ve Turizm 
Bakanı fmar ve İskân Bakam 

K. EvHyaoğlu M. Güven 
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AVRUPA VE AKDENİZ NEBAT, KORUMA TEŞKİLÂTI KUIIULMÂ SINA MÜTAALLTK 

SÖŞIİEŞME 

18 Nisan 1951 

(27 Nisam, 1955 tarihinde Konsey tarafından tâdil edilen metin) 

İşbu (Sözleşmeye taraf olan/ Devletler nebat ve neibat mahsullerine arız olun hastalık ve zararlı
ların dulhul ve sirayetini önlemek maksadiyle milletlerarası' bir iş birliğinin ehemmiyetini' müdrik 
olarak ve milletlerarası «doryphore» ile mücadele komitesi ve stok edilmiş maddelerin enfcs-
tasyorıu Avrupa Çalışma grupu tarafından,' bu sahada yapılmakta olan çalışmalara devam »edil— 
meşini ve bu çalışmaların ıgenişlet'ilmesini arzu ederek aşağıdaki hususlarda mutabık kalmış
lardır : 

Madde — I. 
; *'' '' Teşkilât 

Yukarıda adı göçen Komite ve Çal'işmua Grupunum aktif ve pasifini deruhte etlen bir Avrupa ve 
Akdeniz Nebat Koruma Teşkilâtı (Aşağıda teşkilât olarak tesmiye edilmiştir.) Tesis olunmuş
tur. 

Madde — II. 

Tarif 

İşbu közleşmedeki «nebat ve nebat mahsulleri'» tâbiri ile «Oanlı nebat ve nebat aksamı, ne
bati menşeli işlenmemiş m'ateriyeler, ve nebat aksamından. mamul gıda maddeleri* kasdedil m ek
tedir. 

Madde — III. 

Azalar 

a, XX nei madde mucibince iş/bu közleşmeye iltihak suretiyle Teşkilâta şu devletler âza; ola:-
biılir. 

1. -— Ek III de işaret edilen Devletler; 
2. — Teşkilât Konseyince iltihak için dâvetine karar verilen diğer Devletler. 
b. XXI nci madde gereğimce hakkında beyanda bulunulan her hangi bir ülke ancak beyanı ya

pan âza Devletiau teklifi üzerine Teşkilât Konseyince âza olarak kabul edilebilir. Bu kabil ülke
lerin kabulü keyfiyeti reye iştirak edenlerin üçte iki ekseriyetiyle tasviıb edilir. Bu suretle kabini 
edilen ülkelerin, Konseyin fikrince, Teşkilât 'çalışmalarına ayrı ve muayyen bir yardım, sağhya-
bilecek dunumda olmaları gerekmektedir. 

Madde — IV. 

Teşkilâtın merkezi 

a. Teşkilâtın Merkezi Paris'tedir. 
b. Teşkilâtla ilgili toplantılar prensip itibariyle Teşkilât merkebinde yapılır. : 

Madde — V. 

Vazife ve salâhiyetler 

a. Teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri şunlardan ibarettir. 
1. — Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanım 'Teşkilâtı ile müttefik an, 6 Aradık 1951 tarihli Millet

lerarası Nebat Konuma közleşmesinin VIII nei maddesi gereğince bölge nehat koruma teşkilâ
tı vaızifesini ifa etmek, 

M. M«oli»i ( S. Sayım : SİO ) 
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2. Nebat ve nebat mahsullerine arız olan hastalık ve zararların duhul ve sirayetini önle

mek maksadiyle alınması lâzumgelen teknik, idar i ve kanuni tedbirler hakkında âza devlet
lere tavsiyelerde bulunmak. 

i). Âza devletlere gerekirse bu tedbirlerin tatbikinde yardım etmek; 
4. Nebat ve nebat mahsullerine arız ilan hastalık ve zararlılara karşı imkân nisbetinde, 

Milletlerarası kampanyaları koordine ve teşvik etmek; 
5. Âza devletlerden nebat ve nebat mahsullerine arız olan hastalık ve zararlıların mevcudiyeti, 

tezahürü veya yayılması ile ilgili malûmat toplamak ve bu malûtaıatı âza devletlere ulaştır
mak ; 

G. Neba't sağlığını tanzim eden millî mevzuat ile nebat ve nebat mahsullerinin serbest ha
reketini haleldar eden diğer tedbirlere dair malûmat mübadelesini temin etmek; 

7. Nebat sağlığı ile ilgili nizamname ve sertifikaları basiti eştirmek ve tevhidetmek imkân
larını tetkik etmek; 

8. Nebat ve nebat mahsullerine arız ,olan hastalık ve zararlılar ve bu ımeycnda mücadele usul
leri ile ilgili araştırmalardaki iş birliğini kolaylaştırmak ve bunlara mütedair ilmî malûmat 
mübadelesini temin etmek; 

9. Bir dokümantasyon servisi kurmak ve teşkilâtın takdirine göre, propagandaya ve tek
nik veya ilmî gelişmelere ait dokümanları istenilen şekil altında neşretmek; 

10. Hu madde ile istihdaf edilen bütün meselelere dair âza devletlere tavsiyelerde bulun
mak ; 

11. Teşkilâtın maksatlarına ulaşmak için umumi olarak 
b. Teşkilâtın vazife ve salâhiyetleri başlıca ek TT de işaret edilen hastalık ve zararlılara 

şâmil olmakla beraber; yalnız bunlara münhasır- değildir. 

Madde — VI. 

Âza Devletlerin mükellefiyetleri 

Âza Devletler, vazifelerini ifa etmek maksadiyle ihtiyaç duyacağı lüzumlu bilgileri, im
kânlarının müsaadesi nisbetinde teşkilâta temin ederler. 

Madde — VII. 

Diğer teşkilâtlarla münasebetler 

Teşkilât, Birleşmiş Milletler Gıd'a ve Tarım Teşkilâtı ile kendi faaliyetlerine müşabih 
faaliyetlerle meşgul bulunan sair teşekküllerle iş birliği yapar; tedahüllere sebebiyet verilmeme
sine mümkün olduğu kadar gayret eder. 

' " : Madde — VIII. 

Teşkilâtın bünyesi 

Teşkilât şunları ihtiva eder. 
>a. Konsey; • ! 

b. İdare (İcra Komitesi, Umum Müdür ve personel), 
c. Muhasebat Divanı; 
d. Teknik teşekküller (Çalışma grupları ve milletlerarası konferanslar). 
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Madde — IX. 

Konsey 
a. Teşkilât Konseyi Âza Devletlerin temsilcilerinden teşekkül eder. Her Âza Devlet Kon

seye bir temsilci v»a 'bir temsilci yardımcısı tâyin etmek hakkını haizdir. 
Âza Devletler tarafından tâyin edilen temsilci ve yardımcılara muavin ve müşavirler de re

fakat ettirebilir. 
b. Her Âzîı Devlet Konseyde bi'r rey hakkına sahiptir. 

. Madde — X. 

Konsey toplantıları 

a. Konsey, kaideten, senede bir defa âdi toplantı yapar; 
b. Âza Devletlerin en az üçte biri tarafından yazılı olarak Reisten talebedildiği takdirde 

Konsey fevkalâde toplantıya davet edilir. 

Madde — XI. 

Nizamnameler 

Konsey kendi dahilî nizttimnamesini ve Teşkilâtın malî nizamnamesini tanzim eder. 

Madde — XII. 

Müşahitler 

Konseyin muvaiakati ile, Teşkilâta âza olmıyan her Devlet ve Teşkilâtın faaliyetine müşa
bih faaliyetlerde bulunan milletlerarası her teşekkül Konseyin her toplantısında istdştırî mahi
yette ray hakkını haiz bir veya birkaç müşahit tarafından kendisini temsil ettirebilir. 

Madde — XIII . 

Konseyin vazife ve salâhiyetleri 

Konsey : 
a. Konseyin son âdi toplantısından itibaren Teşkilât faaliyetleri hakkımdaki Umum Mü

dürlük raporunu tetkik ederek bu husustaki fikrini beyan eder; 
b. Teşkilâtın c/alışma programı ile direktiflerini tetkik ve tasvibeder; 
c Bütçeyi tetkik ve tasvibeder; 
d. Senelik hesap ve bilançoyu tetkik ve tasvibeder; 
•;•. Ad Hoc veya, daimî teknik teşekküller ihdas eder; 
1 Bu teşeküllerin raporlarını tetkik ve fikrini beyan eder-
g. Statü ile ilgili seçimleri yapar; 
h. Umum Müdürü tâyin ve bunun angajman şartlarını tesbit eder; ^ C • ı 
i. îera Komitesi tarafından arz edilen tetkiklere dair fikrini beyan eder. 

Madde — XIV. 

Reislik ve Reisvekilliği 

a. Konsey, Âza Devletlerin temsilcileri arasından bir Reis ve bir Reisvekili intihap eder. 
1). Reis ve Reisvekilinin vazife müddeti üç senedir. Bu müddet yenilenebilir. 
c. Konseyin Reis ve Reisvekili îera Komitesinde aynı vazifeyi icra ederler. 
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Madde — XV 

îcra Komitesi 

a. icra Komitesi Konsey Reis ve Reisvekili ile Konsey tarafından intihabedilen beş Âza Dev
letin temsilcilerinden teşekkül eder. 

b. İcra Komitesi âzalarının vazifesi üç sene sürer. 
Bu azalar tekrar intihap edilebilirler. 
c. Vazifenin normal hitamı tarihinden evvel icra Komitesinde bir münhal vukubulduğu takdir

de İcra Komitesi mütebaki vazife müddetini ikmal için Âza Devletten birini davet edebilir. 
d. îcra Komitesi senede asgari iki defa toplanır. 

Madde — XVI. v 

îcra Komitesinin vazife ve salâhiyetleri icra Komitesi : 
a. Teşkilât çalışma programları ile direktifle rini Konseye teklif eder. 
b. Teşkilât faaliyetlerinin Konsey kararlarına uygunluğunu temin eder. 
c. Bütçe projesi ile senelik hesap ve bilançoları Konseye arz eder ve Konsey tarafından tetkik 

edilinceye kadar muteber olmak üzere muvakkat bir bütçe kabul edebilir. 
d. işbu Sözleşmenin ve Konseyin kendisine tahsis ve tevdi ettiği her türlü vazifeyi ifa eder-. 
e. Usule mütaallik kaideleri kendisi tesbit eder. 

Madde — XVII. 

Umum Müdür • î -

Umum Müdür : 
a. Kendi mesuliyeti altında çalışan Teşkilât Sekreterliğinin başında bulunur. 
b. Konsey tarafından tasvibedilen programı' ve bu meyanda icra Komitesince kendisine tevdi 

edilen vazifeleri icra eder. 
c. Konseyin her âdi toplantısında Teşkilât faaliyetlerine malî durumuna dair bir rapor takdim 

eder. 

Madde — XVIII, 

Malî meseleler 

a. Teşkilât masrafları ek 1 deki barem mucibince Âza Devletlerin senelik iştirak hisseleri ve 
Konsey veya icra Komitesi tarafından tasvibedilen diğer varidat ile karşılanır. 

b. Her Âza Devlet iştirak hissesinin miktarını kendi tesbit eder; bu miktar Konsey tarafından 
tasvibedilen istisnai haller hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkra hükümlerine uygun olur. 

c. Senelik iştirak hisseleri Teşkilâtın hesap devresi başlangıcında ödenir. 
d. icra Komitesi, ilgili Devletlerin rica ve muvafakati mahfuz kalmak kaydı ile, iştirak hisse

lerinin hangi para üzerinden ödeneceğini tesbit eder. 
c. Her hangi bir Devlet veya devletler grupu lehine Teşkilât tarafından icra edilen hususi mü

cadele kampanyaları veya mahsus projelerin mevcudiyeti halinde bu devletlerden munzam iştirak 
hisseleri alınabilir. 

f. Konsey tarafından üç sene müddetle intihabedilen üç Âza Devlet temsilcilerinden müteşek
kil bir Muhasebat Divanı her sene Teşkilâtın hesap ve muamelâtını tetkik ve bunları Konseye ra
por eder. icra Komitesi Teşkilât hesaplarını tahkik edecek olan hesap mütehassısları tâyin ede
bilir. 
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Madde — XIX. 

Tadiller 

a, İşbu Sözleşme ile I ve II numaralı ekleri için vâki tadil tekliflerine ait metin, Konsey tara
fından tetkikinden asgari üç ay evvel, Umum Müdürlük tarafından Âza Devletlere tebliğ edilir. 

b. Âza Devletlere yeni mükellefiyetler tahmil eden tadillerin meriyete girmesinin Devletlerden 
herbirinin kabulüne vabeste bulunmaları kayıt ve şartı ile, Sözleşme tadilleri, Konseyde hazır ve 
reye iştirak eden âza Devletlerin üçte iki ekseriyetinin kabulünden sonra meriyete girer. 

e. Ek I ve II nin tadilleri hazır ve reye iştirak eden Azaların ekseriyetinin reyi ile Konsey ta
rafından kabul edilir. 

d. Kabul edilen tadiller Fransız Hükümetine tebliğ edilir. Fransız Hükümeti bütün Âza Dev
letleri bu tebliğlerden ve tadilâtın meriyete girmesinden haberdar eder. 

Madde — XX. 

-•'"'r ** İmza ve iltihak 

a. İşbu Sözleşme imza veya iltihak için açık bulıunmaktadır ve III ıiıcü madde hükümleri ge
reğince Teşkilâta âza olmak hakkını haiz bulunan devletler şu suretle ıSözl eşmeye iltihak edebi
lirler : 

1. 'imza; 
2.. Tasdik şartına talikaın imza; 
3. iltihak. "~^~" 
İltihak keyfiyeti Fransız Hükümetine bu husustaki vesikanın tevdii suretiyle hüküm ifade 

eder. 
e. Fransız Hükümeti 'bütün Âza: Devletleri Sözleşmenin imza veya buna iltihak tarihlerinden 

derhal haberdar eder. 
.,.; • » ? - - - Madde - X X I . WîJ r " '.--«• - -

Tatbik sahasının ülkelere teşmili 

a. Her devlet, Sözleşmeye katılmasının haricî münasebetleri kendi -mesuliyeti altında 'bulunanı 
ülkelerin tamamına veya bir kısmına şâmil olduğunu her ani beyam edebilir. V>\\ beyan, Fransız 
Hükümetine tebliğ edilir. 

b. Yukarıdaki fıkra mucibince Âza Devlet tarafından yapılan. 'beyan bunun Fransız Hüküme
ti tarafından alındığının otuzuncu günü nıer'iyete girer. 

c. Fransız Hükümeti işbu madde gereğince yapılan beyaınlardan Âza Devletleri derhal ha*-
berda.r eder. 

Madde — XXII. 

Çekilme 
a.. Her Âza Devlet, iki sene iştirakten sonra, Fransız Hükümetine göndereceği bir tebliğle işbu 

Közleşmeden' her an 'çekilebilir. 
Çekilme keyfiyeti bu tebliğin alındığı tarihtenı bir sene sonra hüküm ifade eder. 
1). iştirak hissesinin üst üste iki sene ödenmemesi, bu suretle taahhütlerini ifa etmeyeni Dev

let için, normal zamanlarda Sözleşmeden çekilmeyi taızaımımun eder. 
c. XXI nci madde mucibince Sözleşmemin bir veya birkaç ülkeye tatbik edilmesine, bu ülke 

veya ülkelerin harici münasebetlerinden mesul bulunan Âza Devlet tarafından Fransız Hüküme
tine gönderilen bir tebliğ ile nihayet verilebilir. 

Bu tebliğ alındığı tarihten bir sene sonra hüküm ifade eder 
d. Fransız Hükümeti •bütün' Âza Devletleri işbu madde (gereğince yapılan tebliğlerden derhal 

haberdair eder. 
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Madde — XXIII. 

Meriyete giriş 
ı 

Işîbuı Sözleşme, X X ııci madde hükümleri mucibince, beş Âza Devlet taraf olduğu tarihten 
itibaren mer'iyete girer. 

b. Fransız Hükümeti mer'iyete giriş tarihinden Sözleşmeyi imzalıyan veya buna iltihak eden 
bütün Devletleri derhal haberdar' eder. 

Ek : I 

Konsey tarafından tasvibedileni senelik iştirak (hisseleri haremi 

(XVIII nci maddeye müracaat) 

Kategori I 
I I 

I I I 
IV 
V 

500 
1 000 
1 500 
2 000 
5 500 

Steri ing 
— 
— 
— 
— • 

Ek : I I 

Teşkilâtın üzerinde bilhassa itina ile durulması lâznngelen hastalık ve zararlılar ve Eke kayıt tarihleri 

(Mücerret Madde Vb) 

1. Doryphore (Jeptinofcorsa decemlincata) 1951 
2. Patetes kök solucanları (Haterodora rostoliciliensis) 1951 
3. San jose biti (Aspidiotus perniciosus) 1*901 
4. Patates hastalıkları (Synchytriıını endobioticum) 1951 
5. Stok edilmiş maddelerdelki nebati ve hayvani parazitler ve kültürlere zarar veren kemiri

ciler • 1951 
(Evvelce stok edilmiş maddelerin enfestasyonu Avrupa Çalışma Grupu'nun meşgul olduğu mev

zular) 
6. Hypihantri conea 1052 
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Ek : I I I 

1951 yılında Sözleşmeye iltihaka davet olunan Avrupa ve Akdeniz bölgeni memleketleri. 

Arnavutluk 
Avusturya 
Belçika 
Beyaz Rusya 
Bulgaristan 
Danimarka 
Mısır 
İspanya 
Finlandiya . 

Macaristan 
İrlanda 
İzlanda 
İsrail 
İtalya 
Lübnan 
Ijiochtenstein 
Lüksemburg 
Monako 

Fransa (Aynı zamanda Ceza- Norveç 
, Fas, Tunus) 
Yunanistan 

Hollanda 
Polonya 

Portekiz 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
Romanya 
Birleşik Krallık 
San Marino 
İsveç 
İsviçre 
Suriye 
Çekoslovakya ' 
Türkiye 
Ukrayna 
Sovyet Rusya 
Yugoslavya 
Ukrayna 

Orijinal metni imzalıyanlar; 
Keyfiyeti tasdikaıı, usulüne uygun şekilde Hükümetti mezun kılınmış aşağıda imzası bulunan

lar iş bu Sözleşme ve eklerini imza etmişlerdir. 
Paris'te 18 Nisan 1951 tarihinde, Fransız Hükümetinin arşivlerinde Ikalmak üzere te"k nüsha 

olarak yapılmıştır. 

Danimarka 
Belçika 
ispanya 
Fransa 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 
Hollanda 
Portekiz 
Federal Almanya, 
Birleşik Krallık 
İsviçre 
Yugoslavya 
Avusturya 
Yunanistan 

namına 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cumhuriyeti » 
» 
» 
» 
» 
» 

Halvor Skov P . Bovien 
Gruillaume H. Van Orshoven 
Nigue.1 Benlloch 
R. Protin 
I). Delaney 
A. Melis 
K Wirion 
C. Y. Briejer 
Francisco Aranba 
II. Drces 
J. Hensley 
A. Claponnier 
(1. Nonveiller 
F . Beran 
E. Kouloppulos 

«' 
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16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yuna
nistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı 
ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan, Kıbrıs Cumhuriyetinin 
teessüsüne mütaallik Andlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Büyük 
Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, 
Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci maddesinde atıf da 
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerinin, Tür
kiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı ara
sında imzalanan, İttifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokollerin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı 
arasında imzalanan İttifak Andlaşmasımn uygulanması için imza 
edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet şartı hak
kında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın, onaylanması hakkında kanun 
tasarısı ve Anayasa, Dışişleri ve Millî Savunma komisyonları 

raporları (1 /24 ) 

T. C. 
Başbakanlık' . 25 . 12 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1627/3682 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun-
ca 19 . 12 . 1961 tarihinde kararlaştırılan; 

«16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'de, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kıral
lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan, Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik And
laşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî -
irlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan, Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci mad
desinde atıfta bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti*Anayasasının temel maddelerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak 
Andlaşması ile I ve I I sayılı Ek Protokollerin, 
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Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı . arasında imzalanan ittifak 

Andlaşmasmm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın, 
En ziyade müsaadeye mazhar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriye

ti arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın, 
Onaylanması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuş

tur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Başbakan 
tsmet tnönü 

G E R E K Ç E 

Bilindiği üzere, Kıbns Rumları, haiz bulundukları sayı üstünlüğüne dayanarak, Adanın Yuna
nistan'a ilhakını sağlamak için geçmişte mütaaddit teşebbüslerde bulunmuşlar fakat netice elde 
edememişlerdir. 

İkinci Cihan Harbinden sonra, umumi siyasi havayı gayeleri için müsait gören Kıbrıs Rumları, 
Yunanistan'la birleşme (ENOStS) emellerini gerçekleştirmek üzere tekrar faaliyete geçmişler ve 
bu amaçla ingiltere Hükümetinden isteklerde bulunmuşlardır. Bu istekler ingiltere Hükümetin
den müsait bir mukabele görmeyince Yunan Hükümeti, Kıbrıslı Rumların taleplerinin milletler
arası alanda savunmasını üzerine almış ve 1954 yılında Birleşmiş Milletlere müracaat etmiştir. 

Kıbrıs meselesinin böylece milletlerarası bir mahiyet alması üzerine Türkiye de tabiî olarak Kıb
rıs Türklerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere gerekli teşebbüs ve faaliyetlere girişmiştir. 

1954 ten 1959 yılına kadar olan devre zarfında Türkiye, Yunanistan ve ingiltere'nin Kıbrıs 
meselesindeki tutumları aşağıda özetlenen istihaleleri geçirmiştir : 

Yunanistan'ın tutumu : 
Bidayette, İngiltere ile Yunanistan arasında ikili bir anlaşmaya varmak suretiyle Kıbrıs'ın ilha

kını sağlamaya uğraşmış ve Kıbrıs meselesinde Türkiye'nin ilgili taraf olmadığını ileri sürmüş
tür. Bu teşebbüsünde muvaffak olamayınca, meseleyi Birleşmiş Milletlere ve çeşitli milletlerarası 
teşekküllere götürerek, Kıbrıs halkına «şelf - determination» hakkı verilmesini istemiş ve ilhakı 
bu yol ile gerçekleştirmeye çalışmıştır. 

ingiltere'nin tutumu : 
Başlangıçta, Kıbrıs sömürge idaresinde Ada halkına sınırlı bir iç muhtariyet vermekten ileri 

gidemiyeceğini ilân etmiş, fakat sonraları dış siyaset, millî savunma, iç emniyet gibi başlıca yet
kiler ingiliz idaresinde kalmak suretiyle Ada halkına daha geniş muhtar bir idare vermeyi kabul 
etmiştir. Bu maksatlar «Radcliffe» Anayasa taslağı, «Macmillân» plânları diye anılan bâzı teklif
ler ileri sürmüş ise de bunlar, Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan tarafından reddedilmiştir, ingilte
re Adanın geleceği hakkında Kıbrıslı Türklerin söz haklarını kabul etmiş ve ingiltere, Türkiye ve 
Yunanistan tarafından şayanı kabul bir anlaşmaya varılmasına çalışmıştır. 

Türkiye'nin tutumu : 
Bidayetten beri Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakına şiddetle muhalefet etmiştir. Ük safhada in

giltere Kıbrıs'ı terkedecekse Adanın eski sahibi olan Türkiye'ye avdeti gerektiği görüşünü savun
muştur. Yunanistan ilhak istemediğini, sadece Kıbns halkına «şelf - determinotion» hakkı verilme
sine çalıştığını ileri sürünce, Türkiye, Birleşmiş Milletler Andlaşmasmda atıfta bulunulan «şelf -
determination» prensibine karşı cephe almamış ve Kıbrls halkına «şelf - determination» hakkı veri
lecekse, bu hakkın Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm hükümlerine uygun olarak Ada'nın Türk ve 
Rum halklarına ayrı ayrı tanınmasını istemiş ve bu suretle «taksim» tezini benimsemiştir. 

Yunanistan, 1954 ten 1959 yılına kadar Kıbrıs meselesini her yıl Birleşmiş Milletlere ve fırsat 
düştükçe de çeşitli milletlerarası teşekküllere götürmüşse de istediği şekilde bir sonuç elde edeme-
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mistir. Buna muvazi olarak Kıbns Rumları Ada'da kanlı tedhiş usullerine başvurarak netice al
maya çalışmışlardır. Kıbrıs Rumlarının önceleri Ada'daki İngilizlere yönelttikleri tedhiş faaliyeti 
bilâhara Türk ve Rum Cemaatleri arasında silâhlı çatışmalara yol açmıştır. Dolayısiyle Kıbrıs uyuş
mazlığı, NATO dâhilinde müttefik bulunan Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın münasebetlerinde 
vahîm bir gerginlik meydana getirmiş ve binnetice Orta - Şarkta Batı savunma sistemine büyük 
zararlar verebilecek bir vüsat kesbetmiştir. 

Yıllar boyunca süregelen mücadeleden sonra Kıbrıs meselesinin bir yönden, mevcut şartlara 
göre vahîm ihtilâtlar doğurmadan alâkalı üç Devletin sadece her hangi birinin görüşüne uygun 
şekilde halledilemiyeceğinin, diğer yönden de bu meselenin daha uzun müddet askıda bırakılma
sının her üç Devlet ve dolayısiyle de Batı Savunma Sistemi için vahîm tehlikeler yaratabileceği
nin anlaşılması üzerine ilgili üç Devlet gayretlerini, Kıbrıs meselesine her üçünün de görüşlerini 
kısmen telif edecek bir hal sureti bulunması istikametine yöneltmişlerdir. 

Bu maksatla yapılan mütaaddit diplomasi temaslarından sonra 1959 yılı Şubat ayında Zürich'te 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir konferans akdedilerek Kıbrıs'ın müstakbel rejiminin esas 
lan bâzı anlaşmalarla tesbit olunmuştur. Şubat 1959 sonlannda Londra'da, bu sefer Türkiye, Yu
nanistan, İngiltere ve Türk ve Elen Cemaat temsilcilerinin katılması ile toplanan konferansta 
Zürich Anlaşmalan ve özellikle İngiltere'yi ilgilendiren diğer bâzı prensip anlaşmalan bütün ilgi
liler tarafından parafe edilmiştir. 

Zürich ve Londra Anlaşmalan muayyen ana prensipleri ihtiva eden belgelerdir. Bunları her 
üç Hükümet de parlâmentolanna sunarak tasviplerini aldılar. (Zürich ve Londra Anlaşmaları 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 Mart 1959 tarihli celsesinde tasvibolunmuştur.) Ancak, Zü
rich ve Londra Anlaşmalarında bâzı genel esasların tesbitiyle yetinildiği için, bu esaslara müs
teniden teferruatlı ve şekil bakımından uygun Andlaşmalar ve Anlaşmalar hazırlanması gere
kiyordu. 1959 yılı başlarından 1960 yılı Ağustos ayına kadar olan süre zarfında Londra, Lef
koşe, Lozan, Ankara ve Atina'da birçok çalışma grupları Anayasanın çeşitli Andlaşma ve Anlaş-
malannın metinlerini hazırladılar. Bunlar 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'de imzalandı. İmza
lanan metinlerin Türkçe tercümeleri ilişikte sunulmuştur. 

Yukarda arz edildiği gibi, bahis konusu metinlerle, taraflardan hiçbirinin isteklerini tamamiyle 
gerçekleştirmiyen ve fakat mevcut imkânlar ölçüsünde bunların hak ve menfaatlerini uzlaştırmayı 
gözeten bir sonuca varılmıştır. 

Bu Andlaşmalarla Türkiye bakımından elde edilen sonuçlar, aşağıda sırası geldikçe her bir 
metnin tahlili esnasında teferruatlı surette arz edileceği üzere, şöylece özetlenebilir : 

1. Kıbrıs'ın Yunanistan'la veya başka bir Devletle birleşmesi ihtimaline karşı ahdî ve fiilî 
teminat sağlanmıştır. (Garanti Andlaşması) 

2. Kıbrıs Türk Cemaatinin, Rum çoğunluğun idaresine tâbi olması ihtimali önlenerek Ada'da, 
Türk ve Rum cemaatlerinin ortaklığına daya:xn bir idare sistemi kurulmuştur. Türk Cemaa
tinin Kıbrıs Cumhuriyetinin idaresine iştirak nisbeti, iki cemaat arasındaki nüfus nisbetine 
bağlı olmayıp bu nisbetin üstündedir. Kıbns Türklerinin siyasi, idari, iktisadi, adlî, kültürel 
ve dinî alanlardaki hak ve hürriyetleri, çoğunluğun muhtemel ihlâllerine karşı Anayasa hüküm
leri ile teminat altına alınmış ve Anayasanın temel hükümleri de Garanti Andlaşmasmın hü
kümlerinin teminatı altına konulmuştur. 

3. Kıbrıs Adasılnın Türkiye'nin güvenliği bakımından arz ettiği önem göz önünde tutula
rak Ada'da siyasi veya fiilî yollarla Türkiye güvenliğini tehlikeye sokabilecek bir durumun 
tahaddüsüne karşı ahdî ve fiilî teminatlar sağlanmıştır. (Anayasa gereğince dışişleri konusun
da Cumhurbaşkanı Muavinine tanınan veto hakkı, İttifak Andlaşması ve bu Andlaşma maksatları 
için Kıbns'a gönderilen Türk Alayı). 

Ada'da, iki egemen İngiliz üssünün mevcudiyeti de, Türkiye ve İngiltere'nin NATO ve CENTO 
dâhilinde müttefik bulunmalan sebebiyle, membketimizin güvenliğini takviye edici unsurlar
dır. (Teessüs Andlaşması). 
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TEESSÜS ANDLAŞMASI 

tşbu Andlaşma 12 maddeden ibaret olup, Kıbrıs Cumhuriyetinin sınırlarını ve Kıbns Cum
huriyetinin kuruluşu esnasında bağımsızlığından önceki duruma nazaran yapılan değişiklikleri 
tesbit etmektedir. 

tşbu Andlaşmanm 3 ncü maddesiyle vatandaşlığa dair hükümleri ihtiva eden D Eki, Kıbns'-
daM Türk Askerî Kuvvetlerinin Statülerine mütaallik anlaşmazlıkların ne suretle halledileceğine 
dair olan 10 ncu maddesi ve «en ziyade müsaadeye mazhar millet» muamelesi hakkındaki F Eki
nin II nci bölümü Türkiye'yi bilhassa ilgilendirmektedir. 

Andlaşmanm 3 ncü maddesi mucibince, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik 
Kırallık Kıbns'm müşterek savunmasında birbirleriyle istişare ve işbirliğinde bulunmayı ta-
ahhüdetmektedirler. Bu madde mucibince, Birleşik Kırallık da Türlriye ve Yunanistan'la birlikte 
mesuliyet yüklenmektedir. 

Teessüs Andlaşması eklerinin mahiyetleri aşağıda sırasiyle arz olunmuştur : 
A EM, Akrotiri ve Dhekelia Egemen üs bölgelerinin sınırlan, bu sınırlann Birleşik Kıral

lık ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tâyin edilecek temsilcilerden mürekkep bir Sınır Komisyo
nu tarafından fiilen tesbit edileceği ve Dhekelia Enerji istasyonunun kullanılma tarzı hakkında 
hükümleri ihtiva etmektedir. A Ekine ekli A ve B haritalan Akrotiri ve Dhekelia Egemen 
üs bölgelerinin sınırlanın takribi olarak göstermektedir. 

B EMnin I nci Bölümü, bâzı tâbirlerin tariflerini ihtiva etmektedir. 
B EMnin II nci Bölümü, Kıbns Cumhuriyeti ülkesindeki muhtelif «Mahallerin» Birleşik Kıral

lık Hükümeti tarafından kullanılacağını derpiş eylemekte ve bu kullanmanın nasıl yapılacağına dair 
teferruatlı hükümleri ihtiva etmektedir. B Ekinin II nci Bölümünün A, B, C, D ekleri mezkûr 
«Mahallerin» kesin mevkilerini tâyin etmektedir. 

Bu bölüm, Birleşik Kırallık askerî uçaklarının Kıbns Cumhuriyetinin hava ülkesinde emniyet 
mülâhazalanndan başka kayıtlara tâbi olmaksızın uçuş serbestisi hakkını haiz olacağını derpiş et
mektedir. 

Bu bölümün 9 ncu Msmı mucibince Kıbns Cumhuriyeti Hükümeti Birleşik Kırallık Hükümetinin 
talebi üzerine Egemen Üs Bölgelerinin ve Kıbns Ada'smdaM tesislerin müessir kullanılması için 
teknik baMmdan lüzumlu olabilecek munzam hakların istimalini Birleşik Kırallığa sağlamayı taad-
hüdetmektedir. 

Egemen Üs Bölgelerinde bulunacak Commonwealth memleketlerine ait silâhlı kuvvetler, Bir
leşik Kırallık Silâhlı Kuvvetlerine ve mensuplanna tanınan aynı hak ve vecibeleri haiz olacaklar
dır. (Kısım 9, Fıkra 4) 

B EMnin III ncü Bölümü, Birleşik Kırallık ile Kıbrıs arasmdaM gayrimenkul rejimini, aynî 
haklar ve iMisap şart ve usullerini tesbit etmeMedir. 

işbu bölüm mucibince Kıbns Cumhuriyeti muhtelif ahvalde Birleşik Kırallığa, mülMyetini haiz 
olduğu veya talebedeceği gayrimenkullerin mülMyetini, tesbit tarzı aynı bölümde gösterilen bedel 
mukabilinde sağlamayı taahhüdetmeMedirler. 

B EMnin IV ncü Bölümü, Birleşik Kırallık makamlarının Kıbrık Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde 
ve bunun üzerindeM hava ülkesinde askerî eğitim ile ilgili olarak haiz olduklan haMan, eğitim böl
gelerinin mahal ve sınırlannı, yapılacak eğitimin süresini ve diğer teferruatını tesbit etmektedir. 

B EMnin V nci Bölümü, yeni sivil hava terminali yapılıncaya kadar Lefkoşe'deM terminal 
sahasının Kıbns Cumhuriyeti ve Birleşik Kırallık makamlan tarafından müştereken kullanılması
nı derpiş etmeMe ve buna ait teferruatı ve havacılığa ait hükümleri vaz'etmeMedir. 

B Ekinin VI nci Bölümü, muhtelif hususlarla ilgili olarak Birleşik Kırallık tarafından Kıbrıs 
Cumhuriyetine ödenecek olan vergi ve resimleri ve diğer ödemeleri tesbit etmeMedir, 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 387 ) 



— 5 — 
ö Eki, esas itibariyle Kıbrıs'daki Birleşik Kırallık makamlarının, silâhlı kuvvetlerinin ve bun

ların mensuplariyle bunlara bağlı şahısların ve bunlara ait malların hukuki statülerini tesbit etmek
tedir. Aynı Ekin I nci Kısmının tariflerden bahseden 1. (a) (ii) bendi mucibince Kıbrıs'taki İngiliz 
Egemen üs bölgelerinde bulundukları zaman Ada'daîd Türk ve Yunan, birliklerinin mensupları da 
aynı hakları haiz olacaklardır. Bu ekin askerî kuvvetlerin statüsüne dair hükümleri, birçok bakım
lardan «NATO Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşme» hükümlerini andırmaktadır. 

D Eki, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanma şekline ve tâbiiyet meselelerine dair 
hükümler vazetmektedir. 

D Ekinin 1 nci kısmı, bâzı tarifleri muhtevidir. 
2 nci kısım, Teessüs Andlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte kimlerin otomatik olarak Kıb

rıs Cumhuriyeti vatandaşı sayılacağını tasrih etmektedir. 
3 ncü kısım, Andlaşma tarihinde muayyen evsafı haiz olmadıkça muayyen bâzı şahısların 

İngiliz tâbiiyetini kaybedeceğini derpiş etmekteclr. 
4 ncü kısım, muayyen evsafı haiz şahısların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını talebetmeh 

hakkına sahibolduğunu derpiş etmektedir. Bu kısmın 7 nci fıkrası Kıbns Cumhuriyeti vatan* 
daşlığına geçme bakımından Kıbrıs haricinde yaşıyan Kıbrıs asıllı Rumlara % 80, Türklere 
% 20 kontenjan tesbit etmektedir. Buna göre Kıbrıs dışında yaşıyan Kıbrıs asıllı Rumlardan 
her yıl âzami 1 920, Kıbrıs asıllı Türklerden ise her yıl en çok 480 kişi Kıbrıs Cumhuriyeti va
tandaşlığına geçebileceklerdir. Bu hükmün gayesi halen Kıbrıs'ta Türk ve Rum cemaatleri ara
sında mevcut nüfus nisbetinin dışardan gelecek muhacirlerle biri veya diğeri aleyhine değişti 
rilmemesidir. Bu fıkra ayrıca, memleketimizde yaşıyan Kıbns asıllı Türklerin icabında Kıbns 
Cumhuriyeti vatandaşlığını almalarını mümkün kıldığından Kıbns Hükümetine gereken uzman 
elemanları Türkiye'den gönderebilmek bakımından faydalıdır. 

5 nci kısım, muayyen hallerde Birleşik Krall k ve sömürgeleri vatandaşlarının, Kıbns Cum
huriyeti vatandaşlığını ihraz edebileceklerine dai* hükümler vaz'etmektedir. 

6 nci kısım, kocası Kıbns Cumhuriyeti vatan aşlığını ihraz eden Birleşik Kırallık ve sömür
geleri vatandaşı kadınlann Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını ihraz ve talebedebilmelerine dairdir. 

7 nci kısım, Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığından çıkan bir şahsın, iki yıl zar
fında tekrar aynı vatandaşılğı iktisabetmek hakimi haiz olduğunu derpiş etmektedir. 

8 nci kısım, Kıbns Cumhuriyetinin, Kıbns vatandaşlığını terk etmek istiyen şahısların bu 
vatandaşlıktan çıkmalarına (Harb hali haricolmak üzere) mâni olamıyacağına dairdir. 

E Eki, İngiltere'nin Kıbns Sömürge Hükümetine ait malların, hak ve vecibelerin Kıbrıs Cum
huriyetine intikal tarzını tesbit etmektedir. Bu ekin 2 nci kısmının 3 ncü (b) (i) bendi, Sömür
ge Hükümetinin vakıflarla ilgili vecibelerinin Kıbns Cumhuriyeti Hükümetine intikal ettiğini 
belirtmektedir. İşbu ekin ekinde Sömürge Hükümeti memurlarının emeklilik ve benzeri haklan 
garanti altına alınmakta ve bunların emeklilik haklarının Kıbns Cumhuriyeti Hükümeti tara
fından sağlanmasına dair teferruatlı hükümler /az'edilmektedir. 

P Ekinin, I nci bölümü prensip itibariyle Kıbris Cumhuriyeti ülkesi ile Kıbns'taki İngiliz 
egemen üs bölgeleri arasında gümrük duvarları tesis edilmiyeceğini belirtmekte ve gümrük for
malitelerinin nasıl uygulanacağı hususunda prensipler vaz'ederek bunların yürütülmesini Kıbns 
Cumhuriyeti ve Birleşik Kırallık temsilcilerinden mürekkep bir Komiteye bırakmaktadır. 

F Ekinin II nci bölümü, Kıbns Cumhuriyetinin, münasip şartlar üzerinde anlaşmak suretiyle 
Birledik Kıralhğa, Yunanistan'a ve Türkiye'ye her ne mahiyette olursa olsun bütün Anlaşmalar
la ilgili olarak, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygulanacağını, bununla beraber, 
Birleşik Kırallığın Teessüs Andlaşması tahtındaki haklarının (Egemen Üs Bölgelerinin ve Birleşik 
Kıralhğa tanınan askerî, iktisadi ve diğer kolaylıkların) bunun dışında olduğunu tasrih etmek
tedir. 

• 
t # 
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GARANTİ ANDLAŞMASI 

Kısa bir dibace ile beş maddeden müteşekkildir. 
I nci maddede, Kıbrıs Cumhuriyetinin taahhüt ettiği hususlar yer almaktadır. Kıbrıs Cumhu

riyetinin yüklendiği taahhütler şunlardır: ; • 
a) Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını, 
b) Toprak bütünlüğünü, 
c) Emniyetinin munaıazasını ve 
d) Kıbrıs Anayasasına riayeti sağlamak, 
e) Her hangi bir Devletle hiçbir siyasi veya iktisadi birliğe kısmen veya tamamen katılma

mak, 
1) Başka bir Devletle birleşmeyi veya Ada'nm taksimini doğrudan doğruya veya bilvasıta 

sağlamaya matuf olabilecek her türlü faaliyeti yasak ilân etmek. 
II nci maddede, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin taahhütleri sıralanmaktadır. Anılan üç ' 

Devlet Kıbrıs Cumhuriyetin*n yukarda 1 nci maddedeki taahhütlerini not alarak; 
a) Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, emniyetini ve Anayasanın te

mel maddeleri ile ihdas edilen durumu tanımış ve garanti etmişlerdir. 
b) Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, kendilerini ilgilendirdiği nisbette, Kıbrıs'ın her hangi 

başka bir Devletle birleşmesini veya Ada'nın taksimini doğrudan doğruya veya bilvasıta sağlama
ya matuf faaliyetleri yasak etmeyi taahhüt eylemişlerdir. 

III ncü maddede, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti Ada'daki Egemen İngiliz Üsleri
nin bütünlüğüne riayeti ve Teessüs Andlagması ile tanınan hakların İngiltere tarafından kullanıl
masını ve bunlardan faydalanılmasını garanti etmişlerdir. 

IV ncü maddede, yukardaki hükümlerin ihlLİi halinde, bu hükümlere riayeti sağlamak için 
gereken teşebbüs ve tedbirler hakkında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere birbirleri ile istrare et 
meyi taahhüt eylemişlerdir. 

Müştereken hareket ötmek kabil olmadığı takdirde, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den her 
biri işbu Andlaşma ile ihdas edilmiş durumun yeniden tesisini sağlamak amacı ile harekete geç
mek hakkına sahiptirler. 

V nci maddede, âkıd tarafların işbu Andlaşmayı mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda 
Birleşmiş Milletler Sekretaryasına tescil ettirecekleri yazılıdır. 

• • • • - * , 

. : . • - . , • • • • 

KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASININ TEMEL MADDELERİ 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, 11 Şubat 1959 tarihinde Zürich'te Türkiye ve Yunanistan ara
sında bilmutabaka tesbifc olunan esaslara müsteniden bilâhara Kıbns'ta uzmanlar tarafından hazır
lanmıştır. Bahs konusu esasların tesbiti sırasında Türkiye'nin izlediği hedefler, Kıbns Devleti 
bünyesinde Türk Cemaatinin bir azınlık olarak değil, Rum Cemaati ile birlikte Devlet idaresine 
ortak olarak katılması ve binnetice Kıbns Türklerinin siyasi, iktisadi, içtimai, kültürel ve diğer 
sahalardaki hak ve hürriyetlerinin mümkün olduğu kadar açık ve kesin bir surette tâyini ve sayı 
çoğunluğuna sahip bulunan Rum Cemaati karşısında Türk Cemaatine asli hak ve hürriyetleri için 
âzami teminat sağlanması idi. Bu hedeflere, aşağıda arz edileceği üzere, imkânların müsaadesi 
nisbetinde ulaşılmıştır. 

Kıbns Cumhuriyeti Anayasası, 13 Kasımda ve «Geçici Hükümler» bölümünde toplanmış 199 
maddeden müteşekkildir. Anayasanın maddeleri mahiyetleri itibariyle iki kategoride mütalâa 
edilebilir : 

a) Milletlerarası bir anlaşma mahiyetinde olup Kıbns Cumhuriyeti Parlâmentosu veya diğer 
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bir makam tarafından hiçbir suretle kaldınlamıyacak veya değiştirilemiyecek olan «temel madde
ler» dir. (Anayasanın 182 nci maddesi) Bu maddeler Anayasanın III sayılı Ekinde sayılmıştır. Tür
kiye, Yunanistan, Birleşik Kırallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Garanti Andlaşması-
nın II nci maddesinde ise, Âkıd Taraflar, Anayasanın temel maddeleri ile kurulan düzeni müşte
reken veya münferiden korumayı taahhüt etmişlerdir. 

b) «Temel Maddeler» den gayrı Anayasa maddeleri ise, Rum ve Türk Milletvekilleri sayıüian-
nın ayrı ayrı hesaplanacak asgarî 2/3 reyleri ile kaldırılabilir veya değiştirilebilir. 

Türkçe tercümeleri ilişik olarak sunulan Kıbns Anayasası Temel Maddelerinin mahiyetleri aşağı
da özet olarak arz edilmiştir : 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Başkanlık sistemi ile idare edilen bir rejime sahiptir. Cumhurbaşkanı bir 
Elen olup Kıbrıs Elen Cemaati tarafından, Cumhurbaşkanı Muavini bir Türk olup Kıbrıs Türk 
Cemaati tarafından seçilir. (Anayasa madde 1). 

Kıbns Cumhuriyetinin resmî dilleri Türkçe ve Elencedir. Resmî işlemlere dair vesikalar her 
iki dilde de yasılır. Kanunlar, kararlar, yönetmelikler gibi yasama veya idari metinleri Cumhu
riyetin Resmî Gazetesinde her iki dilde yayınlanır. (Anayasa madde : 3). 

Cumhuriyetin, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken seçilecek ta
rafsız şekil ve renkte bir bayrağı olacaktır. 

Cumhuriyetin resmî daireleri, kamu hükmi şahıslan, kamu menfaatine vararlı müesseseler tatil 
günlerinde Kıbrıs bayrağı ile birlikte Türk ve Yunan bayraklarının her ikisini de aynı zamanda as
mak hakkını haizdir. 

Cemaatler makamları, teşekkülleri ve Kıbrıs vatandaşları tatil günlerinde Kıbns bayrağı ile 
birlikte Türk veya Yunan bayraklanndan birini asmak hakkını haizdirler. (Anayasa madde : 4). 

Türk Cemaati Türkiye'nin, Elen Cemaati de Yunanistan'ın millî bayramlarını tesit etmek hak
kını haizdir. (Anayasa madde : 5). 

Kişinin mülkiyet hakkı mahfuzdur. Kişiye ait mallar ancak, Anayasanın 23 ncü maddesindeki 
şarüann mevcudiyeti ve yerine getirilmesi suretiyle kamulaştınlabilir. Kamulaştırma karar ve 
işlemlerine karşı kişi mahkemeye müracaat hakkına sahiptir. 

Zirai reform maksadı ile kamulaştırılan topraklar münhasıran, eski malikin mensubolduğu 
Cemaat mensuplarına dağıtılabilir. 

Cumhurbaşkanı, Devletin Başkanı olup Cumhuriyetteki bütün şahıslara takaddüm eder. 
Cumhurbaşkan Muavini, Devlet Başkan Muavini olup Cumhurbaşkanından sonra Cumhuri

yetin bütün şahıslarına takaddüm eder. 
Cumhurbaşkanının yokluğunda kendisine Temsilciler Meclisinin Başkanı, Cumhurbaşkan Mua

vininin yokluğunda ise kendisine Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı vekâlet ederler. (Ana- « 
yasa Madde 36). 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavininin seçimleri tek dereceli, genel ve gizli oyla, ay
nı günde fakat ayn ayn yapılır. Muteber reylerin yüzde ellisinden fazlasını alan aday se
çilmiş olur. Adaylardan hiçbiri gerekli çoğurluğu kazanamadığı takdirde seçim bir hafta 
sonra, oyların en çoğunu alan iki aday arasında tekrarlanır. Bu sefer en fazla oy alan aday 
kazanmış sayılır, (Anayasa Madde 39). 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini seçilenler, Temsilciler Meclisi önünde belirli ye
mini etmek suretiyle görevlerine başlarlar (Anayasa Madde 42). Her ikisinin de görev süreleri 
beşer yıldır. 

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkan Muavinliği görevleri ancak 44 ncü maddede gösterilen 
sebeplerle boşalır. Bu takdirde en geç 45 gün içinde ara seçimi yapılır. Ara seçiminde kazananın 
görev süresi, selefinin görev süresinden geri kalan kısmı kadardır. (Madde 43 ve 44). 

Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından sağlanır. Bu mak
satla, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini müşterek bir kararname ile on Bakan tâyin 
ederler. Bu on Bakandan üçü, Türk, yedisi Elendir. Dışişleri, Millî Savunma veya Maliye ba
kanlıklarından birine Türk Bakan tâyin olunur. 
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Bakanlar Kurulu, kararlarını mutlak çoğunlukla alır. Bakanlar Kurulu kararları hakkın
da Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken veya münferiden 
57 nci madde gereğince kesin veto veya iade hakla kullanılmadığı takdirde anılan kararlar Resmî 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. (Madde 46) 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin veya Bakanlar Kurulunun 
Dışişleri, Millî Savunma ve güvenlik konuları ile ilgili kanun veya kararlarına karşı birlikte ve
ya ayrı ayrı kesin veto hakkına sahiptirler. Bu suretle veto edilen bir kanun veya karar yü
rürlüğe giremez. Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin veya 
Bakanlar Kurulunun her hangi bir kanununu veya kararını tekrar incelemesi talebi ile iade 
etmek hakkına, birlikte veya ayrı ayrı sahiptirler. Temsilciler Meclisinin eski kararında ıs
rar etmesi halinde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, bahse konu kanun veya kara
rın, cemaatlerden biri zararına fark gözetici olduğu gerekçesi ile Yüksek Anayasa Mahke
mesine birlikte veya ayrı ayrı müracaat etmek hakkına sahiptirler. Yüksek Anayasa Mahke
mesinin vereceği karara değin bahis konusu kanun veya karar yürürlüğe giremez. (Madde 50, 
51, 52, 57,137 ve 138) 

Bakanlar Kurulunun veya diğer bir yürütme o"ganının kararlarına karşı ise Cumhurbaşkanı Cum
hurbaşkan Muavini, Temsilciler cemaatler meclisi 3ri veya Cumhuriyetin her hangi bir organ veya 
makamı ayrı ayrı Yüksek Anayasa Mahkemesisine müracaat hakkına sahiptirler. (Madde 139) 

Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, kendi Cemaatlerine aidolup ölüm cezasına mah
kûm edilenleri affetme hakkına sahiptirler. Zarar gören ile suçlu ayrı Cemaatlere mensup iseler, 
af hakkını Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini aralarında anlaşarak kullanırlar. Anlaş
mazlık halinde şefaat lehindeki oy üstün tutulur. Bu suretle af hakkı kullanılan ölüm cezaları 
müebbet hapse çevrilir (Madde 53) 

Anayasa ile açıkça Cemaat Meclislerine ayrıl niş konulardan başka bütün konular üzerinde 
yasama kuvveti Temsilciler Meclisine aittir. 

Temsilciler Meclisi üye sayısının % 70 i Elen, % 30 u Türktür. Bu nisbet herhangi bir istatis
tik sayısına bağlı değildir. 

Türk Temsilcileri Türk seçmenler, Elen Temsilcileri Elen seçmenler, aynı günde, ayrı ayrı, tek 
dereceli ve gizli olarak yapılacak seçimlerle seçerler. Temsilciler Meclisinin görev süresi beş yıldır. 
(Madde 61, 62 ve 65) 

Temsilciler Meclisinin kanun ve kararlan, hazır bulunan ve oylarını kullanan temsilcilerin ba
sit çoğunluğu ile kabul olunur. 

Ancak, Seçim Kanununda her hangi bir değişiklik yapılması belediyeler ile ilgili veya resimler 
ve vergiler koyan her hangi bir kanunun kabulü Elen ve Türk Cemaatleri tarafından seçilen ve 
oya katılan Temsilcilerin ayrı ayrı basit çoğunluğunu gerektirir. (Madde 78) 

Türk ve Elen Cemaatlerinin her biri, kendi üyeleri arasından bir Cemaat Meclisi seçer. Cema
at Meclisleri, Cumhuriyetin güvenliği veya Anayasa düzeni veya kamu selâmeti veya kamu nizamı 
veya kamu sağlığı veya kamu ahlâkı zararına veya Anayasa ile kişiye sağlanan ana hak ve hürri
yetlere aykırı olmamak şartı ile aşağıdaki konularda yasama yetkisine sahiptirler : 

a) Bütün dinî konular; 
b) Bütün eğitim, kültür ve öğretim konuları; 
c) Kişi halleri; 
ç) Kişi halleri ve dinî konular ile ilgili hukuk dâvalarına bakacak mahkemelerin kuruluş ve 

dereceleri; 
d) Kendi Cemaatlerinin refahını artırmak gayesi ile kurulan hayır ve spor tesis, teşekkül ve 

dernekleri gibi yalnız Cemaate ait mahiyetteki menfaat ve müesseseler ile ilgili konular; 
e) Kendi ihtiyaçlarını ve denetlemeleri altında bulunan teşekkül ve müesseselerin ihtiyaçları

nı karşılamak üzere, kendi Cemaatleri üyelerine şahsi vergiler ve resimler koymak. (Madde 86, 87) 
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Cemaat Meclisleri ayrıca, Cemaat kanunları çerçevesi dâhilinde siyaseti idare etmek, idari yet

kiler kullanmak, Cemaatlerine ait kooperatifleri ve kredi müesseselerini denetlemek, cemaatlere 
bırakılmış belediyelere nezaret etmek hak ve ödavlerine sahiptirler. (Madde 89) 

Türk ve Elen Cemaatlerinden her biri, kendi Cemaatlerine ait eğitim, kültür, spor ve hayır mü
esseseleri için, hale göre Türk veya Yunan Hükümetlerinden malî yardım alma hakkına sahiptir. 
(Madde 108) 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini aşağıda gösterilen bağımsız memurları müştereken 
tâyin ederler : 

1) Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı, 
2) Başmurakıp ve Başmurakıp Muavini, 
3) Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü ve Müdür Muavini, 
4) Başmuhasip ve Başmuhasip Muavini. 
Şu şartla ki, yukarda sayılan asıl görevler ile yardımcılıklarına aynı Cemaate mensup kimseler 

atanamaz. (Madde 112, 115, 118, 126) 
Kamu hizmetlerine ait görevlerin % 70 i Elenler, % 30 u Türkler tarafından görülür. (Madde 

123) 
Kıbrıs Cumhuriyeti ordusunun kuvveti iki bin kişidir. Bunun % 40 ı Türk, % 60 ı Elendir. 
Mecburi askerlik hizmeti, Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavininin mutabakattan olmak

sızın konamaz. (Madde 129) 
Cumhuriyetin güvenlik kuvvetleri polis ve jandarmadır. Her ikisinin birlikte mevcudu iki bin 

kişidir. Bu mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken ve anlaşarak 
arttırılabilir veya azaltılabilir. 

Emniyet kuvvetlerinin % 30 u Türk, % 70 i Elendir. Başlangıç devresinde Türklerin nisbeti % 
40 a kadar olabilir. (Madde 130) 

Ordunun, polisin, jandarmanın komutanlan ve komutan muavinleri Cumhurbaşkanı ve Cumhur
başkan Muavini tarafından müştereken tâyin olunur. Bu üç kuvvetten birinin komutanlığı bir 
Türk'e verilir. Bahis konusu komutanlar hangi Cemaate mensup ise, komutan muavini diğer Cema
ate mensubolur. (Madde 131) 

Cumhuriyet ülkesinin, yüzde yüze yaklaşan bir nisbette bir Cemaat üyelerinin oturduğu kısım
larında bulundurulacak kuvvetler, o Cemaate mensubolur. (Madde 132) 

Kıbrıs Cumhuriyetinin, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken seçi
len bir Türk, bir Elen ve bir de tarafsız yargıçtan mürekkep «Yüksek Anayasa Mahkemesi» vardır. 
Anayasa Mahkemesinin Başkanı tarafsız yargıçtır. Tarafsız yargıç, Türkiye'nin veya Kıbrıs Cum
huriyetinin veya Yunanistan'ın veya Birleşik Kırallığm ve Sömürgelerinin vatandaşlarından seçi
lemez. 

«Yüksek Anayasa Mahkemesi» nin, Kıbrıs vatandaşı olmaları gereken Türk ve Elen yargıçları, 
belirli haller dışında azil veya emekliye sevk edilemezler ve 68 yaşma kadar görevlerine devam eder
ler. 

Tarafsız yargıcın görev süresi altı yıldır. (Madde 133) 
Anayasa hükümleri gereğince, Cemaat Meclislerinin kuracakları mahkemelerin yargı yetkisine 

bırakılmış kişi halleri ve dinî konular ile ilgili hukuk dâvaları dışında kalan diğer dâvalara Cum
huriyet mahkemeleri tarafından bakılır. 

Ancak, davalısı ve davacısı aynı Cemaate mensup hukuk dâvalarına yalnız o Cemaate mensup 
yargıç veya yargıçlardan mürekkep bir mahkeme bakar. 

Suçlusu ve zarar göreni aynı Cemaate mensubolan veya zarar göreni bulunmıyan ceza dâvala
rına aynı Cemaate mensup yargıç veya yargıçlardan mürekkep bir mahkeme bakar. 

Dâvâlısı ve davacısı veya suçlusu ve zarar göreni ayrı Cemaatlere mensup hukuk veya reza 
dâvalarına, «Yüksek Mahkeme» tarafından tâyin edilmiş ve her iki Cemaate mensup yargıçlardan 
mürekkep bir mahkeme bakar. (Madde 159) 
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Yüksek Anayasa Mahkemesinden gayrı her hangi bir mahkemenin kararının istinafına ait dâ

valara bakmak üzere bir «Yüksek Adalet Mahkemesi» kurulmuştur. «Yüksek Adalet Mahkemesin 
bir Türk, iki Elen ve bir tarafsız yargıçtan mürekkeptir. Başkanı tarafsız yargıç olup iki oya 
sahiptir. «Yüksek Adalet Mahkemesi» nin Türk, Elen ve tarafsız yargıçlarının atanmalan, sahip 
bulundukları haklar ve teminatlar, «Yüksek Anayasa Mahkemesi» yargıçlarının aynıdır. (Mad
de 153) 

«Yüksek Adalet Mahkemesi» aynı zamanda «Yüksek Adliye Kurulu» görevini de görür. Adliye 
hizmeti üyelerinin tâyini, terfii, nakli, azli ve dniplin konuları hakkında sadece «Yüksek Adliye 
Kurulu» yetkilidir. Bir adliye hizmeti mensubu ancak bir «Yüksek Adalet Mahkemesi» yargıcına 
uygulanan sebeplerle emekliliğe sevk veya azledilebilir. (Madde 157) 

Kıbrıs Cumhuriyetinin en büyük beş şehrinde (yani, Lefkoşe, Leymosun, Mağusa, Larnaka ve 
Baf'ta) ayrı Türk ve Rum belediyeleri kurulacaktır. (Madde 173) 

Diğer mahallerde belediye organlarının, mümkün olduğu nisbette, iki Cemaatin nispî temsili 
esasına göre kurulması hususi hükümlerle sağlana -saktır. (Madde 178) 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, B'rleşik Kırallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında 
imzalanmış Garanti Andlaşması ile Türkiye Cum'vıriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Kıbrıs Cumhu
riyeti arasında imzalanmış Askerî İttifak Andlaşnası, Anayasa hükmünü haizdir. (Madde 181) 

Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesi bir bütün olup parçalanamaz, Kıbrıs'ın tamamen veya kısmen 
bir devletle birleşmesi veya ayrılığı güden bir bajımsızlık konu haricidir. (Madde 185) 

İTTİFAK ANDLAŞMASI 

İttifak Andlaşması 6 madde ve 2 ek protokolden müteşekkildir. Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında, millî güvenlikleri ve savunma ihtiyaçları ile ilgili olarak bir askerî ittifak 
kurulmuştur. 

I nci madde mucibince, taraflar müşterek savunmaları için iş birliği ve istişarede bulunacak
lardır. 

II nci madde mucibince, taraflar Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına veya toprak bütün
lüğüne doğrudan doğruya veya bilvasıta yönetilecek her türlü tecavüze karşı koymayı taahhüt et
mektedirler. 

III ncü madde, bu ittifakın maksatlan için Kıbrıs'ta bir üçlü karargâhın kurulmasını âmirdir. 
IV ncü madde, Türkiye ve Yunanistan'ın Üçlü Karargâha, Andlaşmanın 1 numaralı Protoko

lünde mezkûr askerî kontenjanlarla katılacağını ve mezkûr kontenjanların Kıbrıs Cumhuriyeti Or
dusunun eğitimini sağhyacaMannı tasrih etmektedir. 

V nci madde, Üçlü Karargâh Kumandanlığının Türk, Yunan ve Kıbrıslı kumandanlar arasında 
münavebe suretiyle ve birer yıl süre ile deruhte edileceğine dairdir. 

VI nci madde, İttifak Andlaşmasının yürürlüğe giriş tarihini ve bu Andlaşmanın Birleşmiş Mil
letler Sekreteryasına kaydettirileceğim açıklamaktadır. 

I sayılı Ek Protokol, Üçlü Karargâha katılacak Yunan kontenjanının 950 ve Türk kontenja
nının 650 subay, assubay ve erden müteşkkil olacağını; Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan 
Muavininin bülımutabaka Türk ve Yunan Hükümetlerinden bu kontenjanların sayısını artırmayı 
veya azaltmayı talebedebileceklerini tasrih etmektedir. Protokolün III ncü maddesinde, Türk ve 
Yunan kontenjanlarının Adadaki statüleri ve diğer hususlar hakkında akdolunacağı bildirilen Hu
susi Sözleşme, tarafların askerî temsilcileri arasında hazırlanıp 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'
de imzalanmış bulunan «İttifak Andlaşmasının uygulanmasına dair Anlaşma» dır. 

Bu Askerî Uygulama Anlaşmasına aşağıda ayrıca temas olunacaktır. 
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Protokolün IV ncü maddesi Üçlü Karargâhın faaliyete geçeceği ve Türk ve Yunan kontenjan

larının Kıbrıs'a çıkacakları tarihleri tesbit etmektedir. 
II sayılı Ek Protokol; ittifak Andlaşmasınm bu Protokolü, ittifakın en yüksek organı olarak 

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Dışişleri Bakanlarından müteşekkil bir Bakanlar Komitesinin ku
rulmasını âmir olup bu Komitenin çalışma tarzına dair hükümler vaz'etmektedir. 

Protokol mucibince, Bakanlar Komitesi üç müttefik memleketin hükümetlerinin kendisine sun
mayı bilmutabaka kararlaştıracakları ittifakı ilgilendiren her hangi bir meseleyi tetkik edebilir. 
Komite mûtaden yılda bir defa toplanır ve kararlarını ittifakla verir, ittifak azalarından birinin 
talebi üzerine hususi toplantıya çağınlabilir. (Madde II). 

III ncü madde, Bakanlar Komitesi Başkanının ve toplantı yerinin ne suretle tâyin olunacağını 
göstermektedir. 

IV ncü madde, Üçlü Karargâhın Bakanlar Komitesine karşı mesul olup Komiteye yıllık bir fa
aliyet raporu sunacağını belirtmektedir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YUNANİSTAN KIRALLI&I VE KIBRIS CUMHURİYETİ ARASIN
DA lfiA(lWTOS1fl63TA!'RtHlNDELEIiTKOŞA,DA İMZALANAN İTTİFAK ANDLAŞMASININ 

UYGULANMASINA DAİR ANLAŞMA 

16 Ağustos 1960 tarihli ittifak Andlaşmasınm tarafları olan Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da imzalanan ve işbu ittifak Andlaş
masınm tatbikine mütaallik olan Askerî Anlaşma esas itibariyle yukarıda kısaca izah olunan Üçlü 
Karargâhın kuruüuş ve çalışma tarzına, görev ye sorumluluklarına, Türk ve Yunan kontenjanları
nın kadro ve kuruluşlarına, bunların silâh ve malzemelerine, Türk ve Yunan kontenjanı arının hu
kuki statülerine ve Kıbrıs ordusunun eğitimine dair teferruatlı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Anlaşmanın I nci maddesi tariflere dairdir. 
II nci madde, müşterek savunmaya mütedair olup Kıbrıs'ın müşterek savunma puanlarının ha

zırlanması görevinin Üçlü Karargâha verileceğini, bunun için Üçlü ittifak Bakanlar Komitesinin 
her üç memleketin savunma bünye ve ihtiyaçlarını nazara alarak hazırlıyacağı genel direktifler ve 
strateji konseptleri Üçlü Karargâha bildireceğini, Üçlü Karargâh tarafından hazırlanacak olan 
puanların Bakanlar Komitesince kontrol, tasdik ve tatbik şartlarının tâyin edileceğini tasrih et
mektedir. 

III ncü madde,'taarruzu tarif etmekte ve Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına ve toprak bü
tünlüğüne dâhilden yöneltilecek yıkıcı faaliyetlerin de taarruz sayılacağını tasrih eylemektedir. 

IV ncü madde, taarruzlara karşı koyma plânlarının Üçlü Karargâh tarafından hazırlanma 
tarzına dairdir. 

V nci madde, Kıbrıs dahilindeki yıkıcı faaliyetlere karşı koymaya dair olup bu konudaki so
rumluluğun evvelemirde Kıbrıs Cumhuriyetine aidolduğunu ve Üçlü ittifak Bakanlar Komitesi ka-
rariyle Ada'daki Türk ve Yunan kontenjanlarının müdahalede bulunabileceklerini tasrih etmek 
tedir. 

VI nci madde, Üçlü Karargâhın teşekkül tarzına ve Karargâh ile kontenjanların mahalline 
dair hükümleri muhtevidir. 

VII nci madde, Üçlü Karargâh Kumandanı ve Kumandan Muavinine ve Kurmay Başkanına 
dair hükümleri muhtevi olup bu görevelrin prensip itibariyle Kıbrıs, Yunan ve Türk subayları 
arasında münavebe suretiyle deruhde edilmesini âmirdir. 

VIII nci madde, Üçlü Karargâhın görev ve sorumluluklarına dairdir. 
IX ncu madde, Üçlü Karargâhın Kumandanının sorumluluklarına dairdir. 
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X ncu madde, Kıbrıs, Türk ve Yunan Bayraklarının çekilişine ve millî günlerin tesidine ve 

üçlü Karargâhta kullanılacak resmî dillere dairdir. 
XI nci madde, Üçlü Karargâh masraflarının Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ara

sında eşit olarak paylaşılacağını, Üçlü Karargâh bütçesine ve kışla binalarının Kıbns Cumhuri
yeti tarafından ücretsiz sağlanacağına dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

XII nci madde, Üçlü Karargâhın kuruluş ve ana malzemesine dair olup, bunlar Anlaşma
nın «A» ekinde gösterilmiştir, _ 

XIII ncü maddede, Türk ve Yunan kontenjanlarının kuruluşu ve ana malzemesine dair olup 
bunlar Anlaşmanın «B» ekinde gösterilmiştir. 

XIV ncü madde, Kıbrıs'a gönderilebilecek munzam Yunan ve Türk kuvvetlerine dairdir. 
XV nci madde, Ada'daki Türk ve Yunan Silâhlı Kuvvetlerinin hukuki statülerine ve ilgili 

diğer hususlara dair hükümleri muhtevi olup bunlar Anlaşmanın «C» ekinde teferruatlı bir su
rette gösterilmiş bulunmaktadır. 

XVI nci madde, Kıbrıs Cumhuriyeti Ordusunun eğitimine dair olup Anlaşmanın «D» eki de 
bu konuya tahsis edilmiştir. 

Kıbrıs'taki Türk ve Yunan kontenjanları arasındaki % 40 - 60 nisbeti Kıbns Ordusu Eğitim 
grupu için de aynıdır. 

• # 

En ziyade müsaadeye mazhar millet kaydı hakkında Kıbns Cumhuriyeti, Türkiye ve Yuna 
n İstan la Nota teatisi suretiyle yapılan anlaşma mucibince, Kıbrıs Cumhuriyeti İngiliz Milletler 
Topluluğuna girdiği takdirde, bu topluluk üyesi memleketlere Kıbns tarafından tanınacak rüç 
hanlı gümrük tarifelerinin Türkiye ve Yunanistan, Teessüs Andlaşmasının II nci bölüm (P) 
ekine dayanarak, kendilerine de teşmilini istemiyeceklerdir. 

Aynca, Kıbns Cumhuriyeti ile Birleşik Kırallık arasında Nato Teatisi suretiyle yapılmış 
teferruata mütaallik diğer bâzı anlaşmalar ile Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından yapıl
mış Kıbrıs ile ilgili bâzı deklârasyonlar da vardır. Bunlara Türkiye taraf olmadığından teşriî 
organımızca tasdiklerine lüzum olmamakla beraber, Türkiye bakımından önem taşıdıklan ci
hetle bilgi husulü için bu noktaların ve Deklârasyonlann Türkçe tercümeleri ilişikte sunulmuş
tur. 

Bu anlaşmalann ve Deklârasyonlann mahiyetleri hulâsatan aşağıda mâruzdur. 
Bu metinler, 15 Nota Teatisinden ve Birleşik Kırallık tarafından yapılan 3 Deklârasyondan 

ibarettir. 
Birleşik Kırallık tarafından yapılan Deklârasyonlardan 1 ncisi, Kıbns'daki küçük dinî 

gruplann (Ermeni, Manini, Lâtin) haklanna, 
2 ncisi, Kıbrıs'ın İngiltere Milletler Camiası ile istikbaldeki münasebetlerine ve 
3 ncüşü, Egemen Üs Bölgelerinin idaresine dairdir. 

I Numaralı Nota Teatisi «Ormidhia», «Xylotymbou» ya ve Dhekelia Enerji Santraline Ulaşma 
Başlığını taşımakta olup, bu konuda ilgililere tanınan hakları tasrih etmektedir. 

m ' 

II Numaralı Nota Teatisi, Sınır Komisyonu başlığını taşımakta olup «Akrotiri» ve «Dhekelia» 
Egemen Üs Bölgelerinin sınırlannm katî olarak nasıl tâyin edileceğini göstermektedir. 

* 
III Numaralı Nota Teatisi, Teessüs Andlaşmasmda mezkûr «Mahaller» ve tesislerin kul

lanılırdan hakkında bâzı hükümler vaz'etmeî tedir. 
IV Numaralı Nota Teatisi, İstiklâlden sonra çok kısa müddetle İngiltere tarafından kullanı

lacak olan, krokileri ekli 3 aded «çok kısa Müddetli Mahaller» hakkında hükümler vazetmek
tedir. 
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V Numaralı Nota Teatisi, «Egemen Üs Bölgelerindeki ingiliz Devleti Mallan» konusunda hü

kümler vaz'etmekte olup Kıbns Cumhuriyetine bu bölgelerdeki arkeolojik eserler ve kalıntılar üze
rinde bâzı haklar ve «Akrotiri» deki Tuz gölünü kullanmak ve geliştirmek haklarını tanımak
tadır. 

VI Numaralı Nota Teatisi, Teessüs Andlaşmasının (E) Ekinin 2 nci Kısmının 3 ncü (b) (ii) 
fıkrasında atıfta bulunulan istikrazlann neler olduğunu saymaktadır. 

* 

VII Numaralı Nota Teatisi, «Gümrük Resimleri» başlığını taşımakta olup, Teessüs Andlaşma-
sinin C ekinin 11 nci kısmının (b) bendine ve P ekinin 7 nci kısmına atfen Birleşik Kırallığa Ege
men Üs Bölgeleri ile ilgili olarak tanınan gümrük muafiyet ve kolaylıklarını tasrih etmektedir. 

tşbu Nota Teatisine ekli mektupla, Birleşik Kırallık bu hususta alınacak tertipleri incelemek 
ve tavsiyelerde bulunmak maksadiyle bir «Gümrük Tertipleri Hususi Komitesi» nin kurulmasını 
teklif eylemektedir. 

« 

IX Numaralı Nota Teatisi, «Egemen Üs Bölgelerinin İdaresi» ile ilgili olarak, İngiltere Hükü
metinin yaptığı metni mezkûr deklârasyona ıttıla kesbedildiğine dairdir. 

X Numaralı Nota Teatisi, «Egemen Üs Bölgelerinin İstikbali» hakkında olup, bir taraftan İn
giltere bu bölgeler üzerindeki hükümranlığından veya fiilî kontrolundan vazgeçmek tasavvurun
da olmadığını ve bu itibarla bunların terki meselesinin zuhur etmediğini beyan eylemekte, diğer 
taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti böyle bir talepte bulunmıyacağını temin ve bununla bera
ber İngiltere'nin istikbalde askerî ihtiyaçlarındaki değişiklikler sebebiyle kendisini mezkûr hü
kümranlıktan veya fiilî kontroldan berî kılmayı kararlaştırması halinde mevzuubahis hükümran
lık veya kontrolün Kıbns Cumhuriyetine devredileceğinin müsellem olduğunu ifade eylemektedir 
ler. 

• 

XI Numaralı Nota Teatisi, 1877 - 1948 arasındaki devrede İngiltere tarafından çıkanlan «Sö
mürge Tahvilleri» ile ilgili olarak açılabilecek dâvalarda Kıbrıs Cumhuriyetinin Birleşik Kırallık 
mahkemelerinin kaza yetkisini kabul edeceğini taahhüdettiğini tasrih etmektedir. 

# 

XII Numaralı Nota Teatisi, «Kıbns Cumhuriyetine malî yardım» başlığını taşımakta olup, Bir
leşik Kırallık Hükümetinin Kıbns Cumhuriyeti Hükümetine 31 Mart 1965 *te sona eren 5 yıllık 
devre zarfında muhtelif taksitlerle, ceman 12 milyon sterlin hibe edeceğini ve aynca gösterilen 
maksatlar için ceman âzami 1 340 000 sterlin hibe edeceğini tasrih eylemektedir. 

XIII Numaralı Nota Teatisi, «İstiklâl tarihinde ödenmemiş bulunan malî borçlar» başlığını ta
şımakta olup, umumiyet itibariyle, Kıbns Sömürgesi Hükümetinin malî hak ve vecibelerinin Kıb
ns Cumhuriyeti Hükümetine intikal edeceğini derpiş eylemektedir. 

« 

XIV Numaralı Nota Teatisi, «Kıbns'ta mukim İngilizler» başlığını taşımakta olup, Kıbns Cum
huriyeti, istiklâlden sonra Kıbrıs'ta ikamete devam edecek olan İngiliz tabiiyetindeki kimselerin 
gayrimenkul iktisabı, çalışma serbestisi ve dış memleketlere yapacaklan tediyeler konularındaki 
haklarında kısıntı yapmıyacağını taahhüdetmektedir. 

XV Numaralı Nota Teatisi, Türk Cemaati liderleri ile İngiltere'nin son Kıbns Valisi arasında 
yapılmış olup, bununla Birleşik Kırallık Hükümeti, eğitim, vakıf mallannın geliştirilmesi, kültü
rel ve Türk Cemaat Meclislerinin yetkisi dahilindeki diğer maksatlar için kullanılmak üzere, Kıb-
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rıs Türk Cemaatine ceman 1,5 milyon sterlin hibe etmeyi taahhüdeylemektedir. Bundan başka, ay
nı Nota Teatisi ile Kıbrıs Türk Cemaati liderleri bu paralarla yapılacak masrafların hesabını Kıb
rıs Türk Cemaat Meclisine ve İngiltere Hükümetine vermeyi ve İngiltere'den hiçbir surette başka 
malî talepte bulunmıyacaklarmı, taahhüdetmektedirler. 

# 

Temel maddeleri hariç, milletlerarası bir anlaşma mahiyetinde olmamakla beraber, taşıdığı önem 
sebebiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının Türkçe tercümesi de bilgi husulü için ilişikte sunul
muştur. 

# • . 

# # 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi • - • 
Amayasa Komisyonu * 16 , 1 . 1962 

Esas No: 1/24 
Karar No: 5 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması Bakanlar Kurulunca 
19 Aralık 1961 tarihinde kararlaştırılan ve Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifa
deli, 25 Aralık 1961 tarihli ve 71-1627/3682 sayılı yazısiyle Millet Meclisi Başkanlığına arz edilen «16 
Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'de, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve 
Şimalî - irlanda Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyeti
nin Teessüsüne mütaallik Andlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin; Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cum
huriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kırallığı arasında im
zalanan Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanm II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerinin, Türtkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti , ve 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek protokol
lerin ; Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan ittifak 
Andlaşmasmm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; en ziyade müsaadeye mazhar millet şartı 
hakkında Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın onaylanması hakkında kanun tasarısın, komisyonumuza havale edilmekle, komisyonumuzun 
10 Ocak 1962 günkü Birleşiminde, Hükümet adına Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 
temsilcilerinin huzuriyle incelendi : 

1. Komisyonumuz, bu inceleme sonucunda, kanun tasarısının başlığında ve 1 iıci maddes'nde 
geçen «onaylanması hakkında kanun» ve «onaylanmıştır» ibarelerini, sırasiyle, Anayasanın 65 nci 
maddesi uyarınca, «onaylanmasının uygun bulunması hakkında kanun» ve «onaylanması uygun bulun
muştur» şeklinde değiştirmek gerektiği kanaatine varmıştır. 

Gerçekten, Anayasanın 65 ve 97 nci maddeleri, iç hukuk ile devletler hukuku arasındaki ahengi 
kurmak amaciyle, 20 Nisan 1340 tarihli ve 491 sayılı muaddel Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci 
maddesinin ve 13 Aralık 1960 tarihli 157 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin sistemini terk ederek, 
milletlerarası anlaşmaları onaylama tasarrufunu yapma yetkisini, doğrudan doğruya teşriî organca 
kullanılan bir yetki olmaktan çıkarıp, Devletler Hukukunda olduğu gibi, Cumhurbaşkanına 
- Anayasanın 98 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü saklı olarak - vermiş ve hangi milletlerara
sı andlaşmalann onaylanmasının, onaylamadan önce, Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kanun-
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la uygun bulunması gerektiğini göstermiştir. Kanun tasarısının I nci maddesinde zikredilen bü
tün andlasma ve anlaşmalar, «Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı 
arasında imzalanan İttifak Andlaşmasmın uygulanması için imza edilen Anlaşma» hariç - Anaya
sanın 65 nci maddesinin 1 nci fıkrasının âmir hükmünün kapsadığı bu nevi andlaşmalardandır. 

Komisyonumuz, ayrıca, tasarının 'başlığında ve 1 nci maddesinde zikri geçen, «Garanti And
laşmasmın II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddeleri
nin» ibaresini, bu «Temel maddeler» in, bir bütün halinde, «Liste» olarak adlandırılan bir metin 
içinde yer aldığını dikkat nazarına alarak, «traranti Andlaşmasmın II nci maddesinde atıfta 
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerinin listesi» tarzında değiştirmenin mü-
nasibolacağı mütalâasında bulunmuştur. >. 

Komisyonumuz, bundan başka, tasarının baş-ığnıdaki ve 1 nci maddesindeki kelimelerin Türk-
çeleştirilmesinin de uygun olacağı kanaatindedir. 

Komisyonumuz, nihayat, tasarının başlığında ve 1 nci maddesinde, mezkûr andlasma ve anlaş
ma metinlerinde mümzi devletler arasında uygulanan sırayı aynen gözetmenin, metne sadakat 
bakımından, daha doğru olacağı fikrindedir. 

2. Anayasanın 65 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki, «Milletlerarası bir andlaşmaya daya
nan uygulama andlaşmalarmm Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu 
yoktur.» hükmü karşısında, tasarının 2 nci maddesi, ilk bakışta, lüzumsu1-; gibi görünmekteyse 
de, işbu tasarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kanunla onaylanmasının uygun bulun
ması istenen andlaşmalar arasında «Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan İttifak Andlaşmasmın uygulanması için imza edilen Anlaşma» nm 
da bulunduğu, böylelikle, Anayasanın 65 nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki mezkûr hükmün, uy
gulama andlaşmalarınm Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasının bir kanunla uygun 
bulunmasını talebetme veya etmeme konusunda kendisine verdiği takdir yetkisinin Bakanlar Ku
rulunca bu yolda kullanılmış olduğu; ancak, bu takdirde de, hukukun genel esasları ileri sürü
lerek, mezkûr anlaşmada bilâhara yapılacak değişikliklerin • onaylanmasının da Türkiye Büyük 
Millet Meclisince bir kanunla uygun bulunmasına bağlı olacağı tezinin savunulabilmesi ihtima
linin mevcut bulunduğu; oysa ki, bu gibi değişikliklere dair uygulama aiıdlaşmalarının onaylan
masının Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kanunla uygun bulunmasına lüzum olmıyabileceği, 
hattâ, bunların sadece bir Bakanlar Kurulu kararnamesine dayanılarak onaylanmasında çabuk
luk bakımından fayda olabileceği mülâhazalariyle, komisyonumuz, tasarının 2 nci maddesinin 
muhafazasının yerinde olacağı sonucuna varmıştır. Ancak, komisyonumuz, bu maddede, «ilgili» 
terimi yerine, Anayasanın 65 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında yer alan «dayanan» teriminin kul
lanılmasının daha münasibolacağı mütalâasındadır. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi, uygun bulma hakkındaki kanunun, tasarısının 1 nci maddesinde 
sayılı andlasma ve anlaşmaların imza tarihi olan 16 Ağustos 1960 tarihinden itibaren yürürlüğe 
gireceğini belirtmektedir. 

Komisyonumuz, uygun bulma hakkındaki kanunla Cumhurbaşkanına vorilen onaylama yetki 
sinin, ancak, uygun bulma hakkındaki kanunun Resmî Gazetede yayımlanmasından ve o kanun
da gösterilen yürürlük tarihinden sonra doğabileceğini; bununla berab3r, JÇıbrıs Cumhuriyetinin 
bir milletlerarası tüzel kişi olarak 16 Ağustos 1960 günü ortaya çıkması vakıasının mezkûr andlas
ma ve anlaşmalar hükümlerinin aynı tarihten yani imza tarihinden itibaren Devletler Hukuku 
plânında yürürlüğe girmesini zaruri kıldığını; lâkin, Anayasanın 65 nci maddesi gereğince, tasa
rının 1 nci maddesinde zikredilen - «Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 
Kırallığı arasında imzalanan İttifak Andlaşmas.mn uygulanması için imza edilen Anlaşma» ha
riç - bütün andlasma ve anlaşmaların Cumhurbaşkanınca onaylanmak-suretiyle Türk iç hukuku 
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na ithal edilmesinin mümkün olabilmesini sağlamak bakımından, bir uygun bulma kanununa her 
halde lüzum olduğunu nazarı itibara alarak, bu maddenin aşağıda izah edilen şekilde değiştiril
mesinin, Anayasanın 65 ve 97 nci maddelerinin sistemi bakımından zaruri ve faydalı olduğu neti
cesine varmıştır. 

Değiştirilen metinde, «Bu kanun hükümlerinin» yani ezcümle, Cumhurbaşkanının onaylama 
yetkisinin doğmasını sağbyan iç hukuk kaidesinin değil; fakat, «Bu kanunla onaylanması uy
gun bulunan andlaşma ve anlaşmaların hükümlerinin» 16 Ağustos 1960 tarihinden itibaren uy
gulanacağı belirtilmiştir. Değiştirilen metinde, ayrıca, Anayasanın 65 nci maddesinin 3 ncü fık
rasının genel hükmü ve işbu tasarının 2 nci maddesinin özel hükmü gereğince Bakanlar Kurulu
nun haiz olduğu yetkiye dayanılarak, işbu andlaşma ve anlaşmaların onaylanıp neticede Türk 
iç hukukuna ithali tarihine kadar yapılmış olabilecek uygulama andlaşmaları hakkında, mezkûr 
andlaşma ve anlaşmaların o tarihte Anayasaya uygun olarak onaylanmamış olmasına istinaden. 
- ezcümle, Türk kazai mercileri huzurunda - serd edilebilecek itirazları önlemek için de, bu and
laşma ve anlaşmalara dayanılarak mezkûr tarihten önce yapılmış olan uygulama andlaşmalarmm 
hükümlerinin, bu uygulma andlaşmalarmda gösterilen yürürlüğe giriş tarihînden itibaren - Türk 
iç hukuku bakımından - uygulanacağı yolunda bir hüküm ilâve edilmiştir. 

4. Ayrıca, aynı mülâhazalar muvacehesinde, komisyonumuz, metne bir 4 ncü madde eklenerek, 
bu maddede, Cumhurbaşkanının onaylama yetkisinin derhal doğmasını teminen, «Bu kanunun 1 
nci maddesinin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği» hususunun belirtilmesini uygun mütalâa et
miştir. 

Diğer taraftan, komisyonumuz, genel olarak, onaylanması kanunla uygun bulunan andlaşmala-
rın devletler hukuku plânında yürürlüğe giriş tarihiyle Türk iç hukukuna ithali ve plânda yürür
lüğe giriş tarihini ajan zamana raslatmak için ayrı bir hükmü de zaruri mütalâa eylemiştir. Bu 
maksatla, ilâvesi temenni olunan yeni 4 ncü maddede, tasarının 2 ve 3 ncü maddelerinin, Cumhur
başkanına diğer mümzi devletlere onaylama keyfiyetini tebliğ etme imkânını veren ve Anayasanın 
98 nci maddesinin son fıkrası gereğince Başbakan ve ilgili Bakanlar tarafından imzalanması ge
reken kararda gösterilen tarihte veya bu kararın Resmî Gazetede yayımlanması tarihinde yürür
lüğe gireceği yolunda bir hükmün mevcudiyetini Komisyonumuz lüzumlu görmüştür. Bu kararla 
tesbit edilecek olan Türk iç hukukuna iUhal, yani Türk iç hukukunda yürürlüğe giriş tarihinin, 
andlaşmanm devletler hukuku plânında tam ve nihai olarak meriyete sokulması için lüzumlu ise, 
• tasdiknamelerin tevdii tutanağının tanzim ve imzası gibi - devletler hukuku tasarruflarının ta
rihinin nazarı dikkate alınması suretiyle tesbit edilmesinin tabiî olduğu da, komisyonumuzca mü
talâa edilmektedir. 

5. Tasarının 4 ncü maddesi, komisyonu muzun yukardaki mütalâaları dikkat nazarına alındığı 
takdirde, 5 nci madde olacaktır. 

6. Tasarı metninde yapılması komisyonumuzun ittifakiyle temenni olunan bu değişiklikler, 
milletlerarası münasebetlerimiz bakımından çok nazik ve önemli bir mahiyet arz eden «Lefkoşe 
Andlaşmaları» nm tatbikatında her hangi bir hukuki müşkülle karşılaşılmasını önlemek bakımın
dan, Hükümet temsilcileri tarafından da tamamen uygun bulunmuştur. 

7. Komisyonumuz, bu durumda, aşağıdaki metnin, meseleyi ihtisas komisyonu sıfatiyle inceli-
yecek olan Dışişleri Komisyonunca dikkat nazarına alınması temennisiyle, bir mütalâa olarak, Dış
işleri Komisyonuna sevk edilmesini Millet Meclisi Yüksek Başkanlığından derin saygı ile rica eder: 

# 

«16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'de, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kıral-

lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair Anlaş
ma ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 
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Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey -

irlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanın II nci mad
desinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine dair listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve II sayılı Ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasınm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Onaylanmasının uygun bulunması hakkında Kanun. 
MADDE 1. — 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'de, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kıral

lığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair Andlaşma 
ile A, B, C, D, E ve F eklerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Kuzey -
.irlanda Birleşik Kırallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması ile bu Andlaşmanın II nci mad
desinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerine dair listenin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşması ile I ve II sayılı Ek Protokollerinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İttifak 
Andlaşmasınm uygulanması için imza edilen Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
arasında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 
MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesinde sayılan Andlaşma ve Anlaşmalara dayanan uygu

lama andlaşmalarmı yapmaya Hükümet yetkilidir. 
MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesinde sayılan Andlaşma ve Anlaşmaların hükümleri 16 

Ağustos 1960 tarihinden itibaren uygulanır. 
Yukardaki fıkrada zikri geçen Andlaşma ve Anlaşmalara dayanılarak bu kanunun 2 nci mad

desinin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan uygulama andlaşmalarmın hükümleri, bu uygu
lama andlaşmalarmda gösterilen yürürlüğe giriş tarihlerinden itibaren uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri hükümleri, 1 nci maddede sayılan Andlaşma ve Anlaşmala

rın onaylanmasına dair kararda başkaca bir tarih gösterilmemişse, bu krarın yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

B. Apaydın 

Çorum 
A Güler 

Başkan V. 
İstanbul 
8. Evren 

Elâzığ 
N. Ardıçoğlu 

Malatya 
A. Akşit 

Sözcü 
İstanbul 
C. Kırca 

Kars 
K. Güven 

Urfa 
A. Akan 

Ankara 
F. Börekçi 

Konya 
F. özfakih 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 387 ) 



— 18 — 
Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dı§i§leri Komisyonu 38 .1 .1963 

Esas No: 1/24 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lei'koşa'da, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, Büyük Bri
tanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan, Kıbrıs Cum
huriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşına ile A. B, .C, D, E, F eklerinin, Türkiye Cumhuriyeti, 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı 
arasında imzalanan, Garanti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II nci maddesinde atıfta bulunulan 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti vo 
Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, İttifak Andlaşması ve I ve II sayılı ek protokollerin, 
Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan İttifak Ant
laşmasının uygulanması için imza edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye mazhar millet şartı 
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın, onaylanması hakkındaki kanun tasarısı ile ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü: 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun görüşmeler neticesinde, Anayasa Komisyonu raporunda be
lirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilmiş ve mezkûr komisyon tadil metninin 
müzakereye esas alınması uygun görülerek maddelere geçilmiştir. 

Kanun başlığı ile 1, 4 ve 5 nci maddeler Anayasa Komisyonunun kabul ettiği veçhile aynen, 
tatbikatta her hangi bir müşkülâta mahal bırakmamak ve ifadeye elastikiyet vermek maksadıyle 
de 2 nci maddedeki (Anlaşmalara dayanan) ve 3 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki (Anlaşmala
ra dayanılarak) kelimeleri yerine (Anlaşmalarla ilgili) kelimesinin konması daha müspet mütalâa 
olunmuş ve yapılan bu değişiklikle tasarı kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 
Millet Meclisi Dışişleri ^ 

Komisyonu Başkanı. Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Sivas Bursa 

O. Perin . ̂  C. Baban G. Sarısözen M. Tayyar 

Denizli Erzurum Manisa Rize 
8. Bosna E. Akça N. Yenişekirlioğlıı E. Y. Akçal 

imzada bulunamadı 
Samsun 
/. Kılıç 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Mitti Savunma Komisyonu 2.4.1963 

Esas No. 1/24 
. Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşa'da Türkiye Cumihuriyetf, Yunanistan Kırallığı, Büyük Bri
tanya ve Şimali irlanda Birleşik Kırallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan, Kıbrıs Cum
huriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşma ile (A), (B), (C), (D"), (E), (F) eklerinin, Türkiye 
Cumhuriyeti, Kılbrıs CümJhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şimali irlanda Bir
leşik Kırallığı arasmda imzalanan, G-aranti Andlaşması ve bu Andlaşmanın II maddesinde atıfda 
bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel maddelerinin, Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs 
Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan, ittifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek 
protokollerin Türkiye Cumhuriyeti, Kı'brıs Cumhuriyeti ve Yunanistan Kırallığı arasında imzala
nan ittifak Andlaşmasmm uygulanması için imza edilen Andlaşmanın, en ziyade müsaadeye maz-
lıar millet şartı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs CümJhuriyeti arasında nota teatisi su
retiyle yapılan Anlaşmanın, 'onaylanması ıhakkında kanun tasarısı ilgili Millî Savunma ve Dışiş
leri Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda ıgörüşüldü. 
. Kanun tasarısı gerekçesinde ve Dışişleri •Komisyonu raporunda izah edilen hususlar ve Hü

kümet temsilcilerinin verdikleri tamamlayıcı malûmat muvacehesinde Dışişleri Komisyonunca ha
zırlanan metin Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili ISözeü 
Erzurum Kars Niğde 

Ş. Konuray 8. öktem A. Eren 

Amasya Ankara Aydın 
1. Sarıgöz H. Ataman H. Aydınger 

istanbul istanbul izmir 
M. R. Bertan H. Ooen Ş. Akkcm 

Kastamonu Kocaeli 
/. '8. Dura H. Kısayol 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 
8. Koç 

içel 
M. A. Arslan 

Kars 
B. Vural 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkosa'da, 
Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, 

Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kı
ratlığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala
nan, Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Andlaşma ile A, B, C, D, E, F eklerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kır allığı ve Büyük Britanya ve Şi
malî İrlanda Birleşik Kıratlığı arasında imzala
nan, Garanti Andlaşması ve bu Andlasmanın II 
nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhu
riyeti Anayasasının temel maddelerinin, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kıratlığı arasında imzalanan İtti
fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokol
lerin, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kıratlığı arasında imzalanan İt
tifak Andlaşmasmın uygulanması için imza edi-, 
len Anlaşmanın, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartı 
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cum
huriyeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın, 

Onaylanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 16 Ağustos 1900 tarihinde 
Lefkosa'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan, Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaal-
lik Andlaşma ile A, B, 0, D, E, F ekleri, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı ve Büyük Britanya ve Şi
malî irlanda Birleşik Kırallığı arasında imzala
nan, Garanti Andlaşması ve bu Andlasmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cum
huriyeti Anayasasının temel hükümleri, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan İt
tifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Proto
koller, 

Türkiye Cumhuriyeti, Kıbns Cumhuriyeti 
ve Yunanistan Kırallığı arasında imzalanan tt-
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I ANAYASA KOMİSYONUNUN 

MÜTALÂASINA BAĞLI METİN 

«16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkosa'da, 
I Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, 
I Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kı

rallığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzala-
I nan Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
I Andlaşma ile A, B, C, D, E, vt F eklerinin; 
I Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
I Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Ku-
I zey İrlanda Birleşik Kıratlığı arasında imzala-
I nan Garanti Andlaşması ile bu Andlasmanın II 
I nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhu-
I riyeti Anayasasının temel maddelerine dair Lis-
I tenin; 
I Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
I Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İtti-
I fak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokolle-
I rinin; 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve 
I Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Itti-
I fak Andlaşmasmın uygulanması için imza edilen 
I Anlaşmanın; ve, -
I En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
I dair Türkiye Cumhuriyeti île Kıbrıs Cumhuri-
I yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An-
I taşmanın 
I Onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
I Kanun 

MADDE 1. — 16 Ağustos 1960 tarihinde 
Lefkosa'da, 

Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kı
rallığı ve Kıbns Cumhuriyeti arasında imzala
nan Kıbns Cumhuriyetinin kurulmasına dair 
Andlaşma ile A, B, C, D, E ve P eklerinin; 

Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve 
Kuzey irlanda Birleşik Kırallığı arasında imza
lanan Garanti Andlaşması ile bu Andlasmanın 
II nci maddesinde atıfta bulunulan Kıbns Cum
huriyeti Anayasasının temel maddelerine dair 
listenin; 

Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İt
tifak Andlaşması ile I ve II sayılı ek Protokol
lerinin; 

Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı 
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İ3IŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

'16 Ağustos 1960 tarihinde Lef koşa* da, Türkiye 
Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, Büyük Bri
tanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıratlığı ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs 
Cumhuriyetinin kurulmasına dair Anlaşma ile A, 
B, C, D,E veF eklerinin;Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu
nanistan Kıratlığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Bü
yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birledik Kı
ratlığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması 
ile bu Andlaşmanın II nci maddesinde atıfta bu
lunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel 
maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında imzalanan ittifak Andlaşması ve I ve 
II sayılı ek Protokollerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
arasında imzatanan İttifak Anlaşmasının uygu
lanması için imza edilen Anlaşmanın; ve en zi
yade müsaadeye mazhar millet s^tına dair Tür
kiye Cumhuriyeti üe Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İL ~ 
I MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

I 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefko§a'âa, Türkiye 
I Cumhuriyeti, Yunanistan Kıratlığı, Büyük Bri~ 
I tanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ve 
I Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan Kıbrıs 
I Cumhuriyetinin kurulmasına dair Anlaşma ile A, 
I B, C, D, E veF eklerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, Yu-
I nanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Bü-
I yük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kı-
I rallığı arasında imzalanan Garanti Andlaşması 

ile bu Andlaşmanın II nci maddesinde atıfta bu-
I lunulan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının temel 
I maddelerine dair listenin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 
I Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 

arasında imzalanan İttifak Andlaşması ve I ve 
I / / sayılı ek Protokollerinin; Kıbrıs Cumhuriyeti, 

Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
I arasında imzalanan İttifak Anlaşmasının uygu: 

lanması için imza edilen Anlaşmanın; ve en zi-
I yade müsaadeye mazhar millet şartına dair Tür

kiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti ara
sında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
I Kanun 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonunun 1 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

tifak Andlaşmasının uygulanması için imza edi
len Anlaşma, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartı 
hakkında, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs 
Cumhuriyeti arasında nota teatisi suretiyle ya
pılan Anlaşma; 

Onaylanmıştır. 

MADDE 2. — 1 nci maddede sayılan Andlaş
ma ve Anlaşmalarla ilgili uygulama Andlaşma-
larını yapmaya Hükümet yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun 16 Ağustos 1960 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

19 . 12 . 1961 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. İnan 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 

Anayasa Ko, 
ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İt
tifak Andlaşmasınm uygulanması için imza edi
len Anlaşmanın; ve, 

En ziyade müsaadeye mazhar millet şartına 
dair Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın, 

Onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmalara dayanan 
uygulama Andlaşmalarmı yapmaya Hükümet 
yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmaların hüküm
leri 16 Ağustos 1960 tarihinden itibaren uygu
lanır. -

Yukardaki fıkrada zikri geçen Andlaşma ve 
Anlaşmalara dayanılarak bu kanunun 2 nci 
maddesinin yürürlüğe girmesinden önce yapıl
mış olan uygulama Andlaşmalarının hükümleri, 
bu uygulama Andlaşmalarında gösterilen yürür
lüğe giriş tarihlerinden itibaren uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi 
hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunun 2 ve 3 ncü maddeleri hüküm
leri, 1 nci maddede sayılan Andlaşma ve Anlaş
maların onaylanmasına dair kararda başkaca 
bir tarih gösterilmemişse, bu karann yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.» 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basın-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

, Ticaret Bakanı 
/. Gür san 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğhı 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

imar ve İskân Bakanı 
M. Güven 
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Dışişleri Ko. Millî Savunma Ito, 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmalarla ilgili uy
gulama Andlaşmalarını yapmaya Hükümet yet
kilidir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 1 nci maddesin
de sayılan Andlaşma ve Anlaşmâlann hüküm
leri 16 Ağustos 1060 tarihinden itibaren uygu
lanır. 

YukardaM fıkrada zikri geçen Andlaşma ve 
Anlaşmalarla ilgili olarak bu kanunun 2 nci 
maddesinin yürürlüğe girmesinden önce yapıl
mış olan uygulama andlaşmalarınm hükümleri, 
bu uygulama andlaşmalarında gösterilen yürür
lüğe giriş tarihlerinden itibaren uygulanır. 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun 4 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonunun 5 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonunun 2 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonunun 8 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonunun 4 
ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonunun 5 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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KIBRIS CUMHURİYETİNİN TEESSÜSÜNE MÜTAALLİK ANDLAŞMA 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallıgı ve Büyük Britanya ve Şimalî irlanda 
Birleşik Kırallıgı ve diğer taraftan Kıbrıs, Cumhuriyeti; 

Londra Konferansı esnasında, Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından 17 Şubat 1959 da yapılan 
deklârasyon hükümlerini yürürlüğe koymayı arzulayarak, konferansta Yunanistan ve Türkiye 
Dışişleri Bakanlan, Kıbrıs Elen Cemaati Temsilcisi ve Kıbns Türk Cemaati Temsilcisi tarafından 
bilâhara yapılan deklârasyonlara uygun olarak; 

tşbu Andlaşma taraflarınca bugün imzalanan ö-aranti Andlaşmasmın hükümlerini nazara alarak 
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE — 1. 

Kıbns Cumhuriyetinin ülkesi, Birleşik Kırallığm egemenliği altında kalacak olan işbu Andlaş-
manın (A) ekinde belirtilen iki bölge müstesna ol lak üzere, sahilin açığındaki adalarla birlikte 
Kıbns Adasını içine alır. Bu bölgelere işbu And .aşmada ve eklerinde Akrotiri Egemen Üs Bölgesi 
ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi olarak atıfta bunulur. 

MADDİ-: — 2. 

(1) Kıbns Cumhuriyeti Birleşik Kırallığa İŞ'JU Andlaşmanm (B) ekinde zikredilen haklan ta
nır. 

(2) Akrotiri Egemen Üs Bölgesindeki ve Dhe'.ıelia Egemen Üs Bölgesindeki askerî üslerin gü
venliğini ve müessir işletilmesini, ve işbu Andlaş -ıa ile bahşolunan haklardan Birleşik Kırallığm 
tam istifade etmesini sağlamak için Kıbns Cumhu ı-iyeti Birleşik Kırallık ile tam iş birliği yapar. 

. MADDE — 3. 

Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık Kıbns'm müşterek savunmasında 
danışmayı ve iş birliği yapmayı taahhüdederler. 

M A D D I : — 4. 

Kıbns Adasındaki kuvvetlerin statüsüne muta-.İlik anlaşmalar işbu Andlaşmanm (C) elcinde bu
lunanlar olacaktır. 

MADDI: — 5. 

Kıbns Cumhuriyeti kaza yetkisine dâhil olan herkese, 4 Kasım 1950 de Roma'da imzalanan İn
san Haklannın ve Ana Hürriyetlerinin Korunma ma mütaallik Avrupa Sözleşmesinin 1 nci kısmın
da ve 20 Mart 1952 de Paris'te imzalanan işbu Söz.aşmenin Protokolunda derpiş olunanlara benzer 
insan haklannı ve ana hürriyetlerini sağlıyacaktır. 

MADDi: — fi. 

Kıbns Cumhuriyetinin teessüsünün tesir ettiği şahısların vatandaşlığına mütaallik anlaşmalar 
işbu Andlaşmanm (D) ekinde bulunanlar olacaktır. 

MADDi: — 7. 

Kıbns Cumhuriyeti ve Birleşik Kırallık, Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesinde İngiliz idaresinin sona 
ermesinden doğan meselelerin hallolunması için /-;srekli malî ve idari anlaşmaları kabul ve bunları 
yürütmeyi taahhüdederler. Bu anlaşmalar işbu Andlaşmanm (E) ekinde derpiş olunmuştur. 
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MADDE — 8. 

(1) Birleşik Kırallık Hükümetinin bütün milletlerarası vecibe ve mesuliyetleri, bundan böyle, 
Kıbrıs Cumhuriyetine tatbik olunabilecekleri nisbette Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 
deruhde edilecektir. 

(2) Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesine tatbik olunmaları dolayısiyle bugüne kadar Birleşik Kıral
lık Hükümetinin faydalandığı milletlerarası haklardan ve menfaatlerden bundan böyle Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümeti faydalanacaktır. 

MADDE — 9. 

İşbu Andlaşmanm tarafları, işbu Andlaşmanm (F) ekinde derpiş olunan ticaret, alış - veriş ve 
diğer meselelere mütaallik anlaşmaları kabul ve bunları yürütmeyi taahhüdederler. 

MADDE — 10. 

îşbu Andlaşmanm hükümlerinin tefsirine mütaallik her hangi bir mesele veya müşkülât aşa
ğıdaki şekilde hallölunur. 

(a) Birleşik Kırallığın askerî ihtiyaçlarının yürütülmesi hakkında, veya Birleşik Kırallık kuv
vetlerinin veya işbu Anlaşma hükümlerine göre kendileriyle birleşen her hangi diğer kuvvetlerin, 
veya Yunan, Türk ve Kıbrıs kuvvetlerinin statü, hak ve vecibelerine tesir ettikleri nisbette işbu 
Andlaşmanın hükümlerine mütaallik olarak, çıkabilecek her hangi bir mesele veya müşkülât, mu-
taden, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye'nin Üçlü Karargâhı ile Birleşik Kırallığın si
lâhlı kuvvetlerinin makamları arasında müzakereler ile hallolur. 

(b) işbu Andlaşmanm hükümlerinin tefsirine mütaallik ve yukarda mezkûr hallerde askerî 
makamlar arasında müzakere yoluyla üzerinde anlaşmaya varılamıyan veya ilgili taraflar arasın
da diplomatik yollarla müzakere ile üzerinde anlaşmaya varılamıyan diğer hallerde her hangi bir 
mesele veya müşkülât, .nihai karara bağlanmak üzere bu maksatla tâyin edilen, her biri Birleşik 
Kırallık Hükümeti, Yunanistan Hükümeti Türkiye Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından tâyin olunan dört temsilciden, ve Milletlerarası Adalet Divanı Başkanı tarafından 
tâyin olunan müstakil bir Başkandan mürekkep bir mahkemeye havale olunur. Milletlerarası Ada
let Divanı Başkanı Birleşik Kırallığın veya sömürgelerinin veya Yunanistan'ın, veya Türkiye'nin, 
bir vatandaşı olduğu takdirde yerine İkinci Başkanın; ve îkjnci Başkan da böyle bir vatandaş ol
duğu takdirde mahkemenin ondan sonra gelen kıdemli hâkimin işlemi yapması istenir. 

MADDE — 11. 

îşbu Andlaşmanm ekleri işbu Andlaşmanm ayrılmaz kısımları hüküm ve tesirindedir. 

MADDE — 12. 

îşbu Andlaşma bütün -taraflarca imzalandıkta yürürlüğe girer. 

(A) EKÎ 

KISIM — 1. 

Akrotiri Egemen Üs Bölgesi ve Dhekelia Egemen üs Bölgesi işbu eke ilişik (A) haritasında 
ve (B) haritasında kırmızı ile yaklaşık olarak belirtilen iki bölgeyi içine alır. 

a. (a) Akrotiri Egemen Üs Bölgesinin kara sınırları işbu ©kin (A) listesindeki haritalarda, 
hava fotoğraflarında ve tarifte belirtildiği gibidir. 
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(b) Dhekelia Egemen Üs Bölgesinin kara sınırları işbu ekin (B) listesindeki haritalarda, 

hava fotoğraflarında ve tarifte belirtildiği gibidir. 
3. tşbu ekin (A) ve (B) listelerindeki haritalar, hava fotoğrafları ve tarifler bu listelerin 

açıklayıcı notlan uyarınca yorumlanır. 

- . KISIM — 2. 

1. îşbu ekin 1 nci kısmında derpiş olunan Akrotiri Egemen Üs Bölgesinin ve Dhekelia Ege
men Üs Bölgesinin sınırları, Birleşik Kırallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından tâyin olunan 
temsilcilerden mürekkep bir sınır Komisyonu tarafından arazi üzerinde açık ve belli bir surette 
işaret olunur. 

2. Komisyon işbu Andlaşmanm yürürlüğe girmesi üzerine derhal tâyin olunur ve görevine 
başlar, ve görevini mümkün olan en kısa zamanda ve her halükârda dokuz aylık bir süre zarfın
da tamamlar. 

3. Bu kısmın 5 nci fıkrası baki kalmak şartı ile, Komisyon işbu ekin 1 nci kısmında derpiş 
olunan sınırlara katiyetle riayet eder. 

4. Komisyonun üzerinde mutabakata varamadığı, haritaların, hava fotoğraflarının veya ta
riflerin doğru teknik tefsirine mütaallik her hangi bir mesele, Birleşik Kırallık veya Kıbrıs Cum
huriyeti tarafından, Birleşik Kırallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında anlaşma ile seçilecek olan 
bağımsız bir uzmana karar için havale olunabilir. Uzmanın kararı nihai ve bağlayıcıdır. 

5. Birleşik Kırallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti Komiserleri mutabık kaldıkları takdirde, mahal
lî idari şartları nazarı itibara almak için, Komisyon işbu ekin 1 nci kısmında derpiş olunan sı
nırlardan küçük inhiraflar yapabilir ve sınırları buna uygun olarak işaretliyebilir. Komiserler 
anlaşmaya varamadıkları takdirde, işbu ekin 1 nci kısmında derpiş olunan sınırlar sınır olarak 
işaretlenir. 

KISIM — 3. 

1. Kıbrıs Cumhuriyeti, işbu kısmın 2 nci fıkrasında gösterilen hat I ve hat II arasındaki ve
ya hat.III ve hat IV arasındaki suları, kara suyunun bir kısmı olarak talebetmiyecektir. 

2. İşbu kısmın 1 nci fıkrası maksatları bakımından hatlar aşağıdaki gibidir. 

Hat I : îşbu ekin (A) ekinde gösterildiği gibi, Nokta No. 57D/1 den itibaren suların çekil
me hattı üzerindeki mevkiden itibaren 163 derecelik bir istikamette 6,85 mil; sonra 3 mil için 
207 derecelik bir istikamette; ve sonra 204 derecelik bir istikamette. 

Hat II : îşbu ekin (A) ekinde gösterildiği gibi, Nokta No. 59A/5 den itibaren suların çekil
me hattı üzerindeki mevkiden itibaren 108,5 derecelik bir istikamette 7,8 mil; sonra 136 derece
lik bir istikamette. 

Hat I I I : İşbu ekin (B) ekinde gösterildiği gibi Nokta No. 41B/10 dan itibaren suların çe
kilme hattı üzerindeki mevkiden itibaren 170 derecelik bir istikamette 3,8 mil; sonra 136 derece
lik bir istikamette 3,1 mil; ve sonra 156 derecelik bir istikamette. 

Hat IV : îşbu ekin (B) ekinde gösterildiği gibi, Nokta No. 42B/3 ten itibaren suların çe
kilme hattı üzerindeki mevkiden itibaren 103 derecelik bir istikamette 0,9 mil; sonra 150 derecelik 
bir istikamette 6-,3 mil; ve sonra 176 derecelik bir istikamette. 

3. îşbu kısmın 2 nci fıkrasında, zikrolunan mesafeler deniz mili olup bir deniz mili 1,852 mil
letlerarası metre olarak hesaplanmıştır, ve istikametler hakiki Kuzey'e nazaran olup 000 <Kuzey) 
dereceden 359 dereceye kadar saatin dönüş istikametinde hesaplanan dereceler olarak verilmiş
tir. 
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KINIM — 4. 

Dhekelia Enerji İstasyonunun Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesinde bulunmasına rağmen, memurla
rın, işçilerin veya malzemenin yokluğu veya yetersizliği sebebiyle, -Enerji istasyonu çalışmadığı 
takdirde, Birleşik Kırallık makamlarına, yetkili hizmet teşekküllerine, Birleşik Kırallık persone
line ve bunlara bağlı kimselere, ve mütaahhitleri ne yeteri kadar enerji sağlamak için, Kıbrıs Cum
huriyeti makamları ile bilistişare, veya acele hallerde onlara ihbarda bulunarak, yetersizlik de
vam ettiği müddetçe bu enerjinin teminini saklamak için Birleşik Kırallık kendi memurlarını, 
işçilerini ve malzemesini temin edebilir. 

2. işbu kısım maksatları bakımından, «Birleşik Kırallık makamları», «yetkili hizmet teşek
külleri», «Birleşik Kırallık personeli», «bağlı kimseler» ve «mütaahhitleri», bu ifadelerin işbu 
Andlaşmanm (B) ekindeki maksatlar bakımından haiz oldukları aynı mânaları haizdirler. 

(B) EKİ 

BÖLÜM - I. 

1. İşbu Ekin maksatları bakmından : 
(a) «Birleşik Kırallık askerî uçakları», Birleşik Kırallık Kara, Deniz ve Hava Silâhlı Kuv

vetleri tarafından kullanılan uçakları, ve bu Silâhlı Kuvvetlerin kontrolü altında bulunan ve
ya bunların hizmetleri için kiralanmış olan uçakları ifade eder; 

(b) «Yetkili hizmet teşekkülü», işbu Ekin bu bölümünün listesinde yazılı teşekküllerden 
her hangi birini veya onun namına hareket eden bir şahsı ifade eder; 

(c) «Birleşik Kırallık makamları», Birleşik Kırallık Hükümeti dairelerini veya Birleşik Kı-
rallığm diğer Hükümet makamlarını ve teşekküllerini veya bunların her hangi biri namına hare
ket eden her hangi bir şahsı ifade eder; 

(d) (a) «Birleşik Kırallık personeli» : 
(i) Birleşik Kırallığın Kara, Deniz ve Hava Silâhlı Kuvvetlerinin mensuplarını, 
(ii) Bir Birleşik Kırallık makamı tarafından usulüne uygun olarak yetkili bulunan ve böyle 

tanınan her hangi bir Birleşik Kırallık makamının hizmetinde bulunan veya onun namına görev
lerde bulunan şahısları, 

(iii) Birleşik Kırallığın yetkili hizmet teşekküllerini ve bunlar tarafından istihdam olunan 
şahıslan, 

İfade eder. 
(b) İşbu Ekin II nci bölümünün 4 ncü kısmının 1 nci fıkrası ve 2 nci kısmının 5 nci fıkrası 

maksatları bakımından olan haller haricolmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyetinin vatandaşı olan şa
hıslar Birleşik Kırallığın Kara, Deniz veya Hava Silâhlı Kuvvetlerinin mensubu olmadıkça Bir
leşik Kırallık personeli sayılmazlar; 

(e) «Birleşik Kırallık malı», her hangi bir Birleşik Kırallık makamı veya yetkili hizmet 
teşekkülü tarafından iktisabolunan veya onun işgalinde, zilyedliğinde veya kontrolunda bulu
nan malı ifade eder; 

(f) «Mahal» Birleşik Kırallık Hükümetinin işbu Ekin II nci bölümünün 1 nci kısmi uyarınca 
kullanmaya yetkili olduğu mahalleri ifade eder; 

(g) «Tesis» e daimî veya muvakkat her hangi bir bina veya yapı dâhildir, ve karadaki ve
ya denizdeki bir tesisi de içine alır; 

(h) «Ülke» bir ülkeye komşu kara suyunu da içine alır, ve her hangi bir ülkeye atıf buna 
göre tefsir olunur; 

(i) Bir şahsa «Bağlı kimse» : 
(i) Bu şahsın karısını veya kocasını, 
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(ii) Kısmen veya esas itibariyle bu şahsın tarafından bakımı deruhde ediİen veya onüh 

nezaret veya mesuliyeti altında bulunan her hangi bir diğer şahsı, ve 
(iii) O şahsın evinde hizmetkâr olarak istihlam edilen (Kıbns Cumhuriyetinin bir vatanda

şı veya mûtaden orada mukim olmıyan) her hanhangi diğer bir şahsı, 
îfade eder. " " 
(j) «Birleşik Kırallık tekneleri», Birleşik Kırallık Kara,- Deniz ve Hava Silâhlı Kuvvetleri 

tarafından kullanılan tekneleri ve bu Silâhlı Kuvvetlerin kontrolü altında bulunan veya bunla
rın hizmetleri için kiralanmış tekneleri ifade eder; 

(k) «Mütaahhitler», Birleşik Kırallık makamları ile yaptıkları mukaveleler tahtında Kıbrıs 
Adasında bu makamlar için iş gören veya hizmeti r̂ ifa eden teşebbüs ve şahıslan ve teşebbüsler ve 
şahıslar tarafından istihdam edilen şahısları ifade eder; ancak, yalnız «Birleşik Kırallık malı» 
ile ilgili olarak ve işbu Ekin II nci bölümünün 7 nci kısmı maksatlan bakımından müstesna, bu 
tarif mûtat iş mahalli Kıbns Cumhuriyeti dâhilinle olan teşebbüslere, veya mûtaden orada ikamet 
eden şahıslara, veya onun vatandaşlarına, uygulanmaz; 

(1) «Ordu satıcılan», Kıbns Cumhuriyetinin vatandaşı olmıyan ve mûtaden orada mukim 
bulunmıyan, Birleşik Kırallık Kara, Deniz ve Hava Silâhlı Kuvvetlerinin mensuplarının hiz
metlerini görmek üzere Birleşik Kırallık makam1 arı tarafından bunlara, refakatlerine ruhsat ve
rilmiş olan şahıslan ifade eder. 

2. İşbu Ekte «Birleşik Kırallık» a yapılan atıflar milletlerarası münasebetlerinden Birleşik 
Kırallık Hükümetinin meşgul olduğu her hangi bir ülkeye yapılan bir atfı içine alır şekilde tef
sir olunur. 

LİSTE 

Yetkili hizmet teşekkülleri 

Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Enstitüleri (NAAPI) 
Ordu Sinema Korporasyonu (A.K.C.) 
Kıraliyet Hava Kuvvetleri Sinema Korporas /onu (R.A.F.C.O.) 
Malcolm Kulüpleri 
Silâhlı Kuvvetler Merkezî Kitap Deposu 
îngiliz Kızılhaç Cemiyeti 
(St. John Şövalyeleri Teşkilâtı ve St. Andrew Seyyar Hastane Cemiyeti dâhildir.) 
Erler, Denizciler ve Havacılann Aileleri Cemiyeti (S. S. A. P. A.); Gönüllü Refah Çalışması 

Konseyi (C. V. W. W.) ve Üye Teşekkülleri • 
(a) Genç Hiristiyan Erkekler Cemiyeti (Y. M. O. A.) 
(b) Genç Hiristiyan Kadınlar Cemiyeti (Y. W. C. A.) 
(c) Katolik Kadınlar Birliği Kulübü Komitesi 
(d) Selâmet Ordusu 
(e) Kilise Ordusu 
(f) Kıraliyet Kuvvetlerinin Bina ve Kantin îşleri için Iskoçya Kilisesi Komitesi 
(g) Metodist ve Birleşmiş Heyet Kiliseleri 
(h) Toc H 
(i) İngiltere Kilisesi Erler, Denizciler ve Havacılar Kulüpleri 
(j) Akdeniz Garnizonlarına Misyon 
(k) Hibbert Evleri 
(1) Lady Lampson Kulübü 

Sivil Savunma Kadın Gönüllü Hizmeti (W. V. S.) 
Erler ve Havacılar Mukaddes tfitap Okuma Cemiyeti 
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Silâhlı Kuvvetler Yardım Cemiyeti ve Lord Roberts tş Yeri 
Kıraliyet Deniz Film Korporasyonu 
Kıraliyet Deniz Avam Okuma Cemiyeti 
ingiliz Denizciler Cemiyeti 
Denizcilere Misyonlar 

(B) EKÎ 

BÖLÜM - I I . 

KISIM — l. , 

1. Birleşik Kıralhk Hükümeti, işbu Ekin bu Kısmının (A) listesinde gösterilen Kıbrıs Cum
huriyeti ülkesindeki Mahalleri, kısıntı veya müdahale olmaksızın, kullanmaya devam etmek hakkı
nı haizdir. * 

2. Birleşik Kıralhk Hükümeti, işbu Ekin bu Kısmının (B) (listesinde gösterilen Kıbns Cum
huriyeti ülkesindeki Mahalleri, kısıntı veya müdahale olmaksızın, kullanmaya devam etmek hak
kını haizdir; ancak, bu Mahallerin kullanılmasını mümkün olan en kısa zamanda sona erdirecek
tir. 

3. Birleşik KıraKhk Hükümeti, Kıbns Cumhuriyeti Hükümeti ile istişareden sonra, Kıbns Ada
sındaki üs bölgelerinin ve tesislerinin müessir kullanılması için teknik bakımdan zaman zaman lü
zumlu görebileceği munzam küçük Mahallerin kullanılmasını sağlamak hakkını haizdir. 

4. Mahaller dâhilinde kullanılacak özel hakların işbu Andlaşmadaki sayılması, Birleşik Kıral
hk Hükümetinin bu Kısmın 1, 2 ve 3 ncü fıkraları gereğince faydalanacağı kullanma ve kontrol 
genel hakkına halel getirir şekilde yorumlanınıyacaktır. 

KISIM — 2. 

1. Birleşik Kıralhk makamlan, işbu Kısmın mütaajap fıkralannda atıfta bulunulan haklar 
bilhassa dâhil olmak üzere, Mahaller dâhilinde tam kontrol icra etmek hakkını haizdir. 

2. Birleşik kıralhk makamlan, mahalleri muhafaza etmek ve savunmak, ve mezkûr makam
lar tarafından mahallere girmelerine veya orada bulunmalarına izin verilmemiş olan şahıs
lan mahallerden dışarı çıkarmak hakkını haizdir. Resmî görevleri icabı Kıbrıs Cumhuriyeti 
memurları veya makûl bir sebebe dayanan hususi şahıslar, yetkili birleşik kıralhk makamla
rının rızası ile mahallere girebilirler; bu rıza gayrimakûl bir sebep olmadan esirgenmez. 

3. Birleşik Kırallığın silâhlı kuvvetlerinin nizamî olarak teşekkül etmiş birlikleri veya 
tertipleri, bir suç işlediğinden şüphe edilen her hangi bir şahsı orada tevkif etmek hakkı dâ
hil olmak üzere, mahallerin zabıtasını temin etmek münhasır l^akkını haizdirler. Haklarında 
Birleşik Kiralığın mutlak kazai yetki icra hakkını haiz olduğu, veya kazai yetki icra hak
kını birinci derecede haiz olduğu, veya işbu Andlaşmanın C ekinin 8 nci kısmının hükümleri 
gereğince Birleşik Kırallığın nezaret altına almak hakkını haiz olduğu, şahıslardan gayn her 
hangi böyle hir tevkif Kıbns Cumhuriyeti makamlarına derhal bildirilir ve böyle şahıslar 
(yukanda sözü geçenler hariç) haklannda normal kanuni muamele yapılmak üzere bu ma
kamlara derhal tevdi olunurlar. Birleşik Kıralhk makamlan asayişin muhafazasında kendilerine 
zaman zaman yardım etmek üzere Kıbns Cumhuriyeti makamianna müracaat edebilir. 

4. (a) Birleşik Kıralhk makamları mahaller dâhilinde, makamların ve oradaki şahısla-
nn ve mallann güvenliğini sağlamak için lüzumlu görecekleri tedbirleri ittihaz edebilir
ler. 

(b) Kıbns Cumhuriyeti makamlar^ Birleşik Kıralhk makamlan ile danışarak, mahallerin ve 
oradaki şahıslann ve mallann güvenliğini sağlamak için lüzumlu olan tedbirleri mahallerin 
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dışında ittihaz ederler; ancak, mezkûr güvenlik ani olarak tehdit edildiğinde, Birleşik Kıral 
İlk makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bu güvenliği sağlamıya muktedir oluncaya ka
dar, mahallerin dışında fakat hemen ve fiilen yakınında, ihtiyati tedbirler alabilirler. 

5. (a) Birleşik Kırallık makamları, Birleşik Kırallık personeline, bağlı kimselerine ve 
Birleşik Kırallık mallarına zarar veya hasar veya müdahaleyi önlemek, ve Birleşik Kırallık 
resmî bilgilerinin güvenliğini sağlamak için, şartlara göre makûl olan tedbirleri alabilirler. 

(b) işbu fıkradaki «Birleşik Kırallık malı» na, Birleşik Kırallık makamlariyle olan bir 
mukavele icabları için gerekli bulunan mal olarak, her hangi bir mütaahhidin malik olduğu 
veya onun işgalinde, zilyetliğinde veya kontrolünde bulunan mal dâhildir. 

KIHJM - 3. 

1. Kıbrıs Adasındaki Birleşik Kırallık tesislerinin ve malzemesinin müessir surette işle
tilmesini ve güvenliğini sağlamak için, bu tesislerin ve malzemenin yakınında uçakların, 
teknelerin ve araçların hareketleri, tesislerin kurulma ve inşası ve radyo ve elektrik malze
mesinin işletilmesi dâhil olmak üzere, faaliyetler' üzerinde Birleşik Kırallık makamlarının 
lüzumlu görebileceği makûl kontrolü, Birleşik Kırallık makamlarının talebi üzerine Kıbrıs 
Cumhuriyeti makamları düzenler. 

2. Birleşik Kırallık makamları Dhekelia Egemen Üs bölgesindeki mücavir tesislere mü
dahalede bulunabilecek cihazların Pergamos veya Akhyriton köylerinde veya bunların yakı
nında mevcudiyetinden şüphelendiği hallerde, Birleşik Kırallık makamlarının talebi üzerine 
ve bu makamlarla iş birliği ile Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bu köylerde veya yakınlarında 
böyle cihazları arar ve her hangi bir böyle cihazlar bulunduğu takdirde müdahaleyi berta
raf etmek için gerekli bastırıcı aletleri monte etmek maksadiyle böyle cihazlar! kaldırır ve 
bundan sonra mümkün olan en kısa zamanda iade eder. Böyle bastırıcı aletlerin monte edil
mesinden münhasıran Birleşik Kırallık makamları sorumludur. 

3. Nezaret altına almak mutlak surette zaruri olduğu nisbette, Birleşik Kırallık silâh
lı kuvvetlerinin zabıtası ve mensupları, işbu Andlaşma ile Birleşik Kırallığa bahşolunan ko
laylıkların ve hakların kullanılmasına veya icrasına huzurlarında mâni olan veya mâni ol-
mıya teşebbüs eden, veya Birleşik Kırallık mallarına zarar veren veya bunları götüren veya 
zarar vermeye veya getirmeye teşebbüs eden, şahısları nezaret altına alabilirler. Bu gibi hal
lerde kaza yetkisi meselesi işbu Anlaşmanın C Ekinin 8 nci hükümlerine göre kararlaştırı
lır. Bu suretle nezaret altına alınan şahıslar Birleşik Kırallık silâhlı kuvvetler mahkemelerinin 
kaza yetkisine tabi değil iseler, normal kanuni usullerle muamele görmek üzere derhal Kıb
rıs Cumhuriyetinin münasip makamlarına tevdi olunur. 

KISIM - 4. 

1. (a) Birleşik Kırallık makamları, Akrotiri Egemen Üs Bölgesi, Dhekelia Egemen Üs 
Bölgesi, mahaller ve işbu ekin bu bölümünün 8 nci kısmının 6 ncı paragrafında atıfta bulunu
lan diğer binalar ve tesisler, atış bölgeleri, eğitim bölgeleri, eğitim yapılan yerler, limanlar 
ve hava meydanları ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının rızası ile başka yerlere ve bu yer
lerden ve bu yerler arasında Birleşik Kırallığın kara, deniz ve hava silâhlı kuvvetlerinin 
birliklerinin yürüyüş düzenlerinin ve araç konvoylarının hareketleri için, yolları, limanları ve 
diğer kolaylıkları serbestçe kullanmak hakkını haizdirler. 

b) (a) bendinde hilafı derpiş olunmadıkça, Birleşik Kırallık makamları, yetkili hizmet te
şekkülleri, Birleşik Kırallık personeli (tertiplenmemiş olarak), mütaahhitler, ordu satıcıları ve 
bunlardan her hangi birine bağlı kimseler, Kıbrıs Cumhuriyeti Ülkesinin dâhiline ve haricine, 
Kıbrıs Cumhuriyetinin kanunları ile vatandaşlarına müsaade olunan nisbette hareket etmek 
serbestisini haizdirler. 
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2. Birleşik Kırallık makamları Birleşik Kıratlık askerî uçaklarının Kıbrıs Cumhuriyeti Ül

kesi üzerindeki hava sahasında uçması hakkını, diğer uçakların emniyetine ve Kıbrıs Cumhuri
yetinde can ve mal emniyetine riayet etmekten başka bir kısıntı olmaksızın, haizdirler. 

3. Birleşik KıralUk makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile danışmadan sonra, Bir
leşik Kırallık teknelerinin ve askerî uçaklarının iyi işlemesini ve emniyetini sağlamak için zaru
ri görebilecekleri ışıkları ve diğer seyrüsefer kolaylıklarını Kıbrıs Cumhuriyeti Ülkesinde kur
mak, muhafaza etmek veya sökmek hakkını haizdirler. 

4. (a) Birleşik Kırallık malı olan veya Birleşik Kırallık makamlarına veya yetkili 
hizmet teşekküllerine gönderilen bir yük veya hamuleyi taşıyan bir uçak, tekne veya araç 
Kıbrıs Cumhuriyeti Ülkesinde alıkonulduğu veya hasar gördüğü takdirde, Birleşik Kırallık ma
kamları ve yetkili hizmet teşekkülleri ve namlarına hareket eden şahıslar, yerine göre, uçağa, 
tekneye veya araca, veya o yük veya hamuleye erişmek hakkını haizdirler. Böyle uçak, tekne 
veya araç Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarının mûtat muameleleri icabı alıkonulduğu takdirde, 
işbu alıkoymanın devamı müddetince yapılacak erişme, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları talebet-
tikleri takdirde, Kıbrıslı memurların huzurunda olur. 

(b) işbu fıkradaki «Birleşik Kırallık malı» na aynı zamanda, Birleşik Kırallık makamları 
ile yapılan bir mukavelenin icapları için gerekli mal olarak, her hangi bir mütaahhidin malik 
olduğu veya işgalinde veya zilyedliğinde veya kontrolunda bulunan mal dâhildir. 

KTSIM — 5. 

1. işbu Ekin bu bölümünün 4 ncü kısmı ile Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından bahşolunan haklara 
Kıbrıs Cumhuriyetindeki liman, doklar, iç liman, rıhtımlar ve ilgili tesisler ve malzemenin engel
siz kullanılması dâhildir. 

2. Memurların, işçilerin veya malzemenin yokluğu veya yetersizliği sebebiyle, Kıbrıs Cum
huriyetindeki liman kolaylıkları Birleşik Kırallık makamlarının veya yetkili hizmet teşekkülle
rinin ihtiyaçlarını karşılamaya kifayetsiz geldiği takdirde, Birleşik Kırallık makamları Kıbrıs 
Cumhuriyeti makamlariyle danışarak veya acele hallerde onlara bildirerek, kifayetsizlik devam 
ettiği müddetçe bu ihtiyaçları karşılamak için kendi memur, işçi ve malzemesini temin etmek 
hakkını haizdir. 

3. işbu kısımdaki Birleşik Kırallık makamlarının haklarının kullanılmasında, Birleşik Kıral
lık tekneleri Kıbrıs Cumhuriyetindeki limanlan ziyaret etmek ve orada erzak, içecek su ve di
ğer ikmallerini temin etmek hakkını haizdirler. Kıraliyet gemilerinin ziyaretleri mûtat milletler
arası usullere tabidir. 

/ KTSIM — 6. . 

1. Birleşik Kırallık makamları, telsiz yayınlarında bulunmak ve lüzumlu görecekleri telsiz 
frekanslarını kullanmak kısıntısız hakkı dâhil olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti Ülkesindeki 
mevcut muhabere sistemlerini ve elektronik sistemlerini ve yenilerini kurmak ve serbestçe işlet
mek, ve Akrotiri Egemen Üs Bölgesi, Dhekelia Egemen Üs Bölgesi, Mahaller, tesisler veya 
bunlardan her hangi biri arasımda denizaltı veya başka kablolar çekmek, hakkını haizdir. Mûtat 
haber bültenleri dışında bu yayınlar, Kıbrıs'ın dahilî işleri ile ilgilenmiyecek veya Kıbrıs Cum
huriyetinin diğer memleketlerle dostane münasebetlerine menfi tesir icra edecek mahiyette ol-
mıyackatır. 

2. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ve Birleşik Kırallık makamları Kıbrıs Adasında telekomü
nikasyonun müessir çalıştırılmasını sağlamak için istişare ve iş birliği yapacaklardır. Kıbrıs Cum
huriyeti makamları ve Birleşik Kırallık makamları Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesi
nin ve Milletlerarası Telsiz Tüzüğünün hükümlerine uyacaklar, ve karşılıklı telsiz plânlamasını 
mümkün kılabilmek için müştereken bir Kıbrıs Telekomünikasyon Koordinasyon Komitesi ve 
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karşılıklı olarak kaoul edilecek frekansları tahsis etmek maksadiyle bir Kıbns Frekans Tahsis 

. Komitesi tesis edeceklerdir. 
3. Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyetindeki mevcut ve yeni frekansları bakı

mından bunları Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine bildirmek ve bunlardan beynelmilel 
surette sorumlu olmak hakkını haizdir. 

4. Birleşik Kırallık makamları, münhasıran kendi istifadeleri ve Birleşik Kırallık personelinin 
ve bunlara bağlı şahısların istifadesi için Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde telgraf ve posta hizmetle
ri işletmek hakkını haizdir. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bir ingiliz silâhlı kuvvetleri posta
nesi adresini taşıyan Birleşik Kırallık perosneli irin alman bütün telgrafları ve diğer posta mad
delerini seçilen bir mübadele postanesinde İngiliz Silâhlı Kuvvetleri Posta Hizmetine devrede
cektir. 

KISIM '— 7. 

1. Birleşik Kırallık makamları, yetkili hizmet teşekkülleri ve mütaahhitleri, Akrotiri Ege-
men Üs Bölgesinde, Dhekelia Egemen Üs Bölgesinde ve mahallerde Kıbns Adasının diğer kısım
larından işçileri serbestçe istihdam edebilir. 

2. Birleşik Kırallık makamları, yetkili hizmet teşekkülleri ve bunların mütaahhitleri, mümkün 
olduğu nisbette Kıbns Adasında yalnız Kıbnslı memur ve isçileri istihdam edecektir. An^ak, 
bu gibi memur ve işçilerin mevcut ve işi görmeye muktedir olmaları şarttır. Bu balamdan, Birle
şik Kırallık makamlan, yetkili hizmet teşekkülleri ve bunlann mütaahhitleri Kıbrıs'taki cemaat
lerin nispî sayısını mümkün olduğu nisbette navara alacaklardır. Yukardaki hususlar Birleşik 
Kırallık makamlannın, yetkili hizmet teşekküllerinin ve bunların müteahhitlerinin gerektiği za
man İngiliz Adalarından memur ve işçi istihdam etmek hakkına halel getirmez. 

3. Birleşik Kırallık makamları, yetkili hizmet teşekkülleri ve mütaahhitleri Kıbrıs Cumhuri
yeti ülkesinde mevcudolan mahallî işçilerin azlığının veva yetersizliğinin g*erekli kıldığı nisbette 
mûtaden Kıbns Adasında mukim olmıyan şahıslan istihdam edebilirler. İşbu Anlaşmanın C eki
nin şümulüne girenler haricolmak üzere, bu gibi şahısların fdrişlerine Kıbns Cumhuriveti mevzu
atında yabancılann girişi için derpiş olunan muamele uygulanır. Bu muamele yukarda zikredilen 
hakkın umumiyetle istimalini haleldar eder bir tarzda uygulanmaz. 

4. Kıbns Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde mahallî sivil isçilerin tutulması Kıbns Cumhuriyet 
makamlannın yardımı ile onun işçi mübadele teşkilâtı vasıtasiyle yanılır. Birleşik Kırallık ma
kamlan ve yetkili hizmet teşekkülleri Kıbns Cuhııriyetinde aynı işler için verilecek umumiyetle 
muadil ücretleri Öder ve hizmet şartlarını sağlar. Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dahilindeki iş ve ça
lışma şartlan hususiyle ücretler, ek ödemeler ve işçilerin korunması şartları Kıbrıs Cumhuriye
tinin umumi mevzuatı ile düzenlenir. 

5. Âmme sağlığı ve selâmetine ve' işçilerin korunmasına mütaallik konularda,' askerî icap
lar gayrimümkün kılmadıkça, Birleşik Kırallık makamlan ve yetkili hizmet teşekkülleri Kıbns 
adasında kendileri tarafından istihdam edilen sivillerin, çalışma şartlannm aynı işler için Kıb
ns Cumhuriyetinde umumiyetle mevcut olan şartlar kadar müsait olmasını sağılıyacaklardır; 
Kıbns Cumhuriyeti Ülkesinle bu şartlar Kıbns Cumhuriyetinin umumi mevzuatı ile düzenlenir, 
ancak, bu mevzuatın, tatbikatında Kıbns Cumhuriyet makamlan, Birleşik Kırallık makamlarının 
tesislerinin ve malzemesinin güvenliğine ve müessir işlemesine engel olmamayı sağlıyacak gerekli 
tedbirleri alırlar. 

KISIM — 8. 

1. Birleşik Kırallık makamlan, Kıbns Cumhuriyeti makamlan ile istişareden sonra işbu 
Andlaşma gereğince yapılan işlemler bakımından Kıbns Cumhuriyetinin herhangi bir kısmında 
her hangi bir nevi tetkik yapabilirler. Kıbns Cumhuriyeti makamlan istedikleri takdirde, mahal
lerin dışında herhangi bir tetkik yapıldığı zaman Kıbrıs Cumhuriyeti makamlannın bir temsil-
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eisi hazır bulunabilir. Bu tetkiklerin neticeleri ve haritalar, hava fotoğrafları, trigonemetri ve
ya diğer kontrol mutaları gibi bununla ilgili bütün malûmat, Birleşik Kırallık makamları ta
rafından Kıbns Cumhuriyeti makamlarına temin edilecektir, tşbu kısım ile bahşofaınan haklar 
Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından girilmesi umumiyetle yasak kılınan bölgelere şamil de
ğildir. 

2. tşbu kısmın 3 ncü fıkrasının hükümleri baki kalmak şartiyle, Birleşik iftrtflijıir makam
ları ve müteahhitleri, mahaller ve bu kısmın 6 ncı fıkrasında atıfta bulunulan diğer binalar 
ve tesisler dahilinde, kendi ihtiyaçları için kâfi miktarda suyu ve bina ve inşaat malzemesini 
her türlü vasıta ile aramak ve elde etmek hakkım haizdir. Ancak böyle malzemenin elde edil
mesi mücavir mallara zarar vermemelidir, tşbu Andlaşma gereğince yapılan bu işlemler esnasın
da, petrol dahil fakat bina ve inşaat malzemesi hariç, keşfedilebilecek herhangi arkeolojik ka
lıntılar ve tabiî kaynaklar Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin malı olarak kalır . 

3. Bir taraftan Akrotiri Egemen Üs Bölgesi, Dhekelia Egemen Üs Bölgesi, Mahaller ve işbu 
Ekin bu bölümünün 8 nci kısmının 6 ncı fıkrasında atıfta bulunulan diğer binalar ve tesisleri, ve 
diğer taraftan Kıbrıs Cumhuriyetini ilgilendirebilecek su temini meselesini daimî surette tetkik al
tında bulundurmak, ve ilgili müstehliklerin ihtiyaçlarının karşılanması imkânları hakkında ve bu 
ihtiyaçların sağlanması ve mevcut suyun âdilen dağıtılması için suyun çıkarılması ve istihlâki 
üzerine her hangi bir kısıntı vuz'edilmesine mütaallik olarak yetkili makamlara tavsiyelerde bu
lunmak üzere, Birleşik Kırallık makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları temsilcilerinden 
müteşekkil bir komite tesis edilir. 

4. Birleşik Kırallık makamları ve yetkili hizmet Teşekkülleri Kıbrıs Cumhuriyeti dışındakiler 
de dâhil olmak üzere, mütaaJhhitler kullanmak veya istihdam etmek hakkını haizdirler. Ancak, 
Birleşik Kıratlığın meşıru menfaatlerine halel getirmeksizin, mümkün olduğu kadar, mutaden Kıb
ns Ada'sında mukim olan mütaahhitler tercih olunur. 

5. Birleşik Kırallık makamları ve yetkili hizmet teşekkülleri ve Birleşik Kırallık personeli, 
mütaahhitleri, ordu satıcıları ve bunlardan her hangi birine bağlı şahıslar Kıbrıs Cumhuriyeti 
dâhilinde bina işgal etmek ve ikamet etmek hakkını haizdirler. 

0. İzinlilerin kampları, ikametgâh binaları, blokları ve işbu Ekin bu bölümünün C ve D lis
telerinde atıfta bulunulan ilgili arazi ve diğer kolaylıklarla birlikte, diğer tesislere aşağıdaki hü
kümler uygulanır: 

(a) Birleşik Kırallık makamları böyle binaları muhafaza edeb&ir; 
(b) Birleşik Kırallık makamlarının müsaadesi olmaksızın hususi şahısların bunlara girmek 

hakkı yoktur; ve 
(c) Kıbrıs Cumhuriyeti memurları böyle binalara girmek hususunda (her hangi bir hakkı isti

mal ederken Birleşik Kırallık makamları ile danışarak hareket edecektir. 
7. Birleşik Kırallık makamları, yetkili hizmet teşekkülleri, Birleşik Kırallık personeli, müta

ahhitleri, ordu satıcıları ve bunlardan her hangi birine bağlı şahısların, Kıbrıs Cumhuriyeti da
hilindeki âmme hizmetlerini, diğer Hükümet dışı müstehlMerİnkinden daha az müsait olmıyan 
hükümler, şartlar ve mükellefiyetler ile kullanmalarına müsaade olunur. 

8. (a) Kıbns Ada'sındaki Birleşik Kırallık makamlan, yetkili hizmet teşekkülleri, Birleşik 
Kırallık personeli, mütaahhitleri, ordu satıcılan ve bunlardan her hangi birine bağlı şahıslar, 
Kıbns Cumhuriyeti dâhilinde umumiyetle tatbik olunan şartlara tabi olarak, kendi istimal ve is
tihlâkleri için gerekli olan mallan ve emtialan ve muhtaç olduklan hizmetleri mahallen satınala-
bilirler. 

(b) Müsait bir fiyatla satmalınabildiKteri ve istenilen evsafta olduklan takdirde, Kıbns Ada'-
sı dâhilinde muhtaçolduklan mallan ve emtialan mahallen satınalmak, Birleşik Kırallık makam
lan ve yetkili hizmet teşekülleri ve bunların mütaahhnıtlerinin politikası olacaktır. Kıbrıs Cum
huriyetinin, iktisadiyatı üzerindle her hangi bir aksi tesir yapabilecek mübayalan önlemek için, 
yetkili mateamlan, gerektiği zaman, satınalınması kısılmak veya yasak edilmesi gereken her türlü 
maddeleri belirtir, 
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(c) Yukardaki (b) bendinin hükümleri baki kalmak şartiyle, böyle mubayaaları diğer Hü

kümet - dışı alıcılarınlkînden daha az müsait olmıyan hükümler ve şartlarla yapmaları hususunda, 
Birleşik Kırallık makamlarına, yetkili hizmet teşekkülleri ve bunların müteahhitlerine Kıbrıs 
Cumhuriyeti makamları hiçbir mâni çıkarmazlar. 

(d) tşbu fıkradaki hiçbir husus Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde umumiyetle tatbik olunan malî 
nizamlardan hiçbir muafiyet bahşetmez. 

9. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, kendi eğitim ve sağlık kolaylıkları dâhil olmak üzere, Bir
leşik Kırallık personelinin, müteahhitlerinin, ordu satıcılarının ve bunlardan her (hangi birine bağlı 
şahısların refahını sağlamak maksadiyle Birleşik Kırallık makamlarının ve yetkili hizmet teşek
küllerinin Kıbrıs Cumhuriyeti dahilindeki hareketlerine hiçbir kısıntı koymazlar. 

10. Birleşik Kıraillık makamları, personeli ve müteahhitleri ve bunların ikisinden birine 
bağlı şahıslar, Kıbos Cumhuriyeti dahilinde eğitim meselelerine müteallik her hangi bir kanunun 
uygulanmasından muaftırlar, bununla beraber mümkün olan ahvalde, asgari olarak Kıbrıs Cumhu
riyeti kanunları ile sağlanan seviyede bir eğitim standardının muhafazasını temin etmek için ma
kul bütün tedbirleri alırlar. 

11. Birleşik Kırallık makamları tarafmdan asgari olarak müsavi standartlar veya şartlar 
konulduğu ölçüde, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları Birleşik Kırallık makamlarını, personelini ve 
bunlara bağlı şahısları Kıbrıs Cumhuriyetinin sağlık meselelerine müteallik nizamlarından muaf 
kılarlar. Birleşik Kırallık makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, bulaşıcı bir hastalığın 
çıkması veya çıkması şüphesi, gelinmesi, bertaraf edilmesi ve alınan tedbirler hakkında biribirle-
rine derhal malûmat verirler. 

12. a) Birleşik! Kırallık makamları, yetkili' hizmet teşekkülleri, mütaahhitleri ve ordu satıcı
ları; Kıbrıs Cumhuriyeti dahilinde müesses usûllere uygun ve kısıntısız olarak, münhasıran 
Birleşik Kırallık personeline ve müteahhitlerine ordu satıcılarına ve bunlardan her hangi birine 
bağlı Tanışlara, mallar satabilir ve hizmetler sağlıyabilir. Yukarıdaki hakkın kötüye kullanılma
sını önlemek üzere, Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile istişare eder
ler. 

b) işbu fıkra, kendilerine başka türlü hak tanınmamış olanlara emtiayi gümrük veya diğer 
vergi veya resimlerden muaf olarak satmalmak hakkını bahşeder şekilde tefsir olunmaz. 

13. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları Kıbrıs Ada'sının dahlî iktisadiyatı ile ilgili olarak iti* 
razda bulunmadıkları takdirde, Birleşik Kırallık makamları ve yetkili hizmet teşekkülleri, Ada'-
da ihtiyaçlarından fazla olduğunu gördükleri gayrimenkul olmıyan mallan satabilirler. 

14. Birleşik Kırallık mallan ve Birleşik Kırallık personelinin, mütaahhitlerinin, ordu satıcı-
lannın ve bunlardan her hangi birine bağlı şahıslann transit geçişleri ve Birleşik Kırallık perso
neli, mütaahhitleri, ordu satıcıları ve bunlardan her hangi birine bağlı şahıslann gümrük ve dü» 
hul kontrolları hususunda Kıbns Cumhuriyeti dahilindeki hava meydanlannda ve limanlarda hu
susi tertibat alınır. 

KISIM — 9. 

1. Birleşik Kırallık Hükümeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile istişareden sonra, Kıbns 
Ada'sındaki Egemen Üs Bölgelerinin ve tesislerinin müessir kullanılması için teknik bakımdan 
zaman zaman gerekli görebileceği munzam haklann kullanılmasını sağlamak hakkını haizdir. 

2. Birleşik Kırallık makamlan, işbu Ek uyannca haklannm kullanılmasında, bilhassa hususi 
mülkiyete mütaallik mûtad haklar dâhil olmak üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti ve vatandaşlannın 
menfaatlerini daima nazan itibara alır. 

3. Birleşik Kırallık makamları bir Birleşik Kırallık silâhlı kuvvetinin iş bu Andlaşmanm C 
eki gereğince haiz olduğu bütün hakları ve kolayhklan haizdir, ve Akrotiri Egemen Üs Bölgesi 
ve Dhekelin Egemen Üs Bölgesi Birleşik Kırallık askerî kumandanının yetkili kıldığı ve Kıbns 
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Ada'sında resmî görev ifa eden şahıslar ve bunlara bağlı şahıslar iş bu ek gereğince bir silâhlı 
kuvvet mensuplarının ve bunlara bağlı şahısların haiz oldukları bütün haklan ve kolaylıkları ha
izdirler; ancak, iş bu fıkra Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanmaz. 

4. Britanya Milletler Camiası dahilindeki her hangi bir memleketin silâhlı kuvvetleri muayyen 
bir zaman için Akrotiri Egemen Üs Bölgesindeki ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesindeki Birleşik 
Kırallık Silâhlı Kuvvetleri ile birlikte üslendirilmiş olduğu veya beraber çalıştığı takdirde, bu 
silâhlı kuvvetlerin makamları, personeli ve bağlı şahıslar, işbu ekin taallûk ettiği bütün mesele
ler bakımından, aynı vecibelerin tatbik edilmesi dâhil olmak üzere, Birleşik Kırallık makamlarına 
Birleşik Kırallık personeline ve bunlara bağlı şahıslara bahşolunan muamelenin aynine mazhar 
olacaklardır. 

LİSTE (A) 

1. işbu ekin bu bölümünün 1 nci kısmının 1 nci fıkrasının uygulanacağı mahallerin mevki
leri aşağıda gösterilmiştir : 

A.l - Limasol Limanında 
A.2 - Troodos'da 
A.3 - Olimpus Dağında 
A.4 - Zyyi'nin Kuzeyinde ve Batısında 
A.5 - Kiti Burnunda 
A.6/1 - Greco Burnunda 
A.6/2 - Ek A.6/1 için su temini 
A.7 - Yayla Dağında 
A.8 - Heraklis'de 
A.9 - Magosa Limanında 
A.10/1 - Lefkoşa Hava Meydanında 
A.10/2 - Ek A.10/1 için su temini 
2. Bu mahallerin takribi mevkileri işbu ekin bu bölümüne ekli harita üzerinde A.l den 

A.10/2 ye kadar numaralarla gösterilmiştir. 
Her mahallin teferruatlı plânlan işbu listeye eklidir. 

LİSTE (B) 

1. İşbu Ekin bu Bölümünün 1 nci Kısmının 2 nci fıkrasının uygulanacağı mahallerin mevki
leri aşağıda gösterilmiştir : 

B.l/1 - Polemidhia'da, küçük atış sahası dâhil 
B.l/2 - Liste B.l/1 için su temini 
B.2 - Larnaca'nın güneyindeki kullanılmıyan hava meydanında 
B.3/1 - Zyyi'nin Kuzeyinde 
B.3/2 - Liste B.3/1 için su temini 
B.4 - Magosa'da, Lefkoşa yolu üzerinde 
B.5 - Magosa - Salamis anayolunun üzerinde ve Batısında 
B.6 - Lefkoşa'nın Kuzey - Batısında, Girne yolu üzerinde 
B.7 - Lefkoşa'da, Motokio sokağında 
B.8 - Sahil üzerinde Larnaka'nın takriben 5 mil güneyinde 
B.9/1 - Lefkoşa'nın Batısında 
B.9/2 - Liste B.9/1 için su temini 
B.10 - Magosa'nın varoşlarında, Lefkoşa yolu üzerinde 

2. Bu mahallerin takribi mevkileri işbu Ekin bu bölümüne ekli harita üzerinde B.l den B.10 a 
kadar numaralarla gösterilmiştir. Her mahallin teferruatlı plânlan işbu listeye eklidir, 
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LÎSTE (C) 

1. îşbu Ekin bu bölümünün 8 nci kısmının 6 ncı fıkrasının uygulandığı Birleşik Kırallık tesis
lerinin ve diğer mevaddm mevkileri aşağıda gösterilmiştir : 

C.l - Troodos'da 
C.2/1 - Limasol'un Varoşlarında 
C.2/2 - Liste C.2/1 ioin su temini. 
C.3 - Baf yalanında, Baf Burnunun ucunda takriben 1/4 mil mesafede 
0.4 - Sahilde Ayia irini yakınında 
C.5 - Kissousa'da, Epirkopi'nin takriben 7 mil kuzeyinde, Kissousa su kaynağı, Akrotiri Ege

men Üs bölgesine su getiren boru hattı ve Anoyira tüneli dâhil. 
C.6 - Limasol'da, Baf.yolunda 
0.7 - Sahilde, Magosa'nm 3,5 mil Kuzeyinde 
C.8/1 - Magosa'da Peloponnesııs sokağında 
C.8/2 - Magosa'da Steropis sokağında 
0.8/3 - Magosa'da Fladstone sokağında. 
2. Bu tesirlerin vs diğer mevaddm takribi mevkileri işbu Ekin bu bölümüne ekli harita üze

rinde 0.1 den 0.8/3 e kadar numaralarla gösterilmiştir. Her mahajllin teferruatlı plânları işbu lis
teye eklidir. 

LİSTE (D) 

1. Birleşik Kırallık makamları tarafından istimallerine son verilinceye kadar, işbu Ekin bu 
bölümünün 8 nci kısmının 6 ncı fıkrasının, uygulanacağı Birleşik Kıralllık tesislerinin ve diğer 
mevaddm mevkileri aşağıda gösterilmiştir: 

D.l/1 - Lefkoşa'nm Güney - Batı varoşlarında 
D.l/2 - Lefkoşa'nm Güney - Doğu varoşlarında 
D.2 - Karaolos'ta, Magosa'nın takriben 3 mil Kuzeyinde 
D.3 - Kalopsidha ve Makrasyka yakınında, Dhekelia'nın takriben 6 mil Kuzeyinde, su kaynak

ları ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesine su getiren boru hattı dâhil. 
2. Bu mahallerin takribi mevkileri işbu Ekin bu bölümüne ekli haritada D.l/1 den D.3 e ka

dar numaralarla gösterilmiştir. Her mahallin teferruatlı plânlan işbu listeye eklidir. 

(B) EKİ 

BÖLÜM — UT 

KISIM — 1. 

îobn ekin bu bölümünün maksatlan bakımından : 
(a) Aşağıdakiler Kıbns Cumhuriyeti ülkesinde «gayrimenkul mal» a dâhildir. 
(i) Arazi, 
(ii) Binalar ve her hangi bir araziye veya her hangi bir binaya veya diğer inşaat veya ya

pıya ilâve edilen diğer inşaat, yapı veya mütemmin cüzler, 
(iii) Her hangi bir arazi üzerine dikilmiş olan veya orada yetişen ağaçlar, asmalar ve her 

hangi bir diğer şeyler ve bunlann ayrılmamış olan her hangi mahsulleri, 
(iv) Her hangi bir arazi ile birlikte veya müstakillen sahibolunan kaynaklar, kuyular, su 

ve su haklan, 
(v) Yukarda mezkûr her hangi bir maldaki müşterek mülkiyet, 
(b) «Gayrimenkul mal üzerindeki haklar» a, gayrimenkul mülkiyeti teşkil etmemek şartiylç 
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gayrimenkul üzerindeki, kira, ruhsat icar ve diğsr bir anlaşma ile gayrimenkul malı işgal hak
lan, mürur hakları, imtiyazlar, muafiyetler, şibih İrtifak haklari; ve- her nevi diğer haklar ve 
imtiyazlar dâhildir. 

KISIM — 2. 

1. îşbu ekin bu bölümünün bu ve mütaakıp kısımlarının hükümleri baki kalmak şartiyle 
Birleşik Kırallık Hükümeti, Birleşik Kırallık mıkamlan ve yetkili hizmet teşekkülleri, b zaman 
yürürlükte olan kanun gereğince rızası gerektiği takdirde Kıbns CumhuriyetiHükümetinin 
rızası ile, bu gibi meselelere o zaman Kıbns Cumhuriyeti dâhilinde umumiyetle uygulanan ka
nunun hükümleri uyarınca, işbu Andlaşma maksıtları için muhtacolduklan gayrimenkul mallan 
hususi anlaşma İle iktisap ve temellük edebilirler. Böyle bir iktisap için kanun rızasını gerek
tirdiği hallerde, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, böyle bir rıza için Birleşik Kırallık Hüldimeti, bir 
Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından yapılan bir talebi hayır-
haklıkla mütalâa eder. 

2. (a) Birleşik Kırallık Hükümeti, Birleşik Kırallık makamları ve yetkili bizmet teşek
külleri, o zaman yürürlükte olan kanun gereğince böyle bir rıza gerektiği takdirde Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümetinin rızası ile bu gibi meselelere o zaman Kıbns Cumhuriyeti dâhilinde 
umumiyetle uygulanan kanun uyarınca, gayrimenkul istimali veya işgali hususunda anlaşma
lar yapabilirler, ve böyle bir anlaşmadan Kıbrıs* Cumhuriyeti makamlanna haber verilir : 

Ancak, aşağıdaki anlaşmalarla ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyet Hükümetinin rızası veya ona 
haber vermek gerekmez : 

(i) ikamet veya buna benzer maksatlarla binaların kiralanması; 
(il) Mahallerde bulunan gayrimenkul mallar veya işbu Ekin 2 nci bölümünün 8 nci kısmı

nın 6 nci fıkrasında atıfta bulunulan binalar ve tesisler, veya mahallere veya bu binalara ve 
tesislere mütaallik mürur hakkı, imtiyazlar, muafiyetler, irtifak veya diğer haklar veya fayda
lar bakımından. 

(b) Gayrimenkul malın istimali veya işgali hususunda anlaşmalar yapabilmek için kanu
nun rızası gerektiği hallerde, böyle bir ınza içta Birleşik Kırallık Hükümeti bir Birleşik Kı
rallık makamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından yapılan bir talebi, Kıbrıs Cum
huriyeti Hükümeti hayırhahlıkla mütalâa eder. 

3. (a) îşbu ekin bu bölümünün hükümleri ve diğer tarafların her hangi mevcut haklan 
baki kalmak şartiyle Birleşik Kırallık Hükümeti, Birleşik JCırallık makamlan ve yetkili hiz
met teşekkülleri tarafından işbu Andlaşmanın y'irürlüğe girmesinden hemen önceki devrede te
mellük olunan gayrimenkul malların mülkiyeti devam eder. 

(b) Birleşik Kırallık Hükümeti, Birleşik Kırallık makamlan veya yetkili hizmet teşek
külleri tarafından 19 Şubat 1959 dan sonra mecburi satmalma veya Kıbns Sömürgesi Valisi ta
rafından yapılan bir bağış gereğince mülkiyeti iktisabedilen her hangi böyle bir gayrimenkul 
mallar bakımından, aşağıdaki hükümler uygulanır ; 

Ezcümle : — 
(i) Birleşik Kırallık Hükümeti, Birleşik Kırallık makamı veya ilgili yetkili hizmet teşek

külü, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay zarfında Kıbns Cumhuriyeti Hükü
metine bu gibi mülkiyet hakkındaki malûmatı tevdi eder; 

<ii) Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonraki üç ay zarfında, yerine göre Birleşik Kı
rallık Hükümetine, Birleşik Kırallık makamına veya ilgili yetkili hizmet teşekkülüne, herhangi 
böyle bir mülkiyetin Cumhuriyete aidolması hususundaki isteğini yazılı olarak bildirebilir; ve 
böyle bir tebligatın yapılması üzerine, böyle bir malın mülkiyetinin Birleşik Kırallık Hükümeti, 
Birleşik Kırallık makamı veya ilgili yetkili hizmet teşekkülü tarafından iktisabı için ödenmiş ve
ya tazminat olarak ödenmesi gereken veya satınalma fiyatını karşılamaya "yeter bir meblâğın, ye-
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rine göre Birleşik Kırallık Hükümetine, Birleşik Kıralhk makamına veya ilgili yetkili hizmet te
şekkülüne ödenmesi üzerine mevzuubahis malın mülkiyeti Cumhuriyete aidolur. 

(c) îşbu fıkranın hükümleri, işbu ekin bu bölümünün 3 ncü ve 9 ncu kısımlarının uygulan
masına tesir etmez. 

* KİSİM — 3. 

1. Mahaller bakımından ve işbu Ekin II nci Bölümünün 8 nci kısmının 6 ncı fıkrasında atıf
ta bulunulan binalar ve tesisler bakımından, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, mahalleri ve bu bi
naları ve tesisleri teşkil eden gayrimenkul malları ve bunlara bağlı haklan Birleşik Kıralhk Hü
kümetinin işjbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra işgal etmesini ve kullanmasını, sanki 
bunlar Birleşik Kıralhk Hükümetinin diğer şahısların haklarından beri kılınmış mutlak malı 
imiş gibi, işbu Andlaşmanın maksatları bakımın olan Birleşik Kıralhk Hükümeti mahallere ve bu 
binalara ve tesislere ihtiyaç duyduğu müddetçe, ve Birleşik Kıralhk Hükümeti bu malları temel
lük etmediği veya hususi anlaşma ile bu malı işgal etmediği veya kullanmadığı nisbette, temin 
eder : — 

Ancak, işbu fıkradaki hiçbir husus, henüz Birleşik Kıralhk Hükümetinin temellük etmediği 
her hangi böyle bir malın mülkiyetinin, işbu ekin bu bölümünün 2 nçi kısmının 1 nci fıkrasının 
hükümleri gereğince bir rıza gerektiği takdirde Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin rızası olmadık
ça Birleşik Kıralhk Hükümetine aidolacağı tarzında tefsir edilemez. 

2. Birleşik Kıralhk makamları işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra, Kıb
rıs Cumhuriyeti Hükümetinin işbu kısmın 1 nci fıkrasını uygulayabilmesi için gerekli olan il

gili gayrimenkul mallara ait malûmatı ve teferrjıa/th plânları, Lefkoşa'daki Tapu ve Kadastro 
Dairesine tevdi edeceklerdir. 

3. (a) Yerine göre 1 nci Kısmın 3 ncü fıkrası veya 9 ncu kısmın 1 nci fıkrası uyarınca, 
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile istişareden sonra, Birleşik Kıralhk Hükümetinin her hangi bir 
menkul mahallin veya gayrimenkul mal üzerindeki hakkın kullanılmasını sağladığı, tarihten iti
baren bu mahal veya işbu kısmın hükümleri uygulanır : 

Ancak, Birleşik Kıralhk Hükümeti tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti böyle munzam 
mahal veya hakkın kullanılması ile ilgili olarak ödenecek her hangi bir tazminat veya yıllık kira 
veya her ikisinin miktarı hakkında Birleşik Kıralhk Hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında bir anlaşma yapılmadıkça ve yapılıncaya kadar, işbu bentdeki hiçbir husus işbu kısmın 
1 nci fıkrası hükümlerinin yukarda bahis konusu her hangi bir munzam mahal veya hakka uygu
lanmasını gerektirmez. 

(b) Birleşik Kırallık makamları, bahis konusu mahal veya hakka mütaallik olarak tesbit edi
lecek olan bir tarih kadar, ilgili gayrimenkul mallara dair malûmatı ve teferruatlı plânları Tapu 
ve Kadastro Dairesine tevdi eder. 

4. İşbu ekin II nci bölümünün 8 nci kısmının 6 nci fıkrasında atıfta bulunulan binalar ve 
tesisler hakkında işbu kısmın 1 nci fıkrası mucibince gerekebilecek anlaşmalar yapılıncaya kadar, 
bu binalar ve tesisler II nci bölümün 1 nci kısmının 1 nci fıkrası maksatları bakımından mahal 
sayılırlar. 

KISIM — 4. 

1. îşbu ekin bu bölümünün hükümleri ve o zaman Kıbrıs'ta umumiyetle tatbik olunan her 
hangi bir kanunun hükümleri baki kalmak şartı ile Birleşik Kırallık Hükümetinin veya Birleşik 
Kırallık makamlarının veya yetkiH hizmet teşekküllerinin malik olduğu gayrimenkul mallann 
mülkiyetinin tescilini, ve Birleşik Kırallık Hükü meti ve Birleşik Kırallık makamlan veya yetkili 
hizmet teşekkülleri tarafından gayrimenkul mallar üzerinde iktisabedılen tescili kabil haklann 
ilgili kaza tapu dairelerinin defterlerinde kaydolunmasmı, Kıbrıs Cumhuriyeti düzenler. 
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2. Tescil, bahis konusu tescilin maksatları bakımından Birleşik Kıralhk makamları tarafın
dan gösterilecek şahıs veya makamın ismine yapılır. 

KISIM — 5. 

îşbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden hemen önce, işbu Ekin bu bölümün 3 ncü kısmının dı
şında kalan Kıraliyete ait gayrimenkul malların Kıbrıs Sömürgesi Hükümeti ile anlaşmaya varıla
rak Birleşik Kıralhk Kara, Deniz veya Hava Silâhlı Kuvvetlerinin maksatları için kullanıldığı 
veya işgal edildiği hallerde, bu silâhlı kuvvetlerin yapılmasını kolaylaştırmak ve Birleşik Kıralhk 
tarafından inşa edilen veya kurulan tesislerin sökülmesini mümkün kılmak için gerekli olan, 6 ayı 
geçmiyecek bir devre için aynı şartlarla kullanılması veya işgal olunması devam eder. 

KISIM — 6. 

1. Birleşik Kıralhk Hükümeti, Birleşik Kıralhk makamları ve yetkili hizmet teşekküllerinin 
malik olduğu gayrimenkul mallar ve gayrimenkul mallara mütaallik veya bu mallar üzerindeki hak
lar, işbu kısım hükümleri dışında istimlâk edilemezler. 

2. (a) Birleşik Kıralhk Hükümeti, Birleşik Kıralhk Hükümeti veya bir Birleşik Kıralhk ma
kamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından malik olunan veya işgal edilen, ve Kıbrıs Cumhu
riyeti Hükümetinin bir âmme yararına teşebbüs için kendi namına veya her hangi diğer makam 
namına yaptığı, ve bahis konusu gayrimenkul malın aynı maksat için aynı derecede uygun sayı
lan başka gayrimenkul mal karşılığında elden çıkarılması hakkındaki talepleri, hayırhane bir şe
kilde mütalâa eder. 

(b) îşbu fıkranın hükümleri, işbu Ekin II nci bölümünün 8 nci kısmının 6 ncı fıkrasında atıfta 
bulunulan mahalleri veya binaları ve tesisleri teşkil eden gayrimenkul mallar, Veya bunlara müta
allik haklara veya işbu Ekin II nci bölümü ile bahşolunan haklara, uygulanmaz. 

• KISIM — 7. • , •. 

1. Birleşik Kıralhk Hükümeti, Birleşik Kıralhk makamları veya yetkili hizmet teşekkülleri ta
rafından malik olunan her hangi bir gayrimenkul mala işbu Andlaşma maksatları bakımından ar
tık ihtiyaç bulunmadığı takdirde, Birleşik Kıralhk Hükümeti Birleşik Kıralhk -makamı veya ilgili 
yetkili hizmet teşekkülü tarafından Kıbrıs Cumhuriyetine bu yolda bir tebligat yapılır; ve bunun 
üzerine aşağıdaki hükümler uygulanır, ezcümle : 

(a) Bahis konusu mal Birleşik Kıralhk Hükümeti, bir Birleşik Kıralhk makamı veya bir yetki
li hizmet teşekkülü tarafından mecburi satınâlma yolu ile iktisabedildiği takdirde, Kıbrıs Cumhu
riyeti Hükümeti, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden hemen önce yürürlükte olan Kıbrıs 
Sömürgesi Arazi İstihlâki Kanununun hükümleri gereğince, bahis konusu mal bakımından her 
hangi bir şahsın bir şufa hakkı olup olmadığını ve her hangi böyle bir şahsın böyle bir hakkı 
kullanmak isteyip istemediğini tesbit eder; 

(b) Tebligatın tarihinden itibaren üç ay zarfında, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti Birleşik Kı
ralhk Hükümetine, Birleşik Kıralhk makamına veya ilgili yetkili hizmet teşekkülüne aşağıdaki 
hususları bildirir : 

(i) îşbu fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan şahsın orada atıfta şufa hakkını kullanmak is
teyip istemediğini; veya, 

(ii) Yukarda mezkûr şahıs böyle bir hakla kullanmak istemediği veya bahis konusu mal ba
kımından şufa hakkı mevoudolmadığı takdirde, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin bahis konusu 
mah iktisabetmek isteyip istemediğini; 

(c) îşbu fıkranın (b) bendi gereğince yapıHn tebligatta orada kendisine atıfta bulunulan 
şahsın şufa hakkını kullanmak istediği veya Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin ilgili malı iktisabet
mek istediği beyan olunduğu takdirde, Birleşik Kıralhk Hükümeti, Birleşik Kıralhk makamı 
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veya ilgili yetkil hizmet teşekkülü, mutabık kalinan veya işbu kısmın 3 ncü fıkrasının hükümleri 
uyarınca tesbit olunan satmalma fiyatının tediyesi üzerine, bahis konusu malı, yerine göre, yu
karda mezkûr şahsa veya Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine, devreder. 

(d) Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine yapılan tebligatın tarihinden itibaren üç ay , zarfında 
mezkur Hükümet Birleşik Kırallık Hükümetine, Birleşik Kırallik makamına veya ilgili yetkili hiz
met teşekkülüne, bir şahsın şufa hakkını kullanmak istediğini veya Kıbrıs Cumhuriyeti Hüküme-
metinin bahis konusu malı iktisabetmek istediğini bildirmediği takdirde, Birleşik Kırallık Hükü
meti, Birleşik Kırallık makamı veya ilgili yetkili hizmet teşekkülü, açık artırma veya hususi 
anlaşma suretiyle, Kıbrıs Cumhuriyeti kanunları gereğince böyle bir malın mülkiyetini edinebi
lecek olan her hangi bir şahıs veya teşekküle, mevzuubahis malı elinden çıkarabilir: 

Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin rızası olmaksızın hiçbir gayrimenkul mal bir yaban
cıya elden çıkarılamaz. 

2. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, işbu kısımda sözü geçen ve kendi satmalmak istemediği 
gayrimenkul malların tam değerine satılmasını temin etmek hususunda Birleşik Kırallık makam
larına ve yetkili hizmet teşekküllerine her türlü yardımı yapar. 

3. İşbu kısmın 1 nci fıkrasınnı (o) bendinde atıfta bulunulan halde yerine göre orada kendi
sine atıfta bulunulan şahıs veya Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Kırallık Hükümeti, Bir
leşik Kırallık makamı veya ilgili yetkili hizmet teşekkülü tarafından teklif olunan fiyatı kabul 
etmediği takdirde, ödenecek fiyat malın istekli bir satıcı tarafından istekli bir alıcıya satıldığı 
takdirde sağlıyabileceği miktar olur ve anlaşmaya varılamadığı takdirde, işbu Ekin bu bölümü
nüm 11 nci kısmı uyarınca tahkim yolu ile tesbit edilir. 

KISIM — 8. 

Birleşik Kırallık Hükümeti, Birleşik Kırallık makamları veya yetkili hizmet teşekkülleri ta
rafından işgal olunan veya kullanılan gayrimenkul mallar dâhilinde yapılan veya üzerinde inşa 
edilen binalar ve diğer inşaat ve yapılar, ve böyle gayrimenkul mallara veya böyle binalara, in
şaata ve yapılara bağlanan teferruat, bahis konusu gayrimenkul mal işbu Ekin bu bölümü uya
rınca elden çıkartılmadan veya boşaltılmadan evvel her hangi bir zamanda, değiştirilebilir, yıkıla
bilir veya sökülebilir: 

Ancak, işim kısımdaki hiçbir husras, Birleşik Kırallık Hükümeti veya bir Birleşik Kırallık ma
kamı, veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından yapılmamış veya inşa edilmemiş olan her han
gi bir binaya veya diğer yapı veya inşaata veya her hangi bir teferruata, uygulanmaz. 

KISIM — 9. 

1. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin mülkiyetinde bulunan ve Birleşik Kiralık Hükümeti, bir 
Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından işgal olunan veya kullanı
lan bir gayrimenkul mal, işbu Anlaşma maksatfarı bakımından artık ihtiyaç kalmadığı cihetle, 
tahliye edildiği takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır; ezcümle : 

(a) . Gayrimenkul mal âmme sağlığı veya selâmetine bir tehdit teşkil etmiyeoek durumda 
bırakılır ve gayrimenkul mal tahliye edilmeden önce yerde kalabalık teşkil eden menkul cisimler 
kaldırılır; 

(b) Birüeşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşek
külü tarafından böyle bir gayrimenkul mal dâhilinde inşa edilen veya üzerinde yapılan binalar ve 

"diğer inşaat ve yapılar ve böyle bir gayrimenkul mala veya böyle binalara, inşaata ve yapılara 
ilâve edilen teferruat, bahis konusu gayrimenkul mal tahliye edilmeden önce kaldırılmış olmadık
ça Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine aidolur; 

c) îşbu fıkranın (b) bendi gereğince Kıbns Cumhuriyeti Hükümetine aidolan, ve bahis ko
nusu gayrimenkul malın tahliye edilmesinden sonraki 10 yıl zarfında, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükü-
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meti tarafından kullanılan veya satılan veya dejer karşılığında başka türlü elden çıkarılan her 
hangi bir şeyin değerini Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Kırallık Hükümetine, Birleşik 
Kırallık makamına veya ilgili yetkili hizmet teşekkülüne, öder; 

(d) Böyle bir gayrimenkul maldaki, işbu fık -anın (b) bendi gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti 
Hükümetine aidolan her hangi bir şeyin o malın üzerinde veya dahilinde bulunmasından müte
vellit, veya bu gayrimenkul mala* Birleşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya 
bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından işgal edildiği veya kullanıldığı sırada yapılan zarardan 
mütevellit, her hangi bir değer azalmasını, normal aşınma ve eskime haricolmak üzere, yapılan 
zarar Birleşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşekkü
lü tarafından telâfi edilmiş olmadıkça, Birleşik Kırallık Hükümeti Kıbrıs Cumhuriyeti Hükü
metine öder. 

2. (a) îşbu kısmın 1 nci fıkrasının (c) bendinde atıfta bulunulan değer aşağıdaki hususları 
içine alır ve bahis konusu satış veya elden çıkarmanın veya bahis kouusu kullanmanın başlangıcı 
tarihindeki duruma göre takdir-olunur : 

(i) Ayırma olmadan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, kullanılan, satılan veya de
ğer karşılığında başka türlü elden çıkarılan her hangi bir şey bakımından, istekli bir satıcı tara
fından istekli bir alıcıya satıldığı takdirde bahis konulu gayrimenkul malan üzerinde veya dâhi
linde bulunmasından mütevellidolarak ilgili gayrimenkul malın değerinde sağlanabilecek artış 
miktarı; • - , • 

(ii) Ayırmadan sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti tarafından kullanılan, satılan veya de
ğer karşılığında başka türlü elden çıkarılan her hangi bir şey bakımından, ayırma masrafını ve 
ayırmadan mütevellit her hangi bir eski haline getirmenin masrafını nazarı itibara " alarak pi
yasa değeri, 

(b) îşbu kısmın 1 nci fıkrasının (d) bendinde atıfta bulunulan değer, ilgili gayrimenkul ma
lın, Birleşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşçkkülü 
tarafından ilk işgal edildiği veya kullanıldığı zamandaki durumunda, tahliye tarihinde istekli 
bir satıcı tarafından istekli bir alıcıya satıldığı takdirde sağhyabileceği miktardır. 

S. îşbu kısmın hükümleri gereğince ödenecek her hangi bir meblâğ, anlaşma olmadığı tak-
dirde işbu Ekin bu bölümünün 11 nci kısmı uyarınca tahmin yolu ile tesbit edilir. 

4. işbu kısmın hükümleri, işbu Ekin bu bölümünün 5 nci kısmında atıfta bulunulan gayrimen
kul mallara uygulanmaz. v 

KISIM — 10. 

1. îşbu Ekin bu bölümünün 3 neti kısmının l.nci fıkrasının hükümleri gereğince, Kıbrıs Cum
huriyeti Hükümetinin, işbu Andlaşmanın yürürlü *e girmesinden önce hususi mülkiyet altında bu
lunan her haingi bir gayrimenkul malı, ya Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile mevzuubahis gay
rimenkul malın maliki veya onu işgal eden şahım arasındaki bir anlaşma ile, veya cebir yet 
kilerini kullanmak suretiyle, Birleşik Kırallık Hükümetinin her hangi bir gayrimenkul malı 
bu hükümler uyarınca işgal etmesini veya kullınmasmı düzenlediği hallerde, aşağıdaki hüküm
ler uygulanır, ezcümle : 

. (a) İlgili gayrimenkul malın Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından bu suretle işgal edildi
ği veya kullanıldığı devre bakımından, bahis konusu gayrimenkul mal, işbu Ekin II nci bölümü
nün A ve C eklerinde gösterilen mahallerin, binaların ve tesislerin bir kısmını teşkil etmedikçe, 
bu düzenleme ile ilgili her hangi bir masrafın ödenmesi zımnında Birleşik Kırallık Hükümeti 
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine işbu kısmın 2 nci fıkrası hükümleri gereğince ödenecek meblâğı 
öder; 

(b) îlgili gayrimenkul mala işbu Andlaşma maksatları bakımından artık ihtiyaç bulunma
dığı takdirde, âmme sağlığına veya selâmetine bir tehdit teşkil etmîyecek bir durumda töfk 
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olunur ve yerde kalabalık teşkil eden menkul cisimler bu gayrimenkul mal tahliye edilmeden 
önce kaldırılır; 

(c) îşbu Andlaşmanm maksatları bakımından artık ihtiyaç bulunmadığı zaman ilgili gayri
menkul malın tahliye edilmesi halinde, bu suretle hususi mülkiyete avdet eden gayrimenkul 
mal olması itibariyle, bu düzenleme ile ilgili herhangi munzam masrafların ödenmesi zımnında, 
Birleşik Kırallık Hükümeti işbu kısmın 3 ncü fıkrası hükümleri gereğince ödenecek her hangi bir 
meblâğı Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine öder. 

2. îşbu kısmın 1 nci fıkrasının (a) bendinde atıfta bulunulan meblâğ : 
(a) İlgili gayrimenkul mal her hangi diğer bir gayrimenkul mal üzerinde kullanılabilecek 

bir hak olduğu hallerde, taraflar arasında serb3st olarak varılmış bir anlaşma ile kendisine 
böyle bir hak bahşolunan bir şahıs tarafından, üzerinde bu hakkın kullanılabileceği gayrimen
kul malın yıllık değerinde bundan mütevellit her hangi bir azalma da gözönünde bulundurula
rak,* ödenmesi normal olarak beklenen peryodik meblâğdır; 

(b) Diğer her hangi bir halde, . böyle bir gayrimenkul malı, tamir ve sigorta ve diğer mas
raflar ve eğer icabediyorsa kira değerini muhafaza edebilmesi için gayrimenkul malın bakım 
masraflarını da kiracının deruhde ettiği bir kira anlaşması gereğince işgal eden bir kiracı tara
fından ödenmesi normal olarak beklenen kiraya müsavi bir peryodik meblâğdır: 

Ancak, bu meblâğın takdir olunmasında bahis konusu gayrimenkul malın Birleşik Kırallık 
Hükümeti maksatları bakımından olan özel uygunluğu nazara alınmaz. 

3. îşbu kısım 1 nci fıkrasının (c) bendinde atıfta bulunulan meblâğ, tahliye edilmesi tarihin
de istekli bir satıcı tarafından istekli bir alıcıya satıldığı takdirde bahis konusu gayrimenkul ma
lın sağhyabileceği meblâğdaki her hangi bir azalmaya tekabül eden bir meblâğdır; bu azalma 
aşağıdaki hususlardan ileri gelen bir azalmadır: 

(a) Böyle bir gayrimenkul mal üzerinde veya dâhilinde, Birleşik Kırallık Hükümeti, bir 
Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından böyle bir gayrimenkul mal 
dâhilinde yapılan veya üzerinde inşa edilen her hangi bir binanın veya diğer yapının veya inşaa
tın mevcudiyeti veya böyle bir gayrimenkul mala veya böyle binalara, yapılan ve inşaata ekle
nen her hangi bir teferruatın mevcudiyeti; veya 

(b) Birleşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşek
külü tarafından böyle bir gayrimenkul mala ika edilen, normal eskime ve ağınma dışındaki, Bir
leşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tara
fından telâfi edilmemiş olduğu nisbette her hangi bir zarar: 

Ancak, Birleşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık makamı veya bir yetkili hizmet te
şekkülü ile böyle bir gayrimenkul mala malik olan veya onu işgali altında bulunduran arasında va
rılan bir anlaşma gereğince bahis konusu gayrimenkul mal üzerinde yapılan her hangi bir şey 
ile ilgili olaark, veya onun için tazminat ödenmiş bulunan har hangi bir şey ile ilgili olarak, veya 
malik veya işgal altında bulunduran ile tazminat üzerinde anlaşmaya varılmış bulunan her Jıangi 
bir şey ile ilgili olarak, işbu fıkra gereğince hiçbir şey ödenmez. 

4. (a) îşbu kısmın 2 nci ve 3 ncü fıkralarında atıfta bulunulan meblâğların takdir olunması 
maksatları için, bahis konusu gayrimenkul mal, Birleşik Kırallık Hükümeti, bir Birleşik Kırallık 
makamı veya bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından ilk işgal olunduğu veya kullanıldığı zaman
ki şartlarda sayılacaktır. 

(b) Kendilerine işbu kısmın uygulandığı iki veya daha ziyade birbirine komşu gayrimenkul • 
mal aynı malike ait bulunduğu Ve işbu Anlaşma maksatları bakımından artık ihtiyaç bulunmadığı 
cihetle tahliye edildiği takdirde, işbu kısmın 3 ncü fıkrası hükümleri gereğince ödenecek her hangi 
bir meblâğ bütün bahis konusu gayrimenkul mallar bir arada mütalâa edilerek takdir olunur. 

(c) îşbu kısmın 2 nci fıkrasında atıfta bulunulan meblâğ, bahis konusu gayrimenkul mal işbu 
kısım 1 nci fıkrasında atıfta bulunan düzenleme içlin de Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından artık 
işgal olunmadığı veya kullanılmadığı zamana kadar, beş yıllık fasılalarla tekrar gözden geçirile
cektir. 
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5. İşbu kısmın hükümleri gereğince ödenecek her hangi bir meblâğ, anlaşmaya yarılamadığı 

takdirde, işbu Ekin bu bölümünün 11 nci kısmı uyarınca tahkim yolu ile tesbit olunur. 

KISIM — 11. 

îşbu Ekin bu bölümü gereğince tahkim yolu ile tesbit edilecek her hangi bir değer, biri Bir-
leşik Kırallık Hükümeti tarafından ve biri, yerine göre, Kıbrıs Oumhuriyeti Hükümeti veya ilgili 
hususi şahıs veya cemaat tarafından tâyin edilecek olan iki hakem tarafından tesbit olunur; ve ha
kemler anlaşmaya varamadıkları takdirde, hakemler tarafından tâyin olunacak bir üçüncü hakem 
tarafından veya bu tâyin üzerinde anlaşamadıkları takdirde, Kıbrıs Oumhuriyeti Yüksek Adalet 
Mahkemesinin Basjkanı tarafından tesbit olunur. 

KISIM — 12. 

îşbu Ekin bu bölümündeki hiçbir husus, işbu Ekin bu bölümünün şümulüne giren meselelerden 
her hangi biri hakkında Birleşik Kırallık Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
her hangi bir hususi anlaşmanın veya düzenlenmenin yapılmasına mâni değildir. 

(B) EKİ 

BÖLÜM — IV. 

KISIM — 1. 

îşbu Andlaşma ile bahşolunan diğer haklara, ve hususiyle işbu Ekin II nci bölümünün 4 ncü 
kısmının 2 nci fıkrası gereğince uçuş hakkına ilâveten; Birleşik Kırallık makamları zaman zaman 
Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde ve bunun üzerindeki hava sahasında eğitim yapmak hakkını 
haizdirler. Kullanılacak bölgeler, eğitimin yapılacağı devreler ve eğitim ile ilgili diğer hususi dü
zenlemeler işbu Ekin bu bölümünün aşağıdaki kısımlarında gösterilmiştir. 

KISIM — 2. 

1. Birleşik Kırallık, Silâhlı Kuvvetleri için en az on gün önceden haber verdikten sonra, işbu 
Ekin bu bölümüne ekli haritada (A), (B), (C), (D), (E) ve (P) olarak işaretlenmiş olan ve işbu 
Ekin bu bölümünde aşağıdaki isimleri ile atıfta bulunulan mevkileri, bu Ekin bu kısmında tasrih 
olunan maksatlar için kullanma hakkını haizdir : 

(a) Goshi Atış Bölgesi, 
(b) Akamas Atış Bölgesi, 
(c) Lefkoniko Atış Bölgesi, 
(d) Polis Eğitim Bölgesi, 
(e) Ayios Vasilios Eğitim Bölgesi, 
(f) Prastio Eğitim Bölgesi. 
Bu mevkilerin huduttan üzerinde anlaşmaya varılmış ve hudutlar tesbit edilmiş olup, gerekli 

haritalar ilgili kaza dairelerine ve Akrotiri Egemen Üs Bölgesindeki yetkili Birleşik Kırallık 
makamlarına tevdi olunmuştur. 

2. (a) Goshi Atış Bölgesi bir sahra atış sahası olarak kullanılabilir. 
(b) (i) Akamas Atış Bölgesi bir sahra atış sahası olarak ve tahrip ameliyeleri de dâhil ol

mak üzere her nevi istihkâm eğitimi için kullanılabilir. 
(ii) Akamas Atış Bölgesinin kara bölgesinin Batı kısmı ve bu atış bölgesinin deniz bölgesi 

bir donanma atış bölgesi olarak kullanılabilir. 
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(c) (i) Lefkoniko Atış Bölgesi her tip sahra topçusu tarafından bir topçu atış sahası ola

rak kullanılabilir. 
(ii) Mermi atışları yalnız ekli haritada O. 1 olarak işaretlenmiş bulunan sahanın iç kısmına 

yapılabilir; fakat topçu, atış bölgesi dahilindeki her hangi bir yere giderek orada mevzilenebilir 
ve toplar iç kısmın her hangi bir yerinden veya dış kısmın ekli haritada mavi ile taranan-kısım
lardan atış yapabilir; mermilerin meskûn binaların üzerinden geçmesi mümkün olduğu nisbette 
önlenecektir. 

(d) Polis Eğitim Bölgesi, personel, araçlar, topçu ve diğer silâhlar, erzak ve malzemenin böl
ge dahilindeki plajlara ve plajlardan indirilmesi ve bindirilmesi ve bu gibi indirmeler ve bindir
meler ile ilgili olarak tatbikatlar ve eğitim yapıl jıası dâhil olmak üzere, her nevi askerî sahil çı
karma eğitimi için kullanılabilir. 

(e) Ayies Vasilios Eğitim Bölgesi, personelin paraşütle atlaması ve uçaklardan araçlar, top
çu ve diğer silâhlar, erzak ve malzemenin atılması tatbikatı için kullanılabilir. Birleşik Kırallık 
makamları, kendi kanaatlerince tamamiyle münasip diğer bir bölge bulunur bulunmaz Ayios Vasi
lios Eğitim Bölgesini kullanmaya son vereceklerdir. Bu bölgenin bulunarak Birleşik Kırallık ma
kamlarına tahsis olunmasında Kıbrıs Cumhuriyeti iş birliği yapar. Birleşik Kırallık makamları 
Ayios Vasilios Eğitim Bölgesi yerine diğer bir Bölgeyi kabul ettikleri takdirde, Birleşik Kıral
lık makamları bu Eğitim Bölgesini Ayios Vasilios Eğitim Bölgesi gibi aynı tarzda kullanabilir
ler ve işbu Andlaşma bu bölgeye ve üzerindeki hava sahasına, Ayios Vasilios Eğitim Bölgesine 
ve üzerindeki hava sahasına uygulandığı şekilde uygulanır. 

(f) Prastio Eğitim Bölgesi Ayios Vasilios Eğitim Bölgesi gibi aynı maksatlar için kullanıla
bilir ve ilâveten personelin paraşütle atlaması ile ilgili tatbikatlar ve eğitim yapılması için kulla
nılabilir. 

3. (a) Her hangi bir atış bölgesi veya eğnim bölgesinin kullanılması esnasında Birleşik 
Kıratlık silâhlı kuvvetlerinin personeli ve araçla.ı bölge dâhilinde hareket serbestisini haizdirler, 
fakat malikin veya işgal eden şahsın rızası olma lan binalara, çiftliklere ve meyvalıklara girmek 
hakkını haiz değildirler. 

(b) Her hangi bir atış bölgesi veya eğitim bölgesi ,i§bu kısmın 2 nci fıkrası uyarınca, işbu ekin 
bu bölümünün 3 ncü kısmının 1 nci fıkrası gereğince yapılan eğitim tatbikatları ile ilgili olarak 
kullanılabilir. 

4. Eğitim bölgeleri zaman zaman kullanılabilir. Bir artış bölgesinin her hangi bir takvim yı
lında bu kısım gereğince kullanıldığı müddet toplamı aşağıdaki miktarları geçemez. 

(i) Gtoshi atış bölgesi bakımından J30 gün; 
(ii) Akamas atış bölgesi bakımından sahra atışı ve istihkâm eğitimi için, 70 gün; 

'(•İH) Akamas atış bölgesi bakımından donanma atışları için 10 gün ye 
(iv) Lefkonika atış bölgesi takımından 45 £ün, 
5. (a) îşbu kısmın 1 nci fıkrası gereğince evvelden bildirilmek suretiyle bir atış bölgesi

nin kullanılmasına başlamasından önce, Kıbns Cumhuriyeti makamları, atış bölgesinden şahısların 
(Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri tarafından orada bulunmasına müsaade edilen şahıslar ha
riç) ve hayvanların uzaklaştırılmasını düzenler, ve kullanılma devresi esnasında atış bölgesine şa
hısların (kendilerine müsaade verilen şahıslar hariç) ve hayvanların girmesini ve orada bulunma
sını meneder. 

(b) Bir atış bölgesinin işbu Kısmın 1 nci Merası gereğince önceden haber verilmesi suretiyle 
kullanıldığı devre zarfında, Birleşik Kırallık silâhlı kuvvetleri ortaya her şahıs ve hayvanı sokmıya-
bilir ve oradan çıkarabilir. 

(c) İşbu fıkranın (a)'ve (b) bentleri Lef koniko Atış Bölgesinin dış kısmına uygulanmaz. 
(d) Birleşik Kırallık silâhlı Kuvvetleri, gerektiği hallerde ve mümkünse Kıbns Cumhuriyeti 

makamlan ile işbirliği yaparak, bir eğitim bölgesinde veya bir eğitim bölgesinin bir kısmında eği
tim veya tatbikatla* yapıldığı esnada, her şahıs ve hayvanı, oraya sokmamak ve oradan çıkar
mak hakkını haizdir. 
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(e) Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri, atış bölgelerini ve eğitim bölgelerini kullandıkları es

nada, ortadaki şahısların ve hayvanların emniyetini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri alır. 
6. (a) Polemidhia'daki küçük silâhlar atış sahası ve Larnaka karadan taarruz sahası (işbu 

Ekin II nci bölümünün B listesindeki 1 - 8 numaralı mahaller), mermilerin ekli haritada G ve X 
olarak işaretlenen ve işbu Ekin bu bölümde sırasiyle Polemidhia ve Larnaka atış bölgeleri olarak 
atıfta bulunulan bölgeler dâhiline düşmeleri ihtimaline rağmen, kullanılabilir. 

(b) Polemidhia ve Larnaka atış bölgelerini toşkil eden mahaller her hangi bir zamanda kulla
nılabilir; ancak atış bölgelerinde* şahıslara veya mala tehlike doğurabilecek bir kullanma en aşa*-
ğı 48 saat önce bildirilecektir. 

(e) îşbu kısmın 5 nci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri, Polemidhia ve Larnaka aü§ bölge
lerine, işbu fıkranın (b) bendi uyarınca mevzuubahis atış bölgesinin kullanılmasına dair bildiri
nin yapıldığı devre esnasında uygulanır, ancak hayvanların Polemidhia atış bölgesi dışında bıra
kılmaları gerekmez. 

(d) Birleşik Kırallık, Larnaka Atış Bölgesinin deniz bölgesi dâhilinde nişanlar ve işaretli 
dubalar yerleştirmek hakkını haizdir. 

7 nci Birleşik Kırallık makamları, her hangi bir artış bölgesi veya eğitim bölgesi için Kıbrıs 
-Cumhuriyeti makamları tarafından yapılabilecek her hangi bir diğer mevki hakkındaki teklifi ha-
yırhahlıkla inceler ve Birleşik Kırallık makamlarının kanaatince uygun olması şartı üe, yapılan 
eğitimi diğer mevkie nakleder. 

KISIM — 3. 

1. Kıbrıs Cumhuriyeti aşağıdaki hükümler uyarınca Birleşik Kırallığa, silâhlı kuvvetlerinin 
zaman zaman kullanması için Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde belirtilecek olan mevkileri, sey
yar eğitim dâhil olmak üzere, 500 den fazla erin katıldığı tatbikatlar şeklinde yapılan taktik eği
timler için, tahsis eder : 

(a) işbu eğitimin yapılacağı mevkiler Birleşik Kırallık makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti ma
kamları arasında anlaşma ile tesbit olunur, ve zaman zaman Birleşik Kırallık makamları tarafın
dan Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına bildirilecek olan Birleşik Kırallığın mâkul ihtiyaçlarının kar
şılanmasına yeter sayıda ve vüsatte olur. 

(b) Bu gibi tatbikatlar her hangi bir takvim yılında 40 güne kadar sürebilir; ancak, yapıla
cakları devre Birleşik Kırallık makamları ve Kıbns Cumhuriyeti makamları arasında varılacak bir 
anlaşma konusudur. 

2. (a) tşbu kısmın 1 nci fıkrası gereğince tesbit edilecek mevkilere ilâveten, Kıbrıs Cumhu
riyeti, Birleşik Kırallığa silâhlı kuvvetlerince mûtad küçük eğitimler maksadiyle Kıbrıs Cumhuri
yeti ülkesi dâhilinde üç mevkiin kullanılmasını sağlar. Her mevkide, işbu fıkra gereğince, her 
hangi bir zamanda, âzami 500 e kadar er eğitim yapabilir. 

(b) îşbu eğitimin yapılacağı üç mevki vüsat bakımından Birleşik Kırallığın bu husustaki 
mâkul ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli olarak ve zaman zaman Birleşik Kırallık makamları ve 
Kıbns Cumhuriyeti makamları arasında anlaşma ile tasrih olunacaktır. 
- (c) Yılın farklı devreleri için farklı mevkiler tasrih olunabilir, ancak bu gibi eğitim için 
her hangi bir zamanda asgari üç mevki mevcudolmalıdır. 

(d) îşbu fıkranın (b) bendi gereğince diğer mevkilerin tasrih olunması için anlaşma yapılın
caya kadar işbu eğitimin yapılacağı üç mevki aşağıdakiler olacaktır : 

(i) Evdhimou - Pissouri mevkii; 
(ii) Goshi - Troulli mevkii; 
(iii) Sotira mevkii. 
îşbu mevkilerin vüsatleri üzerinde anlaşmaya varılmış ve belirtilmiş olmakla gerekli haritalar 

Limasol ve Larnaka kaza dairelerine ve Akrotiri Egemen Üs Bölgesindeki ilgili Birleşik Kırallık 
makamlarına tevdi olunmuştur. 
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3. İşbu kısmın 1 noi veya 2 nci fıkraları uyarınca tasrih olunmuş veya tasrih olunacak her han

gi bir mevki dâhilinde eğitimin yapılması esnasında, Birleşik Kırallık silâhlı kuvvetlerinin perso
neli ve araçları mevki dâhilinde hareket serbestisini haizdirler, ancak malikin veya işgal eden 
şahsın rızası olmadan mevki dahilindeki binalara, çiftliklere veya meyvalıklara girmek, veya 
tanklar veya hakiki cephane kullanmak hakkını haiz değildirler. 

4. Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri, işbu kısım gereğince eğitimin yapılması esnasında şah
sa ve mala zarar ve ziyanı önlemek için mâkûl bütün tedbirleri alırlar ve yangın çıkmasına kar
şı tedbirler alırlar. Mümkün olduğu nisbette köyler ve ekili araziden uzak durulur. 

5. Tatbikat yapan karadaki birliklerle beraber harekât yapan Birleşik Kırallık askerî uçak
ları, muayyen hava trafiği koridorlarını kullanan diğer uçaklara tesir etmiyecek şekilde harekât 
yaparlar. 

KISIM — 4. 

Birleşik Kırallık makamları, aşağıdaki hususların düzenlenmesi maksadiyle Kıbrıs Cumhuri
yeti makamları ille zaman zaman istişare ederler : 

(a) Atış sahalarının ve eğitim sahalarının kullanılmasının mümkün olduğu nisbette, ziraatte 
en az zarar verileceği mevsimde yapılması; 

(b) Atış sahaları ve eğitim sahaları dâhilinde arazi işgal eden kimselere ve diğer ilgililere, 
yılın hangi zamanlarında sahaların kullanılmasının düşünüldüğü hakkında mümkün olduğu ka
dar erken biİgi verilmesi; 

(c) Kıbrıs Cumhuriyeti Silâhlı Kuvvetlerinin ve İttifak Andlasması uvarınca Kıbrıs Cumhu
riyeti Ülkesi üzerinde kurulan Üçlü Karargaha katılan Yunan ve Türk birliklerinin, satış tahalarını 
ve eğitim sahalarını kullanmak ve eğitim yapmak hususundaki her hangi bir ihtiyaçlannm nazarı 
itibara alınması; 

(d) Balıkçılık dâhil, hava ve deniz seyrüseferi ile iştigal eden şahısların, işbu Ekin bu bölümü 
gereğince yapılan eğitim ile rahatsız edilmelerinden mümkün olduğu nisbette kaçınılması. 

KISIM — 5. 

1. Birleşik Kırallık silâhlı kuvvetleri mensupları ve Birleşik Kırallık makamları tarafından 
istihdam olunan sivil şahıslar, işbu Ekin bu bölümünün 3 ncü kısmı gereğince eğitimin yapılmış 
olduğu veya yapılabileceği her hangi bir atış sahasını, eğitim sahasını veya mevkii, her hangi 
bir zamanda, kullanılmasını plânlamak, kulanıldıktan önce veya sonra teftiş etmek, kullanılması
na hazırlık olarak erzak ve malzeme stok etmek, kullanıldıktan sonra eski haline getirmek, Si
lâhlı Kuvvetlerin mallarını - oradan götürmek ve götürülmeden önce bu malları muhafaza etmek 
maksatlariyle; veya, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile istişareden sonra üzerlerindeki ve bir teh
like teşkil edebilecek olan veya Silâhlı Kuvvetlerin eğitimlerine mâni olabilecek olan cisimleri 
sökmek, yıkmak veya başka türlü bertaraf etmek maksatlariyle, ziyaret edebilirler. 

2. işbu kısmın 1 nci fıkrası gereğince yap lan ziyaretler ve faaliyetler, müstesna ahval 
dışında, bahis konusu arazinin malikleri veya şgal eden şahıslar ile anlaşma suretiyle yapılır. 

3. Bu ziyaretler makûl olarak gerekenden daha sık yapılmaz, işbu ekin bu bölümünün 
3 ncü kısmının 1 nci fıkrası gereğince yapılan bir tatbikat ile ilgili ziyaretler, bahis konusu 
tatbikatın yapılmasından önceki veya sonraki makûl bir süre zarfında yapılır, ve bahis ko
nusu tatbikatın yapılmasından önce 15 den ziyade şahıs tarafından yapılacak her hangi böy
le bir ziyaret hakkında Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına önceden bilgi verilir. 

KISIM -6. 

1. (a) İşbu ekin bu bölümünün yukarıdaki hükümleri gereğince yapılması gereken teb
ligat, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından bu maksatla tâyin olunan bir makama yapılır. 
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(b) Her tebligatta, bahis konusu sahanın veya mevkiin kullanılmasının düşünüldüğü dev-

* re, ve Akrotiri Egemen Üs Bölgesinden veya Dhekelia Egemen Üs Bölgesinden bu devre 
zarfında onu kullanmak üzere bahis konusu saha veya mevkie gidecek olan şahısların ve 
araçların takribi sayılan, zamanlan, hareketleri, ve kullanacakları yollar, bildirilir. 

2. * Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesi dâhilinde ve üzerinde deniz ve hava seyrüseferini kont
rol ile sorumlu bulunan makamlara, Akamas atış sahasının bir donanma atış sahası olarak 
kullanılması halinde asgari on gün önceden ve Larnaka atış sahasının bir uçak kara taarruz 
sahası olarak kullanılması halinde* asgari kul sekiz saat önceden, haber verilir. 

3. İşbu ekin bu bölümünün 3 ncü kısmınının 1 nci fıkrası gereğince yapılacak olan bir 
tatbikat esnasında Birleşik Kırallık askerî uçaklarının karadaki birlikler ile beraber hareket 
yapacaklan ve işbu fıkra hükümleri mevcudokıasa idi uçakların hava seyrüseferine tehlike 
teşkil edebilecek bir tarzda hareket yapabilecekleri Kıbns Cumhuriyeti makamlarına bildiril
diği takdirde, Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesi üzerinde hava seyrüseferini kontrol ile sorumlu 
olan makama, asgari yedi gün önceden keyfiyet bildirilir ve uçaklann ne zaman ve nerede 
hareket yapacaklan tasrih olunur. 

KISIM - 7. 
1. Aşağıdaki denk sahalarının Kıbrıs Cumhuriyetinin sulan dahilinde bulunduğu nis-

bette, işbu ekin bu bölümünün yukardaM hükümleri gereğince yapılan bir tebligat ile tasrih 
olunan bir devre esnasında bu sahaların zaman zaman kullanılması halinde, Kıbns Cumhu
riyeti makamları teknelerin bu sahalara, Birleşik Kırallık makamlarının yaptığı düzenlemeler 
dışında, girmelerine veya orada kalmalanna mâni olunur: 

a) Bahis konusu kullanma bir donanma atış sahası olarak olduğu takdirde, Akamas atış 
sahasının deniz sahası; ' • . 

b) Larnaka atış sahasının deniz sahası. 
2. İşbu kısmın 4 ncü fıkrasının hükümleri baki kalmak şartı ile, hava seyrüseferinin em

niyeti mülâhazaları ile, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, işbu ekin bu bölümü uyarınca kul
lanılan eğitim sahaları, poliganlar, atış sahaları ve mevkilerin, Birleşik Kırallık makamları 
tarafından zaman zaman tasrih olunacak olan devrelerde ve kısımları üzerindeki hava sa
hasında, Birleşik Kırallık askerî uçaklarından gayrı uçakların uçmasını tahdit etmek veya 
önlemek üzere tedbirler alır. Bu yasak aşağıdakilere şâmildir: 

(a) Her zaman için, ekli harita üzerinde Y. 1 olarak işaretli sahanın üzerindeki, deniz 
seviyesinden itibaren 75 000 ayak yüksekliğe kadar olan, hava sahası; 

(b) Her zaman için, ekli harita üzerinde Y. 2 ve Y .3 olarak işaretli sahaların üzerindeki 
deniz -seviyesinden, itibaren 10 000 ayak yüksekliğe kadar olan hava sahası; 

(c) 48 saat önceden haber vermeleri şartı ile, Birleşik Kırallık makamları tarafından ta-
iebedilebilecek olan zamanlarda, ekli harita üzerinde Y. 4 olarak İşaretli sahanın üzerindeki, deniz 
seviyesinden itibaren 7Ş 000 ayak yüksekliğe kadar olan hava sahası; 

(d) Her zaman için, ekli harita üzerinde Z olarak işaretli sahanın üzerindeki, deniz se
viyesinden itibaren, 4 000 ayak ile 60 000 ayak yükseklik arasındaki hava ülkesi. 

3. Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri, işbu kısmın şümulüne giren deniz sahaları dâhiline 
zikredilen devreler zarfında teknelerin girmemelerini veya orada kalmamalarını ve işbu kısmın 
şümulüne giren hava sahası dâhiline zikredilen devreler zarfında uçakların girmemelerini ve
ya orada kalmamalannı sağlamak için bu tekne ve uçaklann emniyetini nazara alarak bütün mâ
kul tedbirleri alır. r . . . . . r . . - - -•.-, - . , , . . . p , . 

4. işbu Ekin bu bölümündeki hiçbir husus mevcut her hangi bir milletlerarası olarak tanın
mış hava trafik yoluna veya mûtat milletlerarası deniz yoluna tesir etmez. Yeni milletlerarası 
olarak tanınmış hava trafik yollannın tesis olunmasını veya mevcut yollann tadil edilmesini te
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minen atış sahalarında ve eğitim sahalarında değişiklikler yapılması zımnında Kıbrıs Cumhuri
yeti tarafından yapılacak teklifleri, Birleşik Kırallık hayırhahlılıkla mütalâa eder. 

KISIM — 8. 

1. tşbu Ekin bu Bölümünde derpiş olunan haklardan her hangi birinin kullanılması esna
sında vukubulan ölüm, zarar veya mala ziyan için tazminat talepleri, işbu kısmın aşağıdaki 
fıkraları baki kalmak şartiyle işbu Andlaşmanm «C» Ekinin 9 ncu kısmı uyarınca halledilir. 

2. Araziye veya arazi üzerinde yetişen her hangi bir şeye, veya arazi üzerindeki yapılara 
veya teferruata yapılan 'zarar hakkındaki bir talep kabul edilmez, zira Birleşik Kırallık Silâhlı 
Kuvvetleri bu araziye girmek ve onu kullanmak hakkını haizdirler. 

3. tşbu Ekin bu Bölümü gereğince orada bulunması yasak edilen bir saha dâhilinde bir şah
sa veya hayvana vukubulan ölüm veya zarardan mütevellit bir talep kabul olunmaz. 

4. Bir tekne veya uçak işbu Ekin bu Bölümü gereğince bulunması yasak edilen bir deniz 
bölgesinde veya hava sahasında bulunduğu esnada, bir teknenin veya uçağın, veya bir tekne 
veya uçak üzerindeki her hangi bir şeyin kaybolmasından veya zarar görmesinden mütevellit, 
veya bir tekne veya uçağın üzerindeki bir şahsa vukubulan ölüm veya şahsi zarardan mütevel
lit bir talep kabul olunmaz. 

5. îşbu kısım maksatları bakımından aşağıdakiler mala ika edilen zarara dâhildir : 
(a) îşbu Ekin bu bölümü gereğince veya uyarınca bir atış ^sahasından veya eğitim sahasın

dan şahısların veya hayvanların çıkarılması ile ilgili olarak, veya bunlann atış sahasına veya 
eğitim sahasına dönmeleri ile ilgili olarak, bir şahsın mâruz kaldığı ücret kayıpları ve yaptığı 
mâkul masraflar; ve, 

(b) Bir atış bölgesindeki veya eğitim bölgesindeki araziyi işgal eden bir şahsın, işbu Ekin 
bu bölümü gereğince veya uyarınca, oraya girilmesinin yasak edildiği veya şahısların ve hay
vanların oradan çıkartıldığı bir devre esnasında, bu araziyi kullanmaya muktedir olmamasından 
mütevellit, kaçınılmaz surette yaptığı masraflar ve kaybettiği kazanç. 

(B) EKÎ 

BÖLÜM - V 

KISIM — 1. 

îşbu Ekin bu Bölümü maksatları bakımından: 
(a) «Yeni terminal sahası» işbu EMn bu Bölümüne ekli haritada mavi ile taranmış arazi de

mektir; 
(b) «Mevcut terminal sahası» ekli haritada kırmızı ile boyanmış mavi ile taralı arazi de

mektir; 
(c) «Müşterek kullanma sahası» ekli haritada sarı ile boyanmış arazi demektir; 
(d) «Mahal» mavi ve san ile taralı kısımlar dâhil olmak üzere ekli haritada kırmızı 

veya kahverengi ile boyanmış arazi demektir, ve işbu ekin II nci bölümünün A listesinde gös
terilen İO/1 numaralı mahallin bir kısmını teşkil eden bir sahadır. 

KISIM — 2. 

1. Yeni terminal sahası dâhilinde yeni bir sivil hava terminali inşa edilip kullanılmaya 
başlanıncaya kadar; 

M. Meclisi (S. Sayısı : 387 ) 



- 49 -
(a) Mevcut terminal sahası Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının kontrolü altında olacak 

mahallin bir kısmı sayılmıyacaktır; 
(b) Ekli haritada kahverengi ile işaretli yol müşterek kullanma sahasının bir kısmı sayılır; 
(c) Yeni terminal sahası müşterek kullanma sahasının bir kısmı sayılır. 

•2. Mevcut terminal sahasının önündeki mevcut pist (ekli haritada kırmızı ile boyanmış 
ve sarı ile taralı) bunun yerine yeni bir pist in}a edilinceye ve kullanılmaya başlanıncaya ka
dar, müşterek kullanma sahasının bir kısmı sayılır. 

3. Birleşik Kırallık makamları, uçuş pistlerinin ve müşterek kullanma sahasındaki: diğer 
kolaylıkların genişletilmesi için, mahallin her hangi bir kısmının mahallin kullanıldığı (maksat
lar için aynı şekilde müsait sayılan diğer bir arazi karşılığında terk edilmesi hakkında Kıbrıs 
Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan talepleri hayırhahlıkla mütalâa ederler. 

Kısım — 3. 

Birleşik Kırallık makamları, hava trafiğinin harekât kontrolü dâhil olmak üzere, barış ve sa
vaş zamanında Birleşik Kırallık askerî uçaklarının harekâtı için gerekli telâkki edecekleri 
derecede, zaman zaman Lefkoşada'M hava alanını üzerindeki veya onunla ilgili her hangi ko
laylıklar ile birlikte, kullanmak hakkını haiz irler. Kıbrıs Cumhuriyeti, Lefkoşa Hava Alanı
nın sivil havacılık tarafından kullanılmasındaki umumi siyaseti tâyin etmek münhasır 
hakkını haizdir. Lefkoşa Hava Alanını kullanan hava trafiğinin kontrolünün umumi sevk ve 
idaresi 'Birleşik Kırallık makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları arasında müşterek danış
ma konusudur.-

KISIM — 4. 

Müşterek kullanma sahasını Birleşik Kırallık makamları Kıbns Cumhuriyeti makamları kul
lanabilir. 

îşbu Ekin bu Bcüümünün 7. Kısmının 1. fıkrası uyanınca temin olunacak yaklaşma ve hava 
alanı kontrol kolaylıklan hariç olmak üzere, müşterek kullanma sahasındaki kolaylıklan sağla
yan mevcut tesislerin mevcut standartlarının muhafazasından Birleşik Kırallık makamlan sorum
ludur. îşbu Bölümün 3. Kısmının hükümleri baki kalmak şartiyle, Birleşik Kırallık makamları ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti makamlan, birbiri ile istişareden sonra, müşterek kullanma sahasında yeni in
şaat yapmak hakkını haizdirler. 

KISIM — 6. 

Birleşik Kırallık makamlan Lefkoşa Hava Alanındaki Birleşik Kırallık askerî uçaklarına, 
gerekli görecekleri nisbette, hizmetler sağlamak hakkını haizdirler. 

KISIM — 7. 

1. (a) Lefkoşa Hava AJllanında yaklaşma ve hava trafiğinin hava alanı kontrolü tek ve bö
lünmemiş olacak ve gerekli ehliyetli memurlar temin edilir edilmez Kıbns Cumhuriyeti tarafın
dan deruhde edilecektir; o zamana kadar kontrolü Birleşik Kırallık yapacaktır. Kontrolün Bir
leşik Kırallık tarafından yapıldığı devre esnasında, Kıbns Cumhuriyeti trafiğin kontroluna yar
dım etmek üzere eğitim görmüş memurlar sağlamak hakkını haizdir. Kontrol Kıbns Cumhuriye
tine devredildiği takdirde kezalik Birleşik Kırallık trafiğin kontroluna yardım etmek üzere eği
tim görmüş memurlar sağlamak hakkını haiz olacaktur. 

(b) Yukarıdaki hükümlere rağmen, Birleşik Kırallık, işbu Ekin bu Bölümünün 3 ncü kısmı 
uyannca, Birleşik Kırallık tarafından tâyin olur an fevkalâde hallerde münhasır kontrol yapmak 
hakkını haizdir . 
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2. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, bağlı seyrüsefer yardımlarının ve bildirici ve uyarıcı hiz

metlerin sağlanması dahil olmak üzere, Lefkoşa dan idare edilen uçuş bilgisi bölgesi dâhilinde 
milletlerarası sivil havacılık tafcbikatındaki mûtat standardda hava trafiğinin kontrolünü sağlar. 

3. Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, BMeşik Kırallık makamlarının talebi üzerine, Lefkoşa'dan 
idare olunan uçuş bilgisi bölgesi dahilindeki bütün uçakların hareketleri hakkında Kıbrıs Cum
huriyeti makamları tarafından alman her hangi bir bilgiyi Birleşik Kırallık makamlarına derhal 
verir. 

4. tşbu kısımda zikredilen muayyen haklar ve sorumluluklar, Birleşik Kırallığın veya Kıb
rıs Cumhuriyetinin işbu ekin bu bölüm'!inim diğer kısımlarındaki haklarını ve vecibelerini ihlâl 
edecek tarzda kullanılmaz. 

KISIM ~~ 8. 

Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Tymbou'dald hava alanındaki uçuş pistlerinin, pistlerin ve da
ğılma sahalarının muhafazasını sağlar. Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti ma
kamlarının rızasına bağlı olarak, bu uçuş pistlerini, pistleri ve dağılma sahalarını Lefkoşa Hava 
Alanl yerine bir yedek iniş yeri olarak kullanmak ve oradan iniş veya kalkış yapan her hangi bir 
uçak için her hangi bir hizm&Ü sağlamak hakkını haizdirler. 

KISIM -- 9. 

Birleşik Kırallık makamları, Birleşik Kırallık makamlarının Lefkoşa Hava Alanında kendi 
ihtiyaçları için aldıkları meteorolojik bilgileri Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına derhal verirler. 

2. Kendi kullanmaları için kurulan hizmetler buna imkân verdiği nisbette, Birleşik Kı
rallık makamları, Lefkoşa'dan idare edilen uçuş bilgisi bölgesi dahilindeki bütün sivil uçaklar 
için arama ve kurtarma kolaylıkları ve Lefkoşa Hava Alanını kullanan bütün uçaklar için yangın 
ve düşme hizmetleri temin ederler. 

KISIM — 10. 

Birleşik Kırallık makamlarının talebi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Lefkoşa Hava Ala
nının müessir işletmesini ve kullanılmasını sağlamak için Birleşik Kırallık makamları tarafından 
gerekli görülebilecek tarzda Lefkoşa Hava Alanının yakınındaki faaliyetler ve tesislerin kurulma
sı ve telsiz ve elektrik malzemesinin işkttilmesi üzerinde makul bir kontrolü düzenler. 

2. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının talebi üzerine, Birleşik Kırallık makamları, Lefkoşa 
Hava Alanının müessif işletilmesini ve kullanıl masını sağlamak için Kıbrıs Cumhuriyeti makam
larının gerekli görebilecekleri tarzda, mahal dâhilinde, tesislerin kurulması ve telsiz ve elektrik 
malzemesinin işletilmesi dâhil olmak üzere, faaliyetler üzerinde mâkul kontrolü düzenler. 

KISIM — İL 

Her iki Hükümetin makamları tarafından sivil uçaklara sağlanan hizmetlerin mümkün olduğu 
kadar milletlerarası sivil havacılık ihtiyaçlarını temin etmesini ve bilhassa tarifeli uçuşlardaki 
sivil uçakların, müstesna haller veya bir fevkalâde hal dışında rüçhaniyet almasını sağlamak mak
sadı ile, işbu Ekin bu Bölümünün tatbikatı hususunda Birleşik Kırallığm ve Kıbrıs Cumhuriye
tinin ilgili makamları istişare ederler. 

KISIM — 12. 

1. (a) Lefkoşa Hava Alanını kullanan uçaklar için yapılan hizmetlerin masrafı (tesislerin 
inşa, bakım, islâh, tadil ve işletme masrafları dâhil) işbu fıkra hükümleri uyarınca yüklenilir. 
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(b) tşbu Ekin bu bölümünün 5 nci kısmı ve 9 ncu kısmı gereğince kendileri tarafından 

temin olunan hizmetlerin masrafını Birleşik Kırallık yüklenir. 
(c) tşbu Ekin bu bölümünün 7 nci kısmı gereğince temin olunan ve hem sivil hem askerî .%-

makamların ihtiyacı olan hizmetlerin masrafı kullanma derecesinin nisbetine göre Birleşik Kı
rallık ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında paylaşılır. 

(d) Yalnız sivil uçaklar için ihtiyaç bulunan hizmetlerin masrafı Kıbrıs Cumhuriyeti tara
fından yüklenilir ve sivil uçak olarak kayıtlı olmıyan Birleşik Kırallık askerî uçakları için ihti
yaç bulunan hizmetlerin masrafı yalnız Birleşik Kırallık tarafından yüklenilir. 

(e) tşbu Ekin bu bölümünün 8 nci kısmında derpiş olunduğu veçhile Tymbou Hava Ala
nını kullanmak kolaylığına ihtiyaçları bulunduğu müddetçe Birleşik Kırallık makamları, Bir
leşik Kırallığın talebi üzerine işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte hususi mülkiyette bu
lunan Tymbou'daki uçuş pistlerinin, pistlerin ve dağılma sahalarının bir kısmını teşkil eden arazi , 
için Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından ödenen her hangi bir kira masrafına veya yapı
lan her hangi bir bakım masrafına katılırlar. B'rleşik Kırallık makamları tarafından yapılan 
bu katılmanın miktarı Birleşik Kırallık makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamları arasında 
müzakere edilir. Böyle bir katılmanın miktarı, mutabakata varılmadığı takdirde, işbu Ekin 
III ncü bölümünün 10 ncu kısmının 2 nci fıkrasının hükümleri gereğince ödenmesi gereken bir 
meblâğ imiş gibi tâyin olunur. 

(f) Birleşik Kırallık makamlarının ve Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının müşterek istifade
leri için temin olunan tesislerin inşa, ıslah veya büyük tadilât yapılması masraflarının ve işbu 
Ekin bu bölümünün 10 ncu kısmında derpiş olunan kontrolün yapılması masraflarının (böyle 
bir kontrolün yapılmasından mütevellit gayrimenkul malın değerindeki her hangi bir azalmadan 
dolayı her hangi bir tazminatın ödenmesi dâhil) yüklenilmesi özel bir anlaşma konusudur. 

(g) Yukardaki (c) ve (f) bentleri baki kalmak şartiyle, bu hizmetlerin sivil uçakların kul
lanması için nifivcudolduklarma bakılmaksızın, Birleşik Kırallık tarafından temin olunan hizmet
lerin masrafına Kıbrıs Cumhuriyeti-katılmaz. 

2. (a) Kıbrıs Cumhuriyeti, hava alanının sivil uçaklar (sivil uçak olarak kayıtlı Birleşik 
Kırallık askerî uçakları dâhil) tarafından kullanılması için konulan bütün iniş harçlarını ve 
diğer benzeri harçları muhafaza etmek hakkını haizdir. 

(b) Sivil uçak olarak kayıtlı bulunmıyan Birleşik Kırallık askerî uçakları ile ilgili olarak 
hiçbir iniş harcı veya diğer benzeri hare alınamaz. 

(c) Müşterek kullanma sahasında bulunan veya Birleşik Kırallık makamlarının ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti makamlarının müşterek kullanmaları için sağlanan arazi veya diğer gayrimenkul 
mallar ile ilgili olarak her iki Hükümet diğerine kira namı altında hiçbir şey ödemez. 

" (B) EKÎ 

BÖLÜM : VI 

KISIM — i. 

tşbu Andlaşmanın hükümleri baki kalmak şartı ile Birleşik Kırallık aşağıda gösterilen mad
deler ile ilgili olarak ödemeler yapar : 

(a) Kıbrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca tahak
kuk ettirilebilecek veya gayrimenkul ımallara dair konularda Kıbrıs Cumhuriyeti Tapu ve Ka
dastro Dairesince alınabilecek harçlar ve resimler ve her hangi böyle bir mevzuatın hükümleri 
gereğince gayrimenkul mülkiyetinin devredilmesi halinde ödenen Da.mga resimleri; 

M. Meclisi (S . Sayısı : 387 ) 



- 5 Ö -
(b) Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde Birleşik Kırallık makamları tarafından işgal olu

nan gayrimenkul mallar ile ilgili olarak, mahallî mkamların yaptıkları ve mutaden umumi mas-
<raf tahminlerine dâhil edilen kolaylıklardan ve hizmetlerden Birleşik Kırallık makamlarına fay
dalanma derecelerini ve Birleşik Kırallık makamlarının kendi namlarına sağladıkları veya deruh
te ettikleri hizmetleri ve kolaylıkları nazara itibara alarak, Birleşik Kırallık ve Kıbrıs Cumhuri
yeti arasında mutabık kalınacak bir esas üzerinden hesaplanacak olan, Kıbrıs Cumhuriyetine ve
rilen bir katılma payı; 

(c) Kıbrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca tahak
kuk ettirilebilecek veya alınabilecek olan Liman resimleri, harçlar ve vergiler. 

(d) Âmme hizmetleri bakımından yapılabilecek hususi anlaşmalar baki kalmak şartı ile, su, 
elektrik, havagazı, ve telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti dahilin
deki âmme hizmetleri tarafından Birleşik Kırallık makamlarına sağlanan hizmetler için yapılan 
ödemeler; 

(e) Aşağıdaki hususlarla ilgili olarak ve bunlara mütaallik olduğu nisbette Kıbrıs Cumhu
riyeti tarafından bizzarur yapılan fiilî masraflar; 

(i) îşbu Ekin II nci bölümünün 3 ncü kısmının 1 nci fıkrasında derpiş olunan faaliyetlerin 
kontrolü, 

Ve 
(ii) îşbu Ekin II nci bölümünün 3 ncü kısmının 3 ncü fıkrası gereğince bastıncılar kurul

ması ; 
(f) işbu kısmın (e) (i) bendinde atıfta bulunulan kontrolün yapılmasından mütevellit, her 

hangi bir gayrimenkul malın kullanılmasının tahdidedilmesi veya ona ulaşmanın menedilmesi ne
ticesi olarak her hangi muayyen bir malın piyasa değerindeki her hangi bir azalmadan, veya her 
hangi bir kayıp veya hasardan dolayı, her hangi bir şahsa ödenmesi gereken her hangi bir taz
minatın ödenmesi; 

(g) Kıbrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca, her 
hangi bir binanın veya yapının inşasına mütaallik olarak her hangi bir müsaade, ruhsat veya 
belgenin verilmesi ile ilgili olarak veya gayrimenkul malı geliştirmek için her hangi bir müsaade
nin verilmesi ile ilgili olarak, tahakkuk ettirilebilecek veya alınabilecek olan harçlar ve vergi
ler; 

(h) Kıfcrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca, sahilin: 
her hangi bir kısmından taş, çakıl, kum, toprak veya diğer maddelerin kazılması veya çıkarıl
ması için her hangi bir müsaade, kiralama veya ruhsatın verilmesi ile ilgili olarak, tahakkuk et
tirilebilecek veya alınabilecek olan harçlar, kiralar ve diğer yıllık mükellefiyetler; 

(i) Kıbrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca, Kıbrıs. 
Cumhuriyetindeki limanlarda veya hava alanlarında Birleşik Kırallık makamlarına yapılan hiz
metler ile ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti memurlarına ödenmesi gereken fazla mesai ücretleri; 

(j) Kıbrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca, üzerin
de bir Birleşik Kırallık makamının komşusu bulunduğu gayrimenkul bulunan her hangi bir âm
me sokağının inşası masraflarına bir katılma olarak her hangi bir belediyeye veya diğer mahallî: 
makama ödenmesi gereken meblâğlar; 

(k) Kıbrıs Cumhuriyetinde o zaman yürürlükte olan her hangi bir mevzuat uyarınca, igbu 
Ekin II nci bölümünün 6 nci kısmının 2 nci fıkrası hükümleri gereğince devrolunan ve anlaşma, 
ile Birleşik Kırallık Hükümetine veya bir Birledik Kırallık makamına iade edilen gayrimenkul 
malın geliştirilmesi ile ilgili olarak geri alınması gereken her hangi bir eski haline iade veya ıs
lah masrafı, 
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KISIM — 2. 

îşbu Ekin bu bölümündeki hiçbir husus, işbu Ekin bu bölümünün şümulüne giren konulardan 
her hangi biri ile ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Kırallık tarafından her hangi bir 
hususi anlaşma veya düzenleme yapılmasına mâni olmaz. 

(C) EKÎ 

KISIM — 1. 

1. îşbu Ekin maksatları bakımından : (• ̂ f p | f P ^ T • ' 
(a) «Kuvvet» aşağıdaki mânayı taşır : 
(i) Birleşik Kırallık silâhlı kuvvetleri ve işbu kısmın 3 ncü fıkrası gereğince kendilerine işbu 

Ekin uygulandığı İngiliz Milletler Camiası dahilindeki her hangi diğer bir memleketin silâhlı 
kuvvetleri bakımından, bu memleketin kara, deniz ve hava silâhlı kuvvetlerine mensubolan, Kıb
rıs Cumhuriyeti ülkesinde bulunan personel; ancak, bahis konusu şahıs Kıbrıs Adasında mevki-
lendirilmiş her hangi bir birliğe tâyin edilmiş veya bağlı veya ona resmî bir ziyaret yapar olmalı 
veya resmî bir hareket emri ile Adadan transit olarak geçer olmalıdır; 

(ii) Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan veya Türkiye silâhlı kuvvetleri bakımından, bu memle
ketlerin kara, deniz, ve hava silâhlı kuvvetlerine mensubolan, Akrotiri Egemen Üs Bölgesinde ve
ya DhekeMa Egemen Üs Bölgesinde bulunan personel; ancak, bahis konusu şahıs Kıbrıs Adasın
da mevkilendirümiş her hangi bir birliğe tâyin edilmiş veya bağlı veya ona resmî bir ziyaret ya
par olmalı veya resmî bir hareket emri ile Adadan transit olarak geçer olmalıdır. 

îşbu tarif, Âkıd Tarafların Kıbrıs Adasına resmî iznini kullanmak ve orada kurulmuş dinlen
me kolaylıklarından faydalanmak üzere ziyarette bulunan kara, deniz ve hava silâhlı kuvvetleri 
personeline işbu Andlaşmanm yürürlüğe girdiği tarihten sonra bir yıl müddetle uygulanır, ve ka
bul eden Devlet gönderen Devlete işbu tarifin artık uygulanmamasını istediğini üç. ay önceden 
bildirmedikçe, böylece uygulanır; 

(b) «Sivil Kısım», yukarda tarif edilen bir silâhlı kuvvetin refakatinde bulunan ve bir silâh
lı kuvvetin veya bir silâhlı kuvvetin refakatindeki yetkili hizmet teşekkülünün hizmetinde olan 
ve tabiiyetsiz oılmıyan veya, aşağıda tarif edildiği gibi kabul eden Devletin ülkesinde mûtaden 
mukim olmıyan, sivil personel demektir; 

(c) «Yetkili Hizmet Teşekkülü» işbu Andlaşmanm B Ekinin I. nci Bölümünün listesinde gös
terilen teşekküllerden her hangi biri demektir; 

(d) «Bağlı şahıs», bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubunun : 
(i) Karısı veya kocası, 
(ii) Tamamen veya esas itibariyle bu şahıs tarafından bakılan veya onun nezaretinde olan 

her hangi bir şahıs, 
(ili) Evinde hizmetinde istihdam edilen (Kıbrıs Cumhuriyetinin vatandan veya mûtaden ora

da mukim olmıyan) her hangi bir şahıs, 
demektir; 
(e)«Gönderen Devlet», bahis konusu silâhlı birliğin mensubolduğu Devlet demektir; 
(f) «Kabul eden Devlet»; 
(i) Akrotiri Egemen Üs Bölgesi ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi bakımından, Birleşik Kı

rallık, 
(ii) Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi bakımından, Kıbrıs Cumhuriyeti, 
demektir. 
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(g) «Kabul eden Devletin ülkesi»; 
(i) Akrotiri Egemen Üs Bölgesi ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi bakımından, işbu Andlaş-

manın A Ekinde tarif olunduğu üzere Akrotiri Egemen Üs Bölgesi ve Dhekelia Egemen Üs Böl
gesi ülkesi, 

(ii) Kıbrıs Cumhuriyeti bakımından işbu Andlaşmanın 1 nci maddesinde tarif olunduğu üze
re Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesi, demektir ve bu gibi ülkelerin her birine bitişik karasulannı 
içine alır; 

(h) «Gönderen Devletin hizmet makamları», bir gönderen Devletin kendi kanunu ile kendi 
silâhlı kuvvetlerinin veya sivil kısmının mensupları veya bağlı şahısları ile ilgili olarak bu Dev
letin silâhlı kuvvetler kanunlarını yürütmeye yetkili kılınan makamları, 

demektir; 
(i) «Hizmet araçları», münhasıran bir silâhlı kuvvetin veya yetkili hizmet teşekkülünün res

mî hizmetinde olan kiralanmış araçlar dâhil olmak üzere, araçlar demektir; 
(j) «Mahaller», işbu Andlaşmanın B Ekinin II. nci bölümünün 1. nci kısmı gereğince Birle

şik Kırallık Hükümetinin kullanmak hakkını haiz olduğu mahaller demektir; 
(k) Kıbns Ada'sına, veya Akrotiri Egemıen Üs Bölgesine veya Dhekelia Egemen Üs Bölgesi

ne atıflar bitişik karasularını içine alır. 
2. îşbu Ekteki «Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri» ne milletlerarası münasebetlerinden Bir

leşik Kırallık Hükümetinin sorumlu olduğu her hangi bir ülkenin silâhlı kuvvetleri dâhil sayılır. 
3. Birleşik Kırallığın Akrotiri Egemen Üs Bölgesinde ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesinde üs

lenen Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri ile birlikte Silâhlı Kuvvetleri mevkilendirilmiş veya on
larla birlikte harekât yapan İngiltere Milletler Camiası dahilindeki her hangi bir memleketin 
Hükümeti adına Birleşik Kırallık Hükümeti öyle talebettiği takdirde, ve Birleşik Kırallık bahis 
konusu Hükümet adına bu Hükümetin işbu Ek gereğince Birleşik Kırallığın bir gönderen Devlet 
olarak vecibelerini kabul ettiğini beyan ettiği takdirde, bunun üzerine Kıbns Cumhuriyeti işbu 
Ekde derpiş olunan haklan, nıevzuubahis Hükümetin maikamlanna, silâhlı kuvvetlerine, yetkili hiz
met teşekküllerine, Silâhlı Kuvvetlerinin veya sivil kısmının mensuplarına ve bağlı şahıslara, Bir
leşik Kırallığınkilere bahşolunduklan aynı şümulde bahsetmeği taahhüdeyier. 

4. işbu kısmın 1 nci ve 3 ncü fıkralarına bakılmaksızın, gönderen Devlet ve kabul eden Dev
let, muayyen fertlerin, birliklerin veya kuruluşların işbu Ek maksatları bakımından bir «Silâhlı 
Kuvvet» teşkil etmesinde veya ona dâhil sayılmamasında mutabık kalabilirler. 

KISIM — 2. 

Kabul eden Devletin kanunlanna riayet ve işbu Andlaşmanın ruhu ile bağdaşmıyan her hangi 
bir faaliyetten ve bilhassa kabul eden Devlet dâhilinde her hangi bir siyasi faaliyetten kaçınmak, 
bir silâhlı kuvvetin ve bir yetkiil hizmet teşekkülünün ve bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım 
mensuplannın ve bunlara bağlı şahısların, görevidir. 

KISIM — 3. 

1. îşbu Andlaşmanın B Ekinin II nci bölümünün ilgili hükümleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Ak
rotiri Egemen Üs Bölgesi ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi arasındaki sınırların idaresi için anlaş
ma ile yapılan düzenlemelere riayet baki kalmak, ve işbu kısmın 2 nci fıkrasında yazılı ilgili kim
lik belgesine sahibolmalan şartı ile, bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları ve bağlı 
şahıslar, bir kabul eden Devletin ülkesine girerken veya çıkarken pasaport ve vize nizamlann-
dan ve göç kontrolünden muaftır. Bunlar, kezalilk kabul eden Devletin yabancılann kaydolması 
ve kontrolü hakkındaki nizamlanndan muaftırlar; ancak, bunlar kabul eden Devletin ülkesinde 
her hangi bir daimî ikamet veya ikametgâh hakkı kazanmış sayılmazlar. 

2. îşbu kısmın 1 nci fıkrası maksatlan bakımından, bir talepte bulunmaya yetkili bir şahıs 
tarafından yapılan talep üzerine ibraz edilecek olan ilgili kimlik belgesi: 
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(a) Bir silâhlı kuvvetin bir mensubu bakımından, isimlerini doğum tarihini, rütbesini ve 

(varsa) numarasını, sınıfını ve resmini taşıyan resmî deniz, kara veya hava kuvvetleri kimlik 
kartı, ve bununla birlikte ayrıca kendisinin o silâhlı kuvvetin bir mensubu olduğunu gösterir in
giliz, Elen ve Türk dillerinde bir belgedir. 

(b) Bir sivil kısmın bir mensubu veya bir bağlı şahıs bakımından, hâmilinin bir sivil kısım 
mensubu veya bir bağlı şahıs olarak statüsünü gösterir, İngiliz, Elen ve Türk dillerinde bir pa
saport veya bir kimlik belgesidir. 

3. Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubu gönderen Devletin veya bir yetkili hiz
met teşekkülünün hizmetinden ayrıldığı ve memleketine gönderilmediği takdirde, gönderen Dev
letin makamları kabul eden Devletin makamlarına gerekebilecek teferruatla, derhal bilgi verir
ler. Kezalik, gönderen Devletin makamları, izinsiz 21 günden fazla gaip olan her hangi bir silâhlı 
kuvvet mensubu hakkında kabul eden Devletin makamlarına bilgi verirler. 

4. Kabul eden Devlet, bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım mensubunun kendi ülkesinden çı
karılmasını talebetmiş olduğu ve^a bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir sabık mensubu ve
ya bir mensuba veya sabık mensuba bağlı şahıs aleyhinde bir çıkarma karan vermiş bulunduğu 
takdirde, gönderen Devletin makamları, bahis konusu şahsı kendi ülkelerine kabul etmek veya 
ona kabul eden Devletin dışında başka türlü işlem yapmak sorumluluğunu haizdirler. îşbu fık
ra, yalnız kabul eden Devletin vatandaşlığında ölmıyan ve kabul eden Devlete bir silâhlı "kuv
vetin veya sivil kısmının mensubu olarak veya mensubu olmak maksadiyle girmiş bulunan şa
hıslara ve böyle şahıslara bağlı şahıslara uygulanır. 

, •} 

KISIM— 4. 

Kabul.eden Devlet, gönderen Devlet veya onun kaza yetkisi altındaki her hangi bir ülke ma
kamları tarafından bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım mensubuna veya bir bağlı şahsa ita olunan 
araç kullanma müsaade veya ehliyetnamesini vey a hizmet aracı kullanma müsaadesini bir araç kul
lanma imtihan veya harcı olmaksızın, muteber olarak kabul eder. 

KISIM — 5. 

1. Bir silâhlı kuvvetin mensupları üniforma veya sivil elbise giyebilirler; bununla beraber, 
kabul eden Devletin ülkesinde resmî görevlerini ifa ettikleri esnada üniforma giyerler. îşbu fık
ra gönderen ve kabul eden devletlerin makamları arasında 1OVL konuda hususi anlaşmalar yapılma
sına mâni olmaz. 

2. Bir gönderen Devletin hizmet araçları, kayıt numarasına ilâveten, statülerini gösteren be
lirli bir işaret taşırlar. 

KISIM — 6. 

Emirleri gereğince yetkili kılındıkları takdirde, bir silâhlı kuvvetin mensupları silâh sahibi ve 
hâmili olabilirler. Kabul eden ve gönderen devletler silâh bulundurulması ve taşınmasına müte-
savi olarak birbirlerinin taleplerini hayırhahlıkla mütalâa ederler. 

KISIM — 7. 

1. Bir kabul eden Devlet, bir silâhlı kuvvetin görevlerini engelsiz görebilmesi ve mûtat idari 
düzenlerini idame ettirebilmesi için mâkul ihtiyaçlarını yerine getirir; ve, bir silâhlı kuvvete ait 
bulunan silâhların, patlayıcı maddelerin, teknelerin, uçakların, malzeme ve erzakın elde bulundu
rulmasını, işletilmesini veya resmî bir maksatla kullanılmasını yasak edici, mâni olucu, tahdidedi-
ci veya şartlar vaz,'edici olan, veya görevlerinin ifasında veya bir silâhlı kuvvet mensupları, sivil 
kısım veya bağlı şahıslar için ihtiyaçlarının sağlanmasında güçleştiriri tesiri olan, (her hangi bir 
mevzuat (tâli mevzuat dâhil) bakımından, aşağıdaki hükümler uygulanır; ezcümle: 
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(a) Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri veya malları işbu Andlaşmanın yürürlüğe girmesinden 

hemen önceki devrede Kıbrıs Ada'sında yürürlükte olan mevzuata dâhil olan bu gibi mevzuatın uy
gulanmasından hususi surette muaf tutuldukları takdirde, işbu muafiyet bahis konusu mevzuat 
yürürlükte kaldığı müddetçe ve kabul eden Devlet tarafından yeni mevzuat konuluncaya kadar, 
blir silâhlı kuvvete, uygulanır; 

(b) Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetleri veya malları yukardaki şekilde her hangi bir mevzu-
atın uygulanmasından veya Kıraliyet kanunlarının uygulanması hususundaki kaidelerin uygulanma
sından Kıbrıs Sömürgesi Yorumlama Kanununun 42 nci kısmı gereğince muaf tutulduğu takdirde, 
işbu muafiyet hangisi daha önce olacaksa: 

(i) Bahis konusu mevzuat kaldırılıncaya kadar; veya 
(ii) Yerine göre, muafiyeti hususi surette vaz'eden veya kaldıran yeni mevzuat konuluncaya 

kadar; veya 
(iii) îşbu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıllık müddetin ve her hangi böyle 

bir muafiyetin hususi surette konulmasının veya muhafazasının gerekip gerekmediğini gönderen ve 
' kabul eden devletlere danışarak incelemelerini ve kabul eden Devletin buna göre mevzuat koymasını 

mümkün kılmak üzere, üzerinde mutabık kalınan her hangi mütemmim bir müddetin, hitamına ka
dar; 

bir silâhlı kuvvete, uygulanır; 
(c) Bir silâhlı kuvvet veya mallan yukardaki şekilde her hangi bir mevzuatın uygulanmasından 

hususi surette muaf tutulmadığı takdirde, kabul eden Devlet, silâhlı kuvvet veya mallarının yu
karıda zikredilen mevzuatın uygulanmasından hususi surette mülaf tutulması hakkındaki talepleri 
hayırhahlıkla inceler. 

(d) îşbu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonra kabul eden Devlet tarafından her (hangi 
böyle bir mevzuat konulduğu takdirde, kalbul edw. Devlet, silâhlı kuvvetin veya mallarının bu 
mavzuatın uygulanmasından muaf tutulması hakrandaki talepleri hayırhaıhlıkla inceler. 

2. Bir gönderen Devlettin yetkili hizmet teşekk'iîleri işbu Andlaşmanm B Ekinin II nci bölümü
nün ilgili hükümlerine tabi olmak şartı ile, şirketlerin ve bu gibi teşekküllerin kuruluş sevk, ve 
idare ve teşkilâtına mütaall'ik mevzuattan ve ticari ve diğer faaliyetleri ije ilgili mevzuattan muaf
tırlar. Birleşik Kırallık makamları, yetkili hizmot, teşekküllerinin faaliyetlerine dair bilgi verilme
si hususunda Kıbrıs Cumhuriyeti makatmları tarafından yapılan mâkul taleplere uyarlar. 

KISIM — 8. 

1. işbu kışımın hükümleri baki kalmak şartiyle : 
(a) Gönderen Devletin hizmet makamları gönderen Devletin kanunu gereğince fesndi silâhlı 

kuyvet mahkemelerinin kaza yetkisine bağlı olanbütün şahıslar üzerinde kendisine bahşolunan cezai 
ve disiplin kaza yetkisini kabul eden Devlet dâhilinde kullanmak hakkını haizdir; 

(b) Kabul eden Devletin makamları, kabul eden Devletin ülkesi dâhilincta işlenen ve bu Dev
letin kanununun cezalandırdığı suçlar bakımından, bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım ve bağlı şa
hıslar üzerinde kaza yetkisini haizdir. 

2. (a) Grönderen Devletin hizmet makamlar, güvenliği ile lig.':1i suçlar dâhil, gönderen Devle
tin kanunları gereğince cezayı mucip bulunan fakat kabul eden Devletin kanunları gereğince ce
zayı mucibolmıyan suçlar bakımından, kendi silâhlı kuvvet mahkemelerinin kaza yetkisine tabi 
olan şahıslar üzerinde münhasır kaza yetkisini kullanmak hakkını haizdir. 

(b) Kalbul. eden Devletin makamları, bu Devletin güvenliği ile ilgili suçlar dâhil, kendi ka
nunları gereğince cezayı mucip bulunan fakat gönderen Devletin kanunları gereğince cezayı mu-
ciboılmıyan suçlar bakımından, bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım mensupları ve bunlara bağlı şa
hıslar üzerinde münhasır kaza yetkisini kullanmak hakkını haizdir. 

(c) îşbu fıkra ve işbu kısmın 3 ncü fıkrası maksatları bakımından bu Devletin güvenliğine 
karşı suçlara aşağıdakiler dâhildir : 
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(i) Pevlete karşı hiyanet; 
(ii) Sabotaj, casusluk veya bu Devletin resmî sırlan ille ilgili her hangi bir kanunun veya bu 

devletin millî savunması ile ilgili sırların ihlâli. 
3. Kaza yetkisini kullanmak hakkının tedahül ettiği haillerde, aşağıdaki kaideler uygulanır: 
(a) Gönderen Devletin hizmet makamları, aşağıdakiler bakımından, bir silâhlı kuvvetin veya 

sivil kısmın bir mensubu veya bir bağlı şahıs üzerinde kaza yetkisini öncelikle kullanmak hakkını 
haizdir : 

(i) Münhasıran bu Devletin malları veya güvenliğine karşı suçlar, münhasıran bu Devletin 
silâhlı kuvvetinin veya sivil kısmının bir diğer mensubunun veya bir bağlı şahsın kişiliğine veya 
mallarına karşı suçlar, veya münhasıran mahaller dâhilinde işlenen suçlar. 

(ii) Resmî görevin ifası sırasında yapılan her hangi bir içtinap fiilinden doğan suçlar. 
(b) Her hangi bir diğer suç halinde kabul eden Devletin makamları kaza yetkisini öncelikle 

kullanmak hakkını haizdirler. 
(c) öncelik hakkını haiz olan Devlet kaza yetkisini kullanmamayı kararlaştırdığı takdirde, 

mümkün olan süratle diğer Devletin makamlarına bilgi verir. Öncelik hakkını haiz olan Devle
tin makamları, kaza hakkından feragatin diğer Devttet tarafından bilhassa önemli görüldüğü hal
lerde ve kabul eden Devletin öncelik hakkını haiz olduğu küçük suçlar hakkında ve mahkemeye 
müracaat edilmeksizin disiplin işlemi ile münasip bir cezanın gönderen Devletin hizmet makam
ları tarafından verilebileceği hallerde, hakkından vazgeçmesi için diğer Devletin makamları tara
fından yapılan bir talebi hayırhahlıkla inceler. 

4. tşbu kısmın yukarıdaki hükümleri gönderen Devletin hizmet makamlarının gönderen Dev
letin silâhlı kuvvetlerinin mensubu olmadıkça, kabul eden Devletin vatandaşlığında olan veya mu-
taden orada mukim bulunan şahıslar üzerinde ka^a yetkisini kullanmak bakımından hiçbir hakkı 
tazammun etmez. 

5. (a) Kabul eden ve gönderen Devletlerin makamları, kabul eden Devletin ülkesinde bir 
silâhlı kuvvet veya sivil kısmın mensuplarının veya bunlara bağlı şahısların yakalanmasında ve 
yukardaki hükümler uyarınca bunların kaza yet'dsini kullanacak olan makama tevdi olunmasın
da, birbirlerine yardım ederler. 

(b) Kabul eden Devletin makamları, gönderon Devletin hizmet makamlarına bir silâhlı kuv
vetin veya sivil kısmın her hangi bir mensubunun veya bağlı şahsın yakalanması hakkında der
hal bilgi verirler. 

(c) Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubu veya bir bağlı şahıs hakkında kabul 
eden Devlet kazai yetki kullanacak olduğu takdirde, gönderen Devlet, kabul eden Devlet tara
fından yargılanmcaya kadar onu nezaret altına almak hakkını haizdir; ancak, gönderen Devlet, 
talebedildiği zaman soruşturma işlemleri ve muhakeme için onu kabul eden Devletin mankemele-
rine çıkarmayı taahhüdeder. 

6. (a) Kabul eden ve gönderen Devletlerin makamları, suçların bütün gerekli soruşturmala
rında, ve suçlarla ilgili maddelere el konulması ve icabında bunların tevdi olunması dâhil olmak 
üzere delillerin toplanmasında ve arz edilmesinde, birbirlerine yardım ederler. Bununla beraber, 
bu gibi maddelerin tevdi olunması, onlan veren makam tarafından tasrih olunan zaman zarfın
da iade edilmeleri şartına bağlanabilir. 

(b) Kabul eden ve gönderen Devletlerin makamları, kazai yetki kullanmak hakkının teda
hül ettiği bütün dâvaların sonucundan birbirlerine bilgi verirler. 

7. (a) Benzer bir halde kabul eden veya gönderen Devletin mevzuatı böyle bir cezayı der
piş etmediği takdirde, bir silâhlf kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubu veya bir bağlı şahıs hak
kında kabul eden Devlet dâhilinde ölüm cezası uygulanmaz. 

(b) Kabul eden Devletin makamları, işbu kısım hükümleri uyarınca kabul eden Devletin 
ülkesi dâhilinde gönderen Devlet makamları tarafından verilen bir hapis hükmünün uygulanma
sında yardım edilmesi hususunda gönderen Devlet makamları tarafından yapılan bir talebi ha
yırhahlıkla incelerler. / 
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8. Bir sanık işbu kısım hükümleri uyarınca bir Devletin makamları tarafından yargılandığı 

ve beraet ettiği yeya hüküm giydiği takdirde diğer Devletin makamları tarafından aynı suçtan 
dolayı tekrar yargılanamaz. Bununla beraber, işbu fıkradaki hiçbir husus, gönderen Devlet hiz
met makamlarını, kendi silâhlı kuvvetlerinin bir mensubunu, kabul eden Devlet makamları tara
fından yargılandığı bir suç teşkil eden bir fiil veya içtinaptan doğan her hangi bir disiplin kaide
sinin ihlâlinden dolayı yargılanmaktan alıkoyamaz. 

9. Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensuba veya bir bağlı şahıs, kabul eden Devle
tin kaza yetkisi altında takibata mâruz kaldığı her halde aşağıdaki hakları haizdir: 

(a) Gecikmeden ve süratle yargılanmak; 
(b) Yargılanmadan mâkul bir zaman önce aleyhindeki muayyen isnat veya isnatlardan bilgi 

edinmek; 
(c) Aleyhindeki tanıklarla karşılaştırılmak; 
(d) Kabul eden Devletin kaza yetkisi dâhilinde bulundukları takdirde lehindeki tanıkları ih-

zaren sağlamak; 
(e) Savunmasını kendi istediği avukata yaptırmak veya kabul eden Devlet dâhilinde o zaman 

yürürlükte olan usullere göre adlî müzaheret yollu ile tâyin edilecek bir müdafi sahibi olmak; 
(f) Gerekli mütalâa ediyorsa, ehil bir tercümanın hizmetlerinden faydalanmak; ve 
(g) Gönderen Devletin Hükümetinin temsilcisi ille muhabere etmek, ve mahkeme kuralları mü

saade ediyorsa, bu Hükümetin bir temsilcisini mahkemede hazır bulundurmak. 

KISIM — 9. 

1. Her Âkıd Taraf, kendi mâlik olduğu ve kendi kara, deniz ve hava silâhlı kuvvetleri tarafın
dan kullanılan her hangi bir mala yapılan zarardan dolayı, bu gibi zarar aşağıdaki hallerde ya-
pjJldığı takdirde, diğer Âkıd Taraftan bütün taleplerinden vazgeçer: 

(a) Zarar, diğer Âkıd Tarafın silâhlı kuvvetlerinin bir mensubu veya memuru tarafından gö
revlerinin ifası sırasında yapılmış ise; veya 

(b) Zarar, diğer Âkıd Tarafın mâlik olduğu ve onun silâhlı kuvvetleri tarafından kullanılan 
her hangi bir araç, tekne veya uçağın kullanılmasından ileri geliyorsa; ancak, zarara sebebiyet ve
ren araç, tekne veya uçağın resmî görevler ile ilgili olarak kullanılmış olması veya zararın böyle 
kullanılan mallara yapılmış olması gerekir. 

Bununla beraber, zarar birinci Âkıd Tarafın silâhlı kuvvetlerinin bir mensubunun veya memu
runun kötü niyetli bir hareketinden ileri geldiği takdirde, bu gibi zararlar hakkındaki taleplere, 
işbu fıkra değil, fakat işbu kısmın 2 nci fıkrası uygulanır. 

2. (a) îşbu kısmın 1 nci fıkrasında beyan olunduğu şekilde bir Âkıd Tarafın mâliki olduğu 
ve kendi ülkesinde bulunan diğer bir mülke yapılan veya ondan doğan zarar halinde, her hangi di
ğer Âkıd Tarafın sorumluluğu ve zarar miktarı ilgili Âkıd Taraflar hilâfına kararlaştırmadıkça, 
işbu fıkranın (b) bendi uyarınca seçilen bir tek hakem tarafından tâyin edilir. Hakem, aynı hâ
diseden doğan her hangi mukabil talepleri de kararlaştırır. 

(b) Yukarıdaki (a) bendinde atıfta bulunulan hakem, yüksek adlî görevlerde bulunmuş veya 
bulunan kabul eden Devlet vatandaşı arasından ilgili Âkıd Taraflar arasında yapılacak anlaşma 
ile seçilir. İlgili Âkıd Taraflar hakem üzerinde iki ay zarfında anlaşamadıkları takdirde her bi
ri Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanından yukarıda zikredilen vasıflarda bir 
hakemi seçmesini talebedebilir. 

j(c) Hakem tarafından alman her hangi bir karar Âkıd Tarafları bağlar ve kesindir. 
(d) Hakem tarafından hükmolunan her hangi bir tazminat miktarı işbu kısmın 5 nci fıkrası

nın (e), (i), (ii) ve (iii) bentlerinin hükümleri uyarınca tevzi olunur. 
(e) Hakemin tazminatı ilgili Âkıd Taraflar arasında yapılacak anlaşma ile tesbit olunur, ve 

görevlerinin ifasına mütaallik zaruri masraflar ile birlikte, bunlar tarafından eşit nisbetlerde tes
viye olunur. 
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3. işbu kısmın 1 ve 2 nci fıkralarının maksatları bakımından, «bir Âkıd Tarafın mâlik oldu

ğu» ibaresi, bir tekne bakımından, bu. Âkıd Tarafça donatılmış olarak kiralanmış veya donatılma
mış olarak el konulmuş veya harb ganimeti olarak, zaptedilmiş (rizikosu veya malî sorumluluk 
bahis konusu Âkıd Taraftan başka bir şahıs tarafından yüklenildiği nisbet dışında) olan tekneyi 
içine alır. 

4. Âkıd Taraflardan her biri, kendi silâhlı kuvvetlerinin her hangi bir mensubunun resmî 
görevlerinin ifasında mâruz kaldığı zarar veya ölümden dolayı her hangi diğer Âkıd Tarafa kar
şı olan taleplerinden vazgeçer. 

5. îşbu kısmın 6 ncı fıkrasının hükümleri baki kalmak şartı ile, kabul eden Devletin ülkesi 
dâhilinde Âkıd Taraflardan her hangi birinden gayri üçüncü taraflara zarar ika eden ve, bir si
lâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları tarafından resmî görevin ifasında yapılan fiillerden 
veya içtinaplardan doğan, veya bir silâhlı kuvvet tarafından mahallen istihdam edilen şahıslar ta
rafından bu şekilde görevlerinin ifası esnasında yapılan fiillerden veya içtinaplardan doğan, veya 
bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın hukukan sorumlu olduğu her hangi bir diğer fiil, içtinap 
veya hâdiseden doğan, talepler hakkında (akdi talepler ve kendilerine işbu kısmın 7 veya 8 nci 
fıkrası hükümlerinin uygulandığı talepler hariç), aşağıdaki hükümler uyarınca kabul eden Devlet 
taraf mdan,işlem yapılır : » 

(a) Tazminat talepleri, kabul eden Devletin kendi silâhlı kuvvetlerinin faaliyetlerinden 
doğan taleplere mütaallik kanun ve tüzükler uyarınca, muameleye konur, incelenir ve karara ve
ya tahkimle hükme bağlanır. 

(b) Kabul eden Devlet her hangi bir böyle talebi sulhen sonuçlandırabilir ve üzerinde anlaş
maya varılan veya tahkim yolu ile tâyin olunan meblâğ kabul eden Devletin kendi parası ile 
ödenir. 

(c) Gerek sulhen tesviye yolu ile veya kabul eden Devletin yetkili bir mahkemesi tarafın
dan verilen bir karar uyarınca yapılan böyle bir ödeme gerek tazminat talebinin reddi hakkında 
bir mahkemece verilecek karar Âkıd Tarafları bağlar ve kesindir. 

(d) Kabul eden Devlet tarafından ödenen lıer tazminat ile ilgili bilgiler, gerekli tafsilâtı 
havi bir rapor ve işbu fıkranın (e), (i), (ü), ve -(iii) bentleri uyarınca hazırlanmış bir tevzi 
teklifi ile birlikte ilgili gönderen devletlere bildirilir, iki ay zarfında cevap alınamadığı takdir
de teklif olunan tevzi kabul olunmuş sayılır. 

(e) işbu fıkranın yukardaki bentleri ve işbu kısmın 2 nci fıkrası gereğince olan tazminat 
taleplerinin karşılanmasında yapılan masraflar Âkıd Taraflar arasında aşağıdaki şekilde tevzi 
olunur : 

(i) Yalnız bir gönderen Devlet sorumlu olduğu hallerde tahkim veya hüküm yolu ile karar
laştırılan tazminat miktarı yüzde 25 i kabul eden Devlete ve yüzde 75 i gönderen Devlete yük
lenilmek suretiyle tevzi olunur. 

(ii) Zarar ve hasardan dolayı birden fazla Devlet sorumlu olduğu hallerde, tahkim veya 
hüküm yolu ile kararlaştırılan tazminat miktarı bunlar arasında eşit olarak tevzi olunur; bu
nunla beraber kabul eden Devlet sorumlu devletlerden biri olmadığı takdirde, onun iştiraki gön
deren devletlerden herbirinin yarısı kadar olur. 

(iii) Zarar ve hasar Âkıd Taraflann . Silâhlı Kuvvetleri tarafından yapılmış olmakla bera
ber bu kuvvetlerden birine veya birkaçına birden kesin olarak izafe etmek mümkün olmadığı 
takdirde, tahkim veya hüküm yolu ile kararlaştırılan tazminat ilgili Âkıd Taraflar arasında 
eşit olarak tevzi olunur; bununla beraber, kabul eden Devlet zarar ve hasara sebebiyet veren 
devletlerden biri değilse onun tazminata iştirak hissesi ilgili gönderen devletlerden herbiri
nin yarısı kadar olur. 

(iv) Her altı ayda bir, tazminatın yüzde esası üzerinden tevzii kabul edilmiş her vakıa 
ile ilgili olarak altı aylık devre zarfında kabul eden Devlet tarafından ödenen meblâğları gös
terir bir cetvel hazırlanarak hisselerin Ödenmesi talebi ile birlikte, kabul eden Devlet tarafından 
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gönderen Devlete gönderilir. Bahis konusu tediye, mümkün olan en kısa zamanda, kabul eden 
Devletin parası ile yapılır. 

(f) tabu fıkranın (b) ve (c) bentleri- hukukilerinin uygulanması bir Âkıd Tarafa ciddî zor
luklar yüklediği takdirde, işbu Andlasmanm 10 ncu maddesinde derpiş olunan usule göre farklı 
mahiyette bir anlaşmanın yapılmasını talebedebilir« 

(g) Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubu aleyhinde resmî görevlerin ifasın
dan do*an bir meselede kabul eden Devlet dâhilinde verilen her hangi bir hüküm icra yolu ile 
infaz olunamaz. 

(h) tşbu fıkranın (e) bendinin, işbu kısmının 2 nci fıkrasının şümulüne giren tazminat ta
leplerine uygulandığı haller dışında, işbu fıkdanın hükümleri, işbu kısmın 4 ncü fıkrasının 
uygulanmadığı ölüm veya yaralanma hakkındaki talepler haricolmak üzere, bir geminin seyrü
seferi veya işletilmesi veya yük yüklenmesi, t a ş l n m a s ı v e v a boşaltılması ile ilgili veya bundan 
doğan her hangi bir talebe uygulanmaz. 

6. Birleşik Kırallık bir tazminat talebinds bir gönderen Devlet olarak ilgili yegâne Âkıd 
Taraf oldtvhı takdirde, işbu kısmın 5 nci fıkrasının (a) ilâ (f) bentlerinde derpiş olunanlar ye
rine, aşağıdaki hükümler uygulanır. 

(a) Tazminat talebi ile ilgili kam memuruna veya kabul eden Devletin Hükümeti tarafın
dan bu maksatla tâyin olunan başka memura (bundan böyle bu fıkrada «memur» olarak atıf
ta bulunulmaktadır.) yapılır, ve o gönderen Devletin ilgili makamlarına derhal bilgi verir; 

(b) Memur, mümkün olan süratle, tazminat talebi için gerekli her hangi bir soruşturmayı 
yapar ve gönderen Devlet makamlarına, her hangi böyle bir soruşturmanın neticeleri, kendi 
tavsiyeleri ve kendisi tarafından elde edilmiş vc7a talep sahibi tarafından tevdi olunmuş her 
hangi bilirkişi raporları veya diğer müsbit evra^n suretleri ile birlikte, talep hakkındaki tefer
ruatı, gönderir; 

(c) Gönderen Devletin ilgili makamları mümkün olan süratte ve gerekli görebilecekleri 
herhangi mütemmim soruşturmayı yaptıktan sonra, memur tarafından yapıdan herhangi bir so
ruşturmanın sonuçlarını onun tavsiyelerini ve. onun gönderdiği herhangi bilirkişi raporlarını ve 
diğer vesikaları nazarı itibara alarak talebi incelerler ve bundan sonra memura talebin karşılı
ğ ı n a herhangi bir tazminat ödemeye amade olup olmadıklarını ve amade oldukları takdirde, 
bahis konusu tazminatın miktarını, bildirirler; 

(d) Bu tebligatın alınması üzerine, memur, talep sahibine bunun muhtevasını bildirir ve ta
lep sahibi teklif olunan herhangi bir tazminatm miktarını kabul ettiği takdirde, talep memur 
tarafından talep sahibine onun kabul ettiği tazminat miktarının ödenmesi suretiyle tavsiye olunur 
ve sonradan bu meblâğ gönderen Devlet tarafından ödenir. 

(e) Tazminat talebi tamamıyle reddedildiği takdirde, veya talep sah.bi kendisine teklif olu
nan tazminatı kabul etmediği takdirde, veya talebin sunulduğu tarihten itibaren dört ay zarfında 
talep sahibine hiçbir tazminat teklif edilmediği takdrde, yerine göre, her hangi bir tazminatın 
ödenmesi gerekip gerekmediği veya bahis konusu tazminatın miktarı meselesi, talep sahibi tarafın
dan veya memur tarafından veya gönderen Devletin iflgili makamları tarafından, işbu kısmın 2 nci 
fıkrasının (b) bendi uyarınca tâyin edilen bir hakeme sunulur, ve onun kararı hâdisede nihai ve 
kesindir, ancak; 

(i) Kabul eden Devlet, her hangi bir zamanda, işbu fıkra hükümleri yerine işbu kısmın 5 nci 
fıkrasının (a) ilâ (f) bentlerinin hükümlerinin uygulanmasını seçebilir, ve işbu seçmenin gönderen 
Devlete tebliğ edilmesinden dört ay geçtikten sonra yapılan tazminat taleplerine işbu kısmın 5 nci 
fıkrasının (a) ilâ (f) bendlerinin hükümleri uygulanır; 

(ii) Kabul eden Devlet, bundan sonra her zanan yukarıda zikredilen seçimini geri alabilir, ve 
işbu geri almanın gönderen Devlete tebliğ edilmelinden dört ay geçtikten sonra yapıflan tazminat 
taleplerinin işbu fıkra hükümleri uygulanır; 

(iii) îşbu hükümle bahşolunan geçim hakkı, kabul eden Devlet tarafından bu Devletin uygun 
göreceği zamanlarda kullanılabilir; 
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(iv) îşbu fıkranın hükümleri, gönderen DevttGtin makamlarının ve kabul eden Devletin ma

kamlarının, muayyen hallerde veya muayyen hal kategorilerinde uygulanacak usulü anlaşma ile; 
tadil etmelerine, mâni olur şekilde yorumlanmaz. 

7. (a) Kabul eden Devlet dâhilinde yapılan ve resmî görevin ifası sırasında yapılmış olmıyan 
zarar ve hasarı mucip fiil veya ihmallerden doğan bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım mensubu 
aleyhindeki tazminat talepleri; aşağıdaki tarzda işleme tabi tutulur : 

(ij Kabul eden Devletin makamları, zarar gören şahsın tavrı hareketi dâhil olmak üzere hâdi
senin bütün şartlarını nazara alarak, tazminat talebini incelerler ve talep sahibine veriflecek tazmi
natı adalet ve hakkaniyete uygun olarak takdir ederler, ve mesele hakkında bir rapor hazırlarlar. 

(ii) Eapor, gönderen Devletin makamlarına tevdi olunur ve onlar bunun üzerine gecikmeksi
zin cemile olarak bir ödeme teklifi yapıp yapmıyacaklarını, ve yapacaklarsa ne miktarda olacağı
nı kararlaştırırlar. 

(iii) Cemile olarak ödeme yapana teklif edildiğinde ve talep sahibi tarafından talebinin tam 
karşılığı olarak kabul edilldiği takdirde, gönderen Devletin makamları ödemeyi kendileri yaparlar, 
ve kabul eden Devletin makamlarına kararlarını ve ödenen meblâğı bildirirler. 

(b) îşbu fıkranın (a) bendindeki hiçbir husus, taflebin tam karşılığı bir Ödeme yapılmadıkça 
ve yapılıncaya kadar, bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım mensubu aleyhine bir dâva açmak husu
sunda kabul eden Devlet mahkemelerinin kazai yotkisine tesir etmez. 

8. Bir gönderen Devletin silâhlı kuvvetlerinin her hangi bir aracının müsaadesiz olarak kul
lanılmasından doğan tazminat talepleri bir silâha kuvvet ve sivil kısmın hukukan sorumlu oldu
ğu hal dışında işbu kısmın 7 nci fıkrası uyarınca işleme tabi tutulur. 

9. Bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım mensubunun zarar ve hasan mucip fiil veya ihmâlinin 
resmî görevin ifası sırasında yapılıp yapılmadığı, veya bir gönderen Devletin silâhlı kuvvetle
rinin her hangi bir aracının kullanılmasının müsaadesiz olup olmadığı hususlarında bir ihtilâf 
çıktığı takdirde, mesele işbu kısmın 2 nci fıkrasının (b) bendi uyarınca tâyin edilen bir hakeme 
sunulur, ve onun bu husustaki karan nihai ve kesin olur. 

10. Gönderen Devlet, işbu kısmın 5 nci fıkrasının (g) bendinde derpiş olunanın dışında, 
bir silâhlı kuvvet ve^a sivil kısım mensuplan bakımından kabul eden Devletin mahkemelerinin 
hukukî kaza yetkisi ile ilgili olarak, kabul edenDevletin mahkemelerinin kazai yetkisinden mua
fiyet talebetmez. 

11. Âkid Tarafların ilgili olduklan tazminat taleplerinde soruşturmanın hakkaniyete uygun 
bir şekilde yapılması ve karar alınması için gereken delillerin toplanmasında gönderen Dev
letin ve kabul eden Devletin makamlan iş birliği yaparlar. 

12. îşbu kısım, bir yetkili hizmet teşekkülü tarafından istihdam edilen personele, veya 
bu gibi personelin fiillerinden veya ihmâllerinden doğan veya onlar tarafından yapılan tazminat 
taleplerine uygulanmaz. 

13. îşbu kısım, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye arasında zuhur eden her hangi, 
bir tazminat talebine veya, Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde Kıbns Cumhuriyeti, Yunanistan 
veya Türkiye Silâhlı Kuvvetlerinin veya sivil kısmının bir mensubunun fiillerinden ve ihmallerin
den doğan ve Birleşik. Kırallığın yaptığı veya ona karşı yapılan bir tazminat talebi haricolmak 
üzere, her hangi bir talebe, uygulanmaz. 

14. îşbu Andlaşmanın B Ekinin I nci bölümünde tarif olunduğu veçhile, kabul eden Devle
tin vatandaşı olmıyan veya mûtaden orada mukim bulunmıyan Birleşik Kırallık personeli ve 
bunlara bağlı şahıslar tarafından yapılan tazminat talepleri ile gönderen Devlet olarak ilgili ye
gâne Âkıd Taraf Birleşik Kırallık olduğu takdirde, işbu kısmın 5 nci fıkrası (bu fıkranın (g) ben
di hariç), 6, 7, 8, ve 9 ncu fıkralan hükümleri bahis konusu taleplere uygulanmaz, ve bu talep
lerle münhasıran gönderen Devletin makamlan iştigal eder. 
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KISIM — 10. 

1. Kabul eden Devlet ülkesinde her hangi bir verginin tarhı, mükellefin orada ikametgâh 
tesis etmesine veya orada oturmasına müstenidolduğu takdirde, bir silâhlı kuvvet veya sivil kısım 
mensubunun bu Devletin ülkesinde münhasıran bahis konusu silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın 
bir mensubu olarak bulunduğu devreler, orada ikamet devreleri olarak veya bahis konusu vergi 
maksatları bakımından ikametin veya ikametgâhın değişmesini intaceder sayılmaz. Bir silâhlı kuv
vetin veya sivil kısmın mensupları kabul eden lerine ödenen ve maaş ve muhassasatları için ver
giden muaftırlar ve yetkili hizmet teşekkülleri kârları, muameleleri, ticari ve diğer faaliyetleri 
üzerindeki vergiden muaftırlar. Yetkili hizmet teşekkülleri ve bir silâhlı kuvvetin veya sivil kıs
mın mensupları, kabul eden Devlet dahilindeki mevcudiyetleri münhasıran orada muvakkaten 
bulunmalarından ileri gelen, hususi otomobiller hariç, kabul eden Devlet dâhilinde her hangi kay
da şayan menkul mal üzerindeki vergiden muaftır. îşbu fıkra mülkiyet, zilyedlik, kullanma veya 
diğer bakımlardan konulan, bu gibi mallar üzerindeki vergiler uygulanır. 

2. tşbu kısımdaki hiçbir husus, bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensubu olarak kabul 
eden Devlet dâhilinde iştigal edebileceği hizmet haricolmak üzere, her hangi bir kâr getiren te
şebbüs ile ilgili olarak bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubundan vergi alınmasını 
önlemez; ve, maaşı ve muhassasatı ve 1 nci fıkrada atıfta bulunulan kayda şayan menkul mallar 
ile ilgili olandan gayrı, vergi alınmasına, meskeni veya ikametgâhı kabul eden Devletin ülkesi dı
şında sayılsa bile bahis konusu şahsın bu Devletin kanunları gereğince vergiye tâbi tutulmasına 
işbu kısımdaki hiçbir husus engel olmaz. 

3. tşbu kısımdaki hiçbir husus işbu Ekin 11 nci kısmının 12 nci fıkrasında tarif olunan şe
kilde «görev» e uygulanmaz. 

4. işbu kısım maksatları bakımından «bir silâhlı kuvvet mensubu» ibaresi, kabul eden Dev
letin vatandaşı olan her hangi bir şahsı içine almaz. 

KISIM -.- 11. 

1. işbu Ekde hilafı açıkça derpiş edilmiş olmadıkça, bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın 
mensupları ve bunlara bağlı şahıslar, kabul eden Devletin gümrük makamları tarafından uygula
nan kanunlarına ve tüzüklere tabidirler. Bilhassa, kabul eden Devletin gümrük makamları, kabul 
eden Devletin kanunları ve tüzükleri ile konulan umumi şartlar dairesinde, bir silâhlf kuvvet ve
ya sivil kısım mensuplarının ve bunlara bağlı şahısların üzerlerini aramak, bavullarını ve araçla
rını incelemek ve bahis konusu kanunlar ve tüzükler uyarınca eşyayı müsadere etmek hakkını ha
izdirler. 

2. (a) Silâhlı kuvvetlerin motorlu araçlarının geçici ithal ve tekrar ihracına vergisiz müsaade 
olunur. 

(b) Bahis konusu araçların motorlu olmıyanlannm geçici ithaline işbu kısmın 4 ncü fıkrası ve 
tekrar ihracına 8 nci fıkrası uygulanır. 

(c) Silâhlı kuvvet araçları, araçların yollar üzerinde kullanılması ile ilgili her hangi bir ver
giden muaftır. 

3. Resmî belgeler ve gizli malzeme, gümrük kontroluna ve müsadereye tabi değildir. Berabe
rinde resmî belge bulunan şahıslar, taşınan parçaların sayısını gösteren ve bunların ancak resmî 
belgeleri ihtiva ettiklerini tevsik eden bir belge taşırlar. Beraberinde gizli malzeme bulunan şahıs
lar mevzuubahis maddenin gizli malzeme olduğuna dair bir belge taşırlar. 

4. (a) Mevcut gümrük işlemleri veya gönderen ve kabul eden devletler arasında mutabık ka
lınacak gümrük işlemlori haki kalmak sorti ile : "" "" ' • 

(i) Bir silâhlı kuvvet, malzemesini ve bu malzemenin işletilmesi için gerekli eşyayı, ve- münha
sıran bir silâhlı kuvvetin, sivil kısmın, bağlı şahısların ve yetkili hismot teşekküllerinin kullan
ması için sağlanan makul miktarda erzak ikmal maddeleri ve diğer eşyayı, vergiden muaf olarak 
ithal edebilir. 
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(ii)Bir yetkili hizmet teşekkülü bahis konusu malzeme ve eşya Kıbrıs Adası dâhilinde aşağıda 

8 nci fıkrada derpiş olunandan gayri şekilde elden çıkarılmamak şartı ile, münhasıran resmî faali
yetleri ile ilgili olarak kullanılmak üzere, malzeme ve eşyayı, vergiden muaf olarak ithal edebilir. 

(iii) Bir silâhlı kuvvet veya yetkili hizmet teşekkülü için bir projenin icrası ile iştigal eden 
denizaşırı mütaahhitler, mevzuubahis malzeme ve eşya münhasıran böyle bir projede kullanılmak 
şartı ile, malzemelerini ve bu malzemenin işletilmesi için gerekli eşyayı vergiden muaf olarak ithal 
edebilirler. 

(iv) Mütaahhitler, kendileri tarafından bir silâhlı kuvvet veya bir yetkili hizmet teşekkülü 
için bir projenin icrası münasebetiyle ithal edilen, ve bahis konusu projeye harcandığı veya istihlâk 
olunduğu kabul eden Devletin yetkili makamınca kabul olunan malzeme için ödedikleri vergi
leri geri alabilirler. 

(b) Donanma, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Enstitüleri, münhasıran kendisinin kul
lanması veya istihlâki için veya münhasıran onların kullanmaları veya istihlâkleri için b?r silâh
lı kuvvetin ve sivil kısmın mensuplarına ve bağlı şahıslara, veya aynı maksatlarla diğer yetkili hiz
met teşekküllerine, satış için, mâkul miktarlarda erzak, ikmal maddeleri ve diğer eşyayı ithal ede
bilir, ve bu anlaşmalar bu şahısların ve yetkili hizmet teşekküllerinin (Donanma, Kara Kuvvetleri 
ve Hava Kuvvetleri Enstitüleri dâhil) ithal Vergisi vermekten kurtulmasını intaceder. 

(c) İşbu fıkra ile bahşolunan muafiyetler, tatminkâr bir standart ve fiyatla mahallen kâfi mik
tarda bulunan zirai mahsullere uygulanmaz, işbu bent uyarınca muafiyetler geri alınmadan önce 
gönderen ve kabul eden devletlerin makamları arasında istişare yapılır. 

5. Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları, kabul eden devlet dâhilinde hizmete baş
lamak üzere ilk varışlarında ve kendilerine katılmak üzere her hangi bir bağlı şahsın ilk varışında, 
şahsi eşyalarını ve mefruşatı, mevzuubahis hizmet süresi zarfında, vergiden muaf olarak ithal ede
bilirler. İşbu imtiyazın kötüye kullanılmasını önlemek maksadiyle, bir silâhlı kuvvetin veya sivil 
kısmın mensuplarına veya bağlı şahıslara posta ile gönderilen hediyelerin vergiden muafiyeti ko
nusunda, kabul eden ve gönderen devletler arasında anlaşmalar yapılır. 

6. Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları kendilerinin ve kendilerine bağlı şahısla
rın şahsi istimali için olan hususi araçlarını geçici vergiden muaf olarak ithal edebilirler, işbu fıkra 
yolların hususi araçlar tarafından kullanılması ile ilgili olarak ödenen vergilerden muafiyet bah
sedilmesi hususunda, hiçbir vecibe yüklemem. 

7. Bir silâhlı kuvvetin makamları tarafından yapılan bu silâhlı kuvvetin ve sivil kısmının, 
bağlı şahısların ve yetkili hizmet teşekküller jnin münhasır kullanması için olanlar dışındaki, itha
lât, ve bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları, bağlı şahıslar ve yetkili hizmet teşekkül
leri tarafından yapılan, işbu kısmın 5 nci ve 6 nci fıkralarında zikredilenlerden gayri ithalât, işbu 
kısım gereğince, vergiden veya diğer şartlardan muafiyeti haiz değildir. 

8. işbu kısmın 2 (b), 4, 5 veya 6 nci fıkraları gereğince vergiden muaf olarak ithal olunan 
eşya (malzeme dâhil), serbestçe tekrar ihraçolunabilir; fakat, bir yetkili hizmet teşekküllüne, 
aynı silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın diğer mensuplarına veya bunlara bağlı şahıslara yapılanlar 
hariçolmak üzere, satış veya hibe voliyle kabul eden Devlet dâhilinde normal yollarla elden çı
karılamaz; bununla beraber muayyen hallerde, ilgili kabul eden Devletin makamları tarafından 
konulan şartlarla bahis konusu, elden çıkarmaya müsaade olunabilir, (meselâ, resim ve verginin 
ödenmesi ve ticaret ve döviz kontrolünün icaplarına uymak) Gönderen Devlet, işbu fıkra gereğin
ce muayyen mal katagorilerinin satışı veya, hibesinin bildirilmesi hususunda kabul eden Devlet 
makamlarının mâkul taleplerinle uyar. 

9. Kabul eden Devlet dâhilinde satınalınan eşya, oradan ancak kabul eden Devlet dâhilinde 
yürürlükte olan tüzükler uyarınca ihraçedilebilir. 

10. Kabul eden Devletin gümrük makamları tarafından bir gönderen Devletin muvazzaf te
şekküllü birliklerine veya teşkillerine, kabul eden Devletin ülkesine giriş hususunda hususi kolay
lıklar bahşolunur. 
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İ l . Kabul eden Devlet, bir silâhlı kuvvetin hizmet araçlarında ve uçaklarında ve teknelerin

de (bir silâhlı kuvvetin hizmeti için kiralanan uçak ve tekneler dâhil) loülanılacak akar yakıt, 
7/ağ ve yağlayıcı maddelerin bütün resim ve vergilerden muaf olarak teslim edilebilmesi için ko
laylıklar yapar. 

12. îşbu kısmın 1 ilâ 10 ncu fıkralarında : 
(a) «Rüsum», ifa olunan hizmetlerin karşıîığıolan tekâlif ve vergiler hariçolmak üzere, yerine 

göre, ithalât veya ihracat münasebetiyle ödenen gümrük resimleri ve bütün diğer resimler ve ver
giler demektir; 

(b) «îthalât», ilgili mallar kabul eden Devlet dâhilinde yetiştirilmiş, istihsal edilmiş veya 
imal edilmiş olmamak şartı ile, giionrük depolarından veya devamlı gümrük emanetinden çıkar
mayı içine alır. 

Ki SUM — 12. 

1. Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları ve bağlı şahıslar, ve yetkili hizmet 
teşekkülleri, gönderen Devletin döviz nizamlarına tâbi kalırlar, fakat kabul eden Devletin ülkesi 
dâhilinde yapılan fiillerden dolayı kezalik kabul eden Devletin zaman zaman yürürlükte olan 
döviz kontrol nizamlarına tâbi olurlar. 

2. Kabul eden Devlet ile bir silâhlı kuvvetin veya yetkili hizmet teşekkülünün veya bir si
lâhlı kuvvet mensubun veya sivil kısmın mensubolduğu Devlet arasında yapılacak havalelere 
aşağıdaki hallerde serbestçe müsaade olunur : 

(a) Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensuplarının resmî görevleri ile ilgili hizmet
lerden veya işlerden sağlanan paralar; 

(b) Bir yetkili hizmet teşekkülüne ait olan ve onun malûm ticari veya diğer faaliyetlerinden 
sağlanan paralar ve, 

(c) Silâhlı kuvvetin mensubolduğu memleketin nizamlan baki kalmak şartı ile, bir silâhlı 
kuvvetin veya sivil kısmın mensupları veya bağlı şahıslar veya bir yetkili hizmet teşekkülü tara
fından, kabul eden Devletin dışındaki kaynaklardan sağlanan paralar : 

Ancak, kabul eden Devlet dâhiline havale edilen paralar, yalnız ilk çıktıkları memlekete 
tekrar serbestçe havale edilebilir, veya kabul eden Devletin makamlarının müsaadesi ile başka 
bir memlekete serbestçe havale edilebilir. 

3. îşbu kısmın yukardaM fıkraları, kabul eden Devlet dâhiline veya dışına, bir silâhlı kuv
vetin resmî paralarını temsil eden döviz belgelerinin gönderilmesini önlemez. 

4. îşbu kısım bir silâhlı kuvvetin, kabul eden Devletin vatandaşı olan bir mensubuna veya bir 
bağlı şahsa uygulanmaz. 

KISIM — 13, 

1. Kabul eden Devletin gümrük veya mali makamları, işbu Ekte derpiş olunan her hangi 
bir gümrük muafiyetinin veya malî muafiyetin veya imtiyazın bahşolunmasının bir şartı ola
rak, bunun kötüye kullanılmasını önlemek için riayetini lüzumlu görebilecekleri şartları koşa
bilirler. 

2. Kabul eden Devletin gümrük veya malî makamları, kabul eden Devlet dâhilinde yetiştiri
len, istihsal edilen veya imal edilen ve oradan vergi veya resmi ödenmeden ihracedilen, veya 
ihracedilmese idi ödenecek olan vergi veya resimlerin tekrar ödenmesi suretiyle, kabul eden 
Devlet dâhilinde ithal edilen maddeler ile ilgili olarak, işbu Ekte derpiş olunan her hangi bir 
muafiyetii reddedebilir. Bir gümrük deposundan çıkanlan eşya, depoya tevdi olunması sebebiyle 
ihracolunmuş sayılmış ise, ithal edilmiş sayılır. 
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KISIM — 14. 

1. Gümrük kanunlarına ve malî kanunlara ve tüzüklerine karşı suçlan önlemek için, kabul 
eden ve gönderen devletlerin makamları, soruşturmanın yapılmasında ve delillerin toplanmasın
da birbirlerine yardım ederler. 

2. Bir silâhlı kuvvetin makamları, kabul ed3n Devletin gümrük veya malî makamları tara
fından veya onlar namına müsadere edilebilecek malların bu makamlara tevdi edilmesini sağla
mak için iktidarlarmdaki bütün yardımı yaparlar. 

3. Bir silâhlı kuvvetin makamları, silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın mensupları veya bağlı 
şahıslar tarafından ödenmesi gereken resimlerin, vergilerin ve cezalann ödenmesini sağlamak 
için iktidarlarmdaki bütün yardımı yaparlar. 

4. Bir silâhlı kuvvete veya bir yetkili hizmet teşekkülüne aidolup da bu silâhlı kuvvetin 
bir mensubuna aidolmıyan ve kabul eden Devlelin gümrük veya malî kanunlarına veya tüzükle
rine karşı bir suç ile ilgili olarak kabul eden D?vletin makamları tarafından müsadere edilen, 
silâhlı kuvvet araçlan ve eşyası, mümkün olduğu kadar süratle, bahis konusu silâhlı kuvvetin 
ilgili maka/mlanna tevdi olunur. 

KISIM — 15. 

Bir silâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubu veya bir bağlı şahıs, kabul eden Devle
tin ülkesinde her hangi bir nevi mecburi hizmet mükellefiyeti ile ilgili her hangi bir mevzuata 
tabi olmaz. 

KISIM — 16. 

tşbu Ekin 3 ncü, 11 nci ve 12 nci tasımlarında zikredilen konular ile ilgili olarak, bir si
lâhlı kuvvetin veya sivil kısmın bir mensubunun veya bir bağlı şahsın, Akrotiri Egemen Üs 
Bölgesi ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi ve Kıbns Cumhuriyeti ülkesi arasında umumiyetle si
villerin istifadesi için uygulanan, zaman zaman yürürlükte bulunan her hangi bir sınır kolaylı
ğından faydalanmasına müsaade olunur. 

KISIM — 17. 

îşbu Ekin hükümleri, işbu Andlaşmanın B Ekinde ve gereğince bahşolunan haklan önleyici 
veya ihlâl edici bir tarzda uygulanmaz. 

(D) EKÎ 

KISIM — 1. 

îşbu Ekin maksatları bakımından: 
(a) «Kabul olunan tarih» 16 Şubat 1961 demektir; 
(b) «Sömürge» «protektora», «himaye (altındaki devlet» ve «Birleşik Kırallak vesayeti al

tındaki ülke», Birleşik Kırallığın vatandaşlık Kanununun uygulanması bakımından, işbu Andlaş
manın yürürlüğe girmesinden hemen sonraki devrede bu statüyü haiz olan ülkelere atıf demektir; 

(c) «îşbu Andlaşmamn tarihi» işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih demektir; 
(d) Kabul olunan tarihten önce, herhangi bir memleket hükümetinin kayıtlı bir gemisi ve

ya uçağı üzerinde veya kayıtsız bir gemisi veya uçağı üzerinde doğan bir şahıs, geminin ve
ya uçağın kayıtlı olduğu yerde, veya yerine göre, o memlekette, doğmuş sayıflir; 
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(e) Bir memleketten gaybubetinin geçici olduğu ve tıbbi tedavi veya eğitim maksatları için 

yapıldığı hususunda ilgili makamlar tatmin edilebildikleri takdirde ,bir şahsın o memlekette mu-
taden inkıtaa uğramış sayılmaz. 

KISIM — 2. 

1. işbu Andlaşmanın tarihinde işbu kısmın 2 nci fıkrasında tasrih olunan vasıflardan her
hangi birini haiz olan bir Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı, işbu Andlaşma tarihin
den hemen önceki beş yıllık devrede herhangi bir zamanda Kıbrıs Adasında mutaden mukim 
bulunduğu takdirde, bu tarihte bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olur . 

2. îşbu kısmın 1 nci fıkrasında atıfta bulunulan vasıflan haiz bahis konusu şahıs aşağıda
ki şahıstır: 

(a) 1914 ilâ 1943 arasında, Kıbrıs (tlha!^) kararnamelerinin hükümleri gereğince Bri
tanya tebaası olan bir şahıs; veya •««» « « » - < . 

(b) 5 Kasım 1914 tarihinde veya ondan sonra Kıbrıs Adasında doğan bir şahıs; veya 
(c) işbu fıkranın (a) veya (b) bendinde atıfta bulunulan bir şahsın erkek tarafından 

fürûu olan bir şahıs. 
3. işbu Andlaşmanın tarihi İle kabul olunan tarih arasında doğan her hangi bir Birleşik 

Kırallık (ve sömürgeleri vatandaşı, babası işbı kısım hükümleri gereğince bu vatandaşlığı 
aldığı veya ölmese idi alacak olduğu takdirde, doğum tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatan
daşı olur. 

(KISIM — 3. 

1. işbu Andlaşmanın tarihinde (veya, bu tarih ile kabul olunan tarih arasında doğan bir 
şahıs bakımından, doğumu tarihinde) işbu Ekin 2 nci kısmının 2 nci fıkrasında tasrih olunan 
vasıflardan her hangi birini haiz olan her han^i bir Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatan
daşı, işbu kısmın 2 nci fıkrasında tasrih olunan vasıflardan her hangi birini haiz olmadıkça, ka
bul olunan tarihte Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığını kaybeder. 

2. işbu kısmın 1 nci fıkrasında atıfta bulunulan vasıflan haiz bahis konusu şahıs, aşağıdaki 
şahıstır : p j . ™ * * -

(a) Kıbns Adasının dışında Birleşik Kırallıkta veya bir sömürgede doğan bir şahıs, veya 
(b) Birleşik Kırallık ve sömürgelerinde teKk olunan bir şahıs; veya 
(c) Birleşik Kırallık ve sömürgelerinin bi» vatandaşı olarak kaydolunan bir şahi3; veya 
(d) Kıbns Adası dışındaki bir sömürgeye dâhil her hangi Ibir ülkenin ilhakı sebebiyle 

Britanya tebaası olan bir şahıs; veya 
(e) Babası veya babasının babası işbu fıkdanın (a), (b) (c) veya (d) bentlerinde atıfta 

bulunulan bir şahıs olan veya olmuş olan bir şahıs; veya 
(f) Bir protektorada, himaye altındaki bir devlette veya Birleşik Kırallık vesayeti 'al

tındaki bir ülkede doğan bir şahıs; veya pW»«*«.-,! 
(g) Babası veya babasının babası bir protektorada, himaye altındaki Devlette veva Bir

leşik Kırallık vesayeti altındaki bir ülkede doğmuş ve her hangi bir zamanda bir Britanya 
tebaası olmuş bulunan bir şahıs; veya 

(h) 1 Ocak 1949 da veya ondan sonra doğan, ve bu şahsın doğum tarihinde ve işbu And
laşma tarihinden hemen önce babası vatandaşlığı kazanmamış bir ingiliz tebaası olan veya 
ölmese idi olacak olan bir şahıs; veya 

(i) 1 Ocak 1949 dan önce doğan ve bu şahsın doğum tarihinde, babası, bir Britanya te
baası olan veya ölmese idi olacak olan, ve işbu Andlaşma tarihinden hemen önce vatandaş
lığı kazanmamış bir Britanya tebaası olan, bir şahıs; veya 

(j) işbu Andlaşmanın tarihinden hemen önce, Birleşik Kırallıkta veya bir sömürgede, 
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protektorada* himaye altındaki Devlette veya Birleşik Kırallık vesayeti altındaki bir ülkede 
veya İngiltere Milletler Camiası dâhilinde olup o zaman Birleşik KıraUık ve sömürgeleri va
tandaşlığından ayrı vatandaşlığı olan her hangi bir memleketin ülkesinde veya bu ülkeye 
bağlı her hangi bir ülkede, mûtaden mukim olan bir şahıs; veya 

(k) îşbu Andlaşmanın tarihi ile kabul olunan tarih arasında doğan ve babası bir Birleşik 
Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı olup işbu Andlaşmanın tarihinden hemen önce (veya, bu tarihte 
.ölmüş ise, o zaman ölümü tarihinde) işbu fıkranın (j) bendinde atıtfa bulunulan her hangi 
bir memleket veya ülke dâhilinde mûtaden mukim olan bir şahıs. 

KISIM — 4. 

1. İşbu Andlaşmanın tarihinden hemen önce bir Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı 
olan ve işbu Ekin 2 nci kısmının 2 nci fıkrasında tasrih olunan vasıflardan her hangi birini haiz 
bulunan, fakat bu kısım gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmıyan, bir şahıs, aşağıdaki 
şartlan haiz olduğu takdirde, Kıbns Cumhuriyetinin ilgili makamına müracaatla, kabul olunan 
tarihte veya ondan sonra, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak hakkını haizdir : 

(a) İşbu Andlaşmanın tarihinden hemen önce, işbu Ekin 3 ncü kısmının 2 nci fıkrasının 
(j) bendinde tasrih olunan her hangi bir memlekette veya ülkede mûtaden mukim idi ise; veya 

(b) Bu tarihten hemen önce, Yunanistan'da veya Türkiye'de mûtaden mukim idi ise; veya 
(c) Bu tarihten hemen önce, işbu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde zikredilen bir memleket 

veya ülkeden başka yerde mûtaden mukim olup da işbu Ek sebebiyle vatansız olmuş veya olabi
lecek idi ise. 

2. İşbu Andlaşmanın tarihinden hemen önce Birleşik Kırallık ve Sömürgeleri vatandaşı olmı- * 
yan Kıbns menşeli bir şahıs, Kıbns Cumhuriyetinin ilgili makamlarına müracaatla, kabul olunan 
tarihte veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak hakkını haizdir. İşbu 
fıkra maksatlan bakımından, «Kıbrıs menşeli bir şahıs», 5 Kasım 1914 de Kıbns Ada'sında 
mûtaden mukim bir Osmanlı tebaası olan veya böyle bir şahsın erkek tarafından fürûu olan 
bir şahıs demektir. 

3. İşbu Andlaşmanın tarihinden önce işbu kısmın 1 nci veya 2 nci fıkrası gereğince Kıbns 
Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat hakkını haiz olan ve böyle bir müracaatı yapmakta 
veya yapmış olan bir şahısla evli olan bir kadın, evliliğin mevcudolduğu esnada Kıbns Cumhuri
yetinin ilgili makamına yaptığı müracaat üzerine, kabul olunan tarihte veya ondan sonra Kıbrıs 
Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak hakkım haizdir. 

4. Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı bulunan ve işbu Ekin 2 nci kısmının 2 nci fıkra
sında tasrih olunan vasıflardan her hangi birini haiz bir şahıs ile işbu Andlaşmanın tarihinden ön
ce evlenmiş bulunan fakat evliliği ölüm veya boşanma sebebi ile son bulmuş olan bir kadın, işbu 
Andlaşmanın tarihinde işbu kısmın 1 nci fıkrasının (a), (b) veya (c) bentlerindeki şartlardan 
her hangi biri kocası bakımından (veya, evliliği işbu Andlaşmanın tarihinden önce son bulmuş 
ise, o zaman kendi bakımından) mevcudolduğu takdirde, Kıbns Cumhuriyetinin ilgili makamına 
müracaatla, kabul olunan tarihte veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak 
hakkını haizdir. -

5. İşbu Andlaşmanın tarihinden önce işbu kısmın 2 nci fıkrasının mânasına göre Kıbrıs men
şeli olan ve Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı olmlyan bir şahıs ile evli olup da evliliği ölüm 
veya boşanma sebebiyle son bulmuş olan bir kadın Kıbns Cumhuriyetinin ilgili makamına müra
caatla, kabul olunan tarihte veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak 
hakkını haizdir. 

6. İşbu Andlaşmanın tarihi ile kabul olunan tarih arasında doğan bir şahıs, anası veya babası 
işbu kısmın 1 nci ilâ 5 nci fıkralan gereğince vatandaşlık için müracaatta bulunmak hakkını haiz 
olduğu ve bu müracaatı yapmakta veya yapmış olduğu takdirde, Kıbns Cumhuriyetinin ilgili ma-
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kamına müracaatls kabul olunan tarihte veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını ka
zanmak hakkını haizdir. 

7. (a) îşbu kısmın 8 nci fıkrası baki kalmak şartı ile, işbu kısmın 1 nci ilâ 6 ncı fıkraları gere
ğince, 1 nci fıkranın (a) veya (b) bendinde atıfta bulunulan ikamet esası üzerinden, veya işbu kısmın 
2 nci fıkrasında atıfta bulunulan Kıbrıs menşei esası üzerinden, kabul edilebilecek olan müracaat-
lerin sayısı, her takvim yılında, her kategorideki müracaat sahipleri bakımından, aşağıdaki cet
velde yazılı sayılar ile tahdidolunur. Her hangi bir diğer kategorideki müracaat sahiplerinin yap
tıkları veya kabul edilen müracaatların sayısına bakılmaksızın, her kategorideki müracaat sahip
leri bakamından, bu cetveldeki yerinde gösterilen sayı doluncaya kadar müracaatlar kabul olunur. 

Cetvel 

A sütunu B sütunu 

Ona bağlanacak şahıslar 
dâhil, Elen Cemaatının Türk Cemaatının 

Müracaatlar mensubu olacak şahıslar mensubu olacak ıahıslar 

I - 1. nci fıkranın (a) bendinde atıfta bulu
nulan ikamet esası üzerinden 1 200 300 

II - 1. nci fıkranın (b) bendinde atıfta bulu
nulan ikamet esası üzerinden 160 40 

III - 2 nci fıkrada atıfta bulunulan Kıbrıs men
şei esası üzerinden 560 140 

(b) Yukardaki cetvelde yazılı sayılar, her hangi bir yıl için, Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve Cum
hurbaşkanı Muavini arasında yapılacak anlaşma ile değiştirilebilir. 

(c) Her hangi bir yıl içinde, işbu kısmın 1 nci fıkrasının (c) bendi gereğince Kıbrıs Cumhu
riyeti vatandaşlığını kazanarak Elen Cemaatı mensubu olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde dai
mî ikametgâh tesis eden şahısların sayısı, bahis konusu şahısların sayısı ile bu bend gereğince 
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlağmı kazanarak Türk Cemaatı mensubu olan ve Kıbrıs Cumhuri
yeti dâhilinde daimî ikametgâh tesis eden şahısların sayısı arasında 4 te 1 nisbetinin muhafaza 
edilmesi için gerekli bulunan sayıyı aştığı takdirde, fazlalık, icabına göre mütaakıp bir veya bir
den fazla yıllar içinde işbu fıkranın (a) bendindeki A sütunundaki toplamdan derhal düşürülür. 

(d) Her hangi bir yıl içinde, işbu kısmın 1 nci fıkrasının (c) bendi gereğince Kıbrıs Cum
huriyeti vatandaşlığını kazanarak Türk Cemaatı mensubu olan ve Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde 
daimî ikametgâh tesis eden şahısların sayısı, bahis konusu şahısların sayısı ile bu bend gereğince 
Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanarak El sn Cemaati mensubu olan ve Kıbns Cumhuriyeti 
dâhilinde daimî ikametgâh tesis eden şahısların sayısı arasında 1 e 4 nisbetinin muhafaza edil
mesi için gerekli bulunan sayıyı aştığı takdirde, fazlalık, icabına göre mütaakıp bir veya birden 
fazla yıllar için de işbu fıkranın (a) bendindeki cetvelin B sütunundaki toplamdan derhal düşü
rülür. 

8. îşbu kısmın 7 nci fıkrasının hükümleri, Kıbrıs Ada'smdan doğan ve orada işbu Andlaşma-
nın tarihinden hemen önceki yirmi yıllık devre zarfında mûtadsn mukim olan bir şahıs tarafın
dan veya böyle bir şahsın karısı tarafından işbu kısmm 2 nci fıkrası gereğince yapılan bir müra
caata uygulanmaz. 

9. îşbu Ekin 3 ncü kısmı, işbu Ekin 3 ncü kısmı gereğince Birleşik Kırallık ve sömürgeleri 
vatandaşlığının kaybedilmesi onu vatansız bırakacak ise, işbu kısmın 1 nci fıkrasının (b) bendin
de zikredilen bir şahsa uygulanmaz. 
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10. îşbu Ekin 3 ncü kısmına bakılmaksızın, Birleşik Kırallık, işbu kısmın yürürlüğe konması 

sebebiyle kabul olunan tarihte vatansız olabilecek şahısların Birleşik Kırallık ve sömürgeleri va
tandaşlığının 16 Ağustos 1961 e kadar devam etmesini kararlaştırabilir. Bu şekilde vatandaşlık 
devam ettiği esnada bu gibi bir şahsın çocuğu doğduğu takdirde, bu çocuğa sanki kabul olunan 
tarihten önce doğmuş imiş gibi işbu kısmın 6 ncı fıkrası uygulanır. 

11. îşbu kısmın 1 nci fıkrasının (c) bendi uyarınca Kıbrıs Cumhuriyetinin ilgili makamına yapı
lacak müracaatler 16 Kasım 1960 da veya ondan sonra yapılabilir. 

12. işbu kısım gereğince yapılan müracaatlar alındıkları sıraya göre işleme tabi tutulurlar; 
ve işbu kısmın 7 nci fıkrası sebebiyle her hangi bir takvim yılı içinde kabul olunamıyan veya o 
yıl içinde işlem yapılması için çok geç alınmış bulunan her hangi bir müracaat, mütaakıp takvim 
yılı içinde o yıl için müsaade olunan sayının bir kısmı olarak ve o yıl içinde alman müracaatlar
dan önce işleme tabi tutulur. 

13. Çocuğun babası veya vasisi olduğu hususunda ilgili makamı ikna eden her hangi bir şa
hıs tarafından onaltı yaşına varmamış bir çocuk namına işbu kısım gereğince müracaatta bulunu
labilir. 

14. îşbu kısım gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Birleşik Kırallık ve sömürge
leri vatandaşının Birleşik Kırallık, ve Sömürgeleri vatandaşlığı bunun üzerine sona erer. Birle
şik Kırallık işbu kısmın 13 ncü fıkrası gereğince namına yapılan bir müracaatın neticesi olarak 
işbu fıkra gereğince Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığını kaybeden her hangi bir şahsın, 
21 yaşına vardıktan sonra bu vatandaşlığı tekrar almak hakkını haiz olduğunu derpiş edebilir. 

15. îşbu kısım gereğince Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı olan bir şahsa bahşolunan 
vatandaşlığa dair tafsilât Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Birleşik Kırallık Hükümetine 
bildirilir. 

KISIM — 5, 

1. Birleşik Kırallık ve sömürgelerinin her haıgi bir vatandaşı, kabul olunan tarihten sonraki 
ojıiki ay geçmeden Kıbrıs Cumhuriyetinin ilgili makamına müracaatla, işbu kısmın 2 nci fıkra-

. smda tasrih olunan vasıflardan her hangi birini haiz olduğu ve işbu Andlaşmanın tarihinden he
men t>nce beş yıllık devre içinde her hangi bir saman Kıbrıs Adasında mûtaden mukim oldu
ğu hususlarında bu makamı ikna ettiği takdirle, kabul olunan tarihte veya ondan sonra Kıb
rıs Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak hakkını haizdir. 

2. îşbu kısmın 1 nci fıkrasında atıfta bulunulan vasıfları haiz bahis konusu şahıs aşağıda
ki şahıstır : 

(a) Kıbrıs Valisi tarafından kendisine bir telsik belgesi verilen veya ismi böyle bir belgeye 
dâhil edilen bir şahıs; veya 

(b) Kıbrıs Valisi tarafından Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı olarak (böyle bir 
vatandaş ile evlilikten başka bir sebeple) kaydolunan bir şahıs; veya 

(c) îşbu fıkranın (a) veya (b) bendinde atıfta bulunulan, böyle bir şahsın erkek tarafından 
f üruu olan bir şahıs. 

3. îşbu Andlaşmanın tarihi ile kabul olunan tarih arasında doğan bir Birleşik Kırallık ve 
sömürgeleri vatandaşı, aşağıdaki şartlan haiz olduğu takdirde Kıbrıs Cumhuriyetinin ilgili ma
kamına kabul olunan tarihten sonraki oniM ayı geçmeden yapacağı müracaatle, Kıbrıs Cumhu
riyeti vatandaşlığını kazanmak hakkını haizdir : 

(a) Babası, işbu kısım gereğince Kıbrıs Cırnhuriyeti vatandaşlığı için müracaat etmek hak
kını haiz ise ve böyle bir müracaatı yapmakta veya yapmış ise; veya 

(b) Annesi, babasının işbu kısmın 2 nci fıkrasında, tasrih olunan vasıflardan her hangi bi
rine sahibolması dolayısiyle, işbu Ekin 6 ncı kısııının 2 nci fıkrası gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti 
vatandaşlığı için müracaat etmek hakkını haiz ise ve böyle bir müracaatı yapmakta veya yap
mış ise. 
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4. Çocuğun babası veya vasisi olduğu hususunda ilgili makamı ikna eden her hangi bir şa

hıs tarafından 16 yaşına varmamış bir çocuk namına işbu kısım gereğince müracaat yapılabilir. 
5. îşbu kısım gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Birleşik Kırallık ve sömür

geleri vatandaşı bir şahsın Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığı bunun üzerine sona 
erer. Birleşik Kırallık, işbu kısmın 4 ncü fıkrası gereğince namına yapılan bir müracaatın ne
ticesi olarak işbu fıkra gereğince Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığını kaybeden her 
hangi bir şahsın 21 yaşma vardıktan sonra bu vatandaşlığı tekrar almak hakkını haiz oldu
ğunu derpiş edebilir. 

6. îşbu kısım gereğince bahşolunan her Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının tafsilâtı Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümeti' tarafından Birleşik Kırallık Hükümetine bildirilir. 

KISIM — 6. 

1. Birleşik Kırallik ve sömürgeleri vatandaşı olan ve işbu Andlaşmanın tarihinden önce, işbu 
Ekin 2 nci veya 5 nci kısmı gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmuş olan bir şahısla ev
lenmiş bulunan bir kadın, evliliğin devamı zarfında ve kocasının vatandaş olduğu tarihten son
raki bir yıldan daha geç olmamak üzere, Kıbrıs Cumhuriyetinin ilgili makamına müracaatle ka
bul olunan tarihte veya ondan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak hakkını ha
izdir. 

2. Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı olan ve işbu Ekin 2 nci kısmının 2 nci fıkra
sında veya 5 nci kısmının 2 nci fıkrasında tasrih olunan vasıflardan her hangi birini haiz bir şa
hıs ile işbu Andlaşmanın tarihinden önce evlenmiş olup da evliliği ölüm veya boşanma sebebiyle 
son bulmuş olan bir kadın, kendisi bakımından işbu kısmın 3 ncü fıkrasındaki şartlardan her han
gi biri mevcudolduğu takdirde, kabul olunan tarihten sonra iki yıldan geç olmamak üzere Kıbrıs 
Cumhuriyetinin ilgili makamına müracaatla, kabul olunan tarihte veya ondan sonra Kıbrıs Cum
huriyeti vatandaşlığını kazanmak hakkını haizdir. 

3. işbu kısmın 2 nci fıkrasında atıfta bulunulan şartlar şunlardır : 
(a) îşbu Andlaşmanın tarihinden hemen Önceki beş yıllık devrede her hangi bir zamanda ve 

evliliğin devamı zarfında ilgili kadının kocasının Kıbrıs Adasında mûtaden mukim olmuş olması; 
veya 

(b) Yukarda zikredilen beş yıllık devrede her hangi bir zamanda ve evliliğin son bulmasından 
sonra, bahis konusu kadının Kıbrıs Adasında mûtaden mukim olmuş olması. 

4. îşbu kısım gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını iktisabeden bir kadın, bunun üze
rine, Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığını kaybeder. 

5. îşbu kısım gereğince bahşolunan her Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının tafsilâtı Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Birleşik Kırallık Hükümetine bildirilir. 

6. Bir Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatan lasının karısı olan bir kadın, kocası işbu Ek ge
reğince vatandaşlığını kaybetmedikçe, işbu Ekin hiçbir hükmü gereğince Birleşik Kırallık ve Sö
mürgeleri vatandaşlığını kaybetmez. 

KISIM — 7. 

îşbu Ekin 3 ncü kısmı gereğince Birleşik Kırallık ve Sömürgeleri vatandaşlığını kaybeden 
her hangi bir şahıs, kabul olunan tarihten sonraki iki yıllık devrenin hitamına kadar, sanki Bir
leşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşı olmıyan bir Britanya tebaası imiş gibi, kaydolma sure
tiyle, Birleşik Kırallık ve sömürgeleri vatandaşlığını kazanmak hususunda aynı hakkı haizdir. 

KISIM — 8. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, 21 yaşına varmış olan (veya evli bir kadın olan) ve aklî muvazenesi bozuk 
olmıyan ve aynı zamanda başka bir memleketin tabiiyetini veya vatandaşlığını haiz bulunan her 
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hangi bir Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşının, ilgili makama yapacağı müracaatla Kıbns Cumhuri
yeti vatandaşlığını terk etmek hakkını haiz olduğunu derpiş eder; ancak, Kıbrıs Cumhuriyetinin 
harb halinde bulunduğu her hangi bir devre zarfında, bu hak ilgili makamın rızasına tabi kılı-
nabilir. 

(E) EKt 

KISIM — i. 

1. tşbu Andlaşmanın B Ekinde ve aşağıdaki mütaakıp fıkrada derpiş olunanlar dışında, Kıb
rıs Sömürgesi Hükümetinin bütün malları, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasasının hükümleri baki kalmak şartiyle, Kıbrıs Cumhuriyetinin malı olur. 

2. İşbu Andlaşmanın B Ekinde derpiş olunanlar dışında, Kıbrıs Sömürgesi Hükümetinin aşa
ğıdaki malları, bu tarihte Birleşik Kırallığın ilgili makamlarının malı olur; ezcümle : 

(a) Akrotiri Egemen Üs Bölgesi veya Dhekelia Egemen Üs Bölgesi dâhilinde bulunan gay
rimenkul mallar; 

(b) Mûtaden Akrotiri Egemen Üs Bölgesi veya Dhekelia Egemen Üs Bölgesi dâhilinde bulu
nan kayda şayan menkul mallar; 

(c) tşbu fıkranın (a) veya (b) bendinde tasrih olunan her hangi bir maldan istifade, edil
mesi için gerekli bulunan veya onunla başka türlü ilgisi bulunan, veya ilgisi bulunduğu nisbette 
olmak şartı ile, Akrotiri Egemen Üs Bölgesi ve Ta Dhekelia Egemen Üs Bölgesi dâhilinde bulu
nan her hangi bir diğer gayrimenkul mal ile ilgili bulunan, kayda şayan olmıyan menlçul mallar. 

3. tşbu kısım gereğince mülkiyetin devri bu mal bakımından diğer şahısların veya şahıs grup
larının haklarına tesir etmez. 

4. tşbu kısımda : 
(a) «Mal» : 
(i) Menkul veya gayrimenkul, kayda şayan olan veya olmıyan, mal; ve 
(ii) Her türlü haklar; 
demektir. 
(b) Muayyen bir mala atıf, o mal dahilindeki, üzerindeki veya onunla ilgili haklara atfı 

içine alır; ve 
.(c) «Kıbrıs Sömürgesi Hükümetinin malı», işbu Andlaşimanın yürürlüğe girmesinden hemen 

önceki devrede, bu Hükümetin maksatları için bu Hükümetin veya Britanya Hükümdarının 
üzerinde veya bu Hükümet namına diğer bir şahıs veya makamın üzerinde bulunan mal demektir. 
Amme yararına teşekküllerin mallan işbu bent şümulüne girmez. 

KISIM — 2. 

1. tşbu Andlaşmanın B Ekinde ve aşağıdaki mütaakıp fıkrada derpiş olunanlar dışında, ve 
işbu Andlaşmanın yürülüğe girdiği tarihten önce bu gibi bâzı sorumlulukların ifası için yapılmış 
olabilecek hususi anlaşmalar hariç olmak üzere, Kıbns Sömürgesi Hükümeti tarafından veya 
onun namına yüklenilen ve işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önceki devrede 
mevcudolan bütün hukukî sorumluluklar ve vecibeler, bu tarihten itibaren, sanki Kıbrıs Cum
huriyeti tarafından veya onun namına yüklenilmişler gibi, hükmünü haiz olurlar. 

2. tşbu Andlaşmanın B Ekinde derpiş olunanlar dışında, Kıbrıs Sömürgesi Hükümeti tarafın
dan veya onun namına yüklenilen ve yukarıda zikredildiği şekilde mevcudolan hukukî sorum
luluklar ve vecibeler, işbu Ek gereğince Birledik Kırallığa geçen mallar ile ilgili olarak yükle
nildikten nisbette yukanda zikredilen tarihten itibaren sanki Birleşik Kırallık tarafından veya 
onun namına yüklenilmiş imişler gibi hükmünü haiz olurlar. 
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3. tşbu kısımda «Kıbrıs Sömürgesi Hükümeti tarafından veya onun namına yüklenilen hukukî 

sorumluluklar ve vecibeler : 
(a) Aşağıdaki mânayı taşır : 
(i) Kıbrıs VaMsinin rızası olmadan infaz edilip edilmiyeceğine bakılmaksızın, yüklenildiği 

zaman, Kıbrıs Sömürgesi Kanunlarına göre bu Sömürge Hükümetinin haklan cümlesinden ingil
tere Devleti aleyhine açılacak olan bir dâva ittıe infazı kabil olan herhangi bir sorumluluk veya 
vecibe; ve 

(ii) Yüklenildiği zaman, Kıbns Sömürgesi kanunlanna göre, bu Sömürge Hükümetinin hak
lan cümlesinden İngiltere Hükümetinin bir memuru aleyhine bir haksız fiil dâvasına sebebiyet 
vermiş olan ve ingiltere Hükümetinin memurunun aleyhindeki bir hükmü yerine getirmek mak-
sadiyle teamülen memurunun tarafını tuttuğu bir dâvaya yol açan herhangi bir sorumluluk veya 
vecibe; ve 

(b) Aşağıdaki hususlarda Kıbrıs Sömürgesi Hükümeti tarafından yüklenilen her hangi bir 
vecibeyi içine alır: 

(i) Icarsteyn vakıflar ve arazii mevkuf e tahsisatınm lâğvedilmesi için veya bununla ilgili 
olarak, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önceki devrede yürürlükte olan 
mevzuat gereğince ve uyannca, halen Evkaf Dairesinden ve Vakıflardan sorumlu olan makama 
yapılan yıllık tediyeler; ve 

(ii) Bâzı Birleşik Kırallık kanunlan, ezcümle, 1940 ilâ 1959 arasındaki Sömürge Gelişme 
ve Refah Kanunları ve 1959 daki Sömürge Gelişme ve Refah Kanunu, gereğince Birleşik Kırallık 
Hükümeti tarafından yapılan ödünçler. 

KISIM — 3. 

tşbu Andlaşmada münderiç hiçbir husus, herhangi bir şahsın, işbu Andlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden hemen önceki devrede, Kıbrıs Sömürgesi , Hükümeti tarafından veya onun nâmına 
cebren iktisabedilen her hangi; bir çiftlik ile ilgili olarak hak sahibi olduğu herhangi bir tazminatı 
mahkeme vasıtasıyla talep etmesine mâni olmaz, işbu kısımdaki hiçbir husus Birleşik Kırallık 
Hükümeti aleyhine her hangi bir dâva hakkı verir tarzda yorumlanmaz. 

KISIM — 4. 

işbu Ekin 1 nci ve 2 nci kısımlarındaki hiçbir husus, işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten hemen önceki devrede Kıbns Sömürgesi Hükümetinin malı veya sorumluluğu veya veci
besi olan her hangi muayyen bir malın, sorumluluğun veya vecibenin devri veya taksimi hakkın
da, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Birleşik Kırallık arasında her hangi bir hususi anlaşma veya düzenleme 
yapılmasına mâni olmaz. 

KISIM — 5. 

işbu Andlaşmariın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kıbns Sömürgesi âmme hizmetinde bulu
nan veya bulunmuş olan muayyen memurların emeklilikleri ve diğer haklanna mütaallik veya 
bunlarla ilgili düzenlemeler ve bu tarihte veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti âmme hizmetinde 
çalışmaya devam eden muayyen memurların hizmet şartlan emeklilikleri ve diğer haklanna müta
allik ve bunlarla ilgili düzenlemeler işbu Ekin listesinde derpiş olunmuştur. 
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MUAYYEN MEMURLAR HAKKINDAKİ DÜZENLEMELERE DAİR LİBTE 

İşbu Andlaşmanın E Ekinin 5 nci kısmı ile ilgili olarak bu kısımda atıfta bulunulan hususlar 
işbu listede derpiş olunmuştur. 

1. (1) İşbu listede bir memura yapılan atıflar, işbu Andlaşmanın tarihinden önce, aşağıdaki 
şartlan haiz olan ve Kıbns Sömürgesi âmme hizmetinde emeklilik hakkı veren bir görevde asale
ten bulunan bir şahsa yapılan atıf demektir: • 

(a) Kıbrıs Sömürgesi âmme hizmetine bir bakan tarafından seçilmek veya tâyin edilmek; veya 
(b) Tâyini bir bakan tarafından tasvibolunmak; veya 
(c) Her hangi* böyle bir görevdeki hizmete denizaşm hükümetler ve idareler İngiltere ajan

lıktan ile yapılan bir anlaşma gereğince tâyin edilmiş olmak; veya 
(d) İşbu fıkranın (a), (b) veya (c) bentleri şümulüne giren bir şahıs olmamakla beraber, İn

giltere'nin denizaşın âmme hizmetinin veya İngiltere'nin denizaşm adliye hizmetinin bir men
subu olmak veya olmuş bulunmak, veya Kıbrıs Sömürgesinin âmme hizmetinde bir memur olmuş 
olup 1960 tarihli Emeklilik Tadil Kararnamesi ile tadil edilen 1960 tarihli Kıbns Emeklilik Ka
rarnamesi ile kendisine emeklilik haklan bahşedilmiş bulunan bir memur olmak. 

(2) İşbu listede; 
«Emeklilik maaşı aşağıdaki mânayı taşır : 
(a) 1960 tarihli Emeklilik Tadil Kararnamesi ile tadil edilen 1960 tarihli Kıbns Emeklilik Ka

rarnamesi gereğince verilen her hangi bir emeklilik maaşı artışı ve her hangi emeklilikten müte
vellit haklara dâhil olmak üzere, Kıbns Cumhuriyeti tarafından her hangi bir memura veya onunla 
ilgili olarak ödenen her hangi bir emeklilik maaşı, ikramiye veya benzeri emeklilik ücreti; ve 

(b) Bir memurun dul bıraktığı karışma veya çocuğuna ödenen her hangi bir emeklilik maaşı 
ve memurlann dul bıraktıklan kanlarına ve çocuklarına emeklilik maaşı ödenmesi haklcmdaki 
Her hangi bir kanun gereğince her hangi bir memura iade edilen katılma payları ve ödenen faizler, 

«Asıl memur» bir görev ile ilgili olarak, o görevde namzet memur olarak bulunan bir şahsı içi
ne alır; " ^ 

«İşbu Andlaşmanın tarihi» işbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih demektir; 
«Kıbrıs Cumhuriyeti Anyasası» işbu Andlaşmanın tarihinde yürürlükte olan Kıbns Cumhuriyeti 

Anayasası demektir. 
2. (1) İşbu Andlaşmanın tarihinde veya ondan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti âmme hizmetinde 

çalışmaya devam eden bir memur, veya bu tariht3n hemen önceki devrede Kıbns Sömürgeci âmme 
hizmetinde olup nakil veya emekliliğinden önce isinii bulunan bir memur, Kıbns Cumhuriyeti 
Anayasasının 192 nci maddesinin 1 nci, 6 ncı ve 7 nci fıkralarında derpiş olunan hizmet kayıt ve 
şartlan ile ilgili haklan haizdir. 

(2) Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının âmme hizmeti hükümleri ile kurulan Âmme Hizmeti 
Komisyonu, işbu Andlaşmanın tarihinde veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti âmme hizmetinde 

' çalışmaya devam eden bir memur bakımından, direr memurlara eşit şartlar altında, bahis konusu 
hükümler tarafından komisyona verilen görevleri ifa eder. 

3. Kıbns Cumhuriyeti Anayasasının 192 nci maddesinin 1 nci, 6 ncı ve 7 nci fıkralan, 193 ncü 
maddesi ve 194 ncü maddesi, aşağıdaki kimselerin tekaütlük maaşı almak ehliyet ve haklanna uy
gulanır : • . ' . • • 

(a)Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra Kıbns Cumhuriyeti âmme hizmetin
de çalışmaya devam eden, veya bu tarihten hemen önceki devrede Kıbrıs Sömürgesi âmme hizmetin
de olup da nakil veya emekliliğinden önce izinli bulunan bir memur, ve bu memurun dul karısı, 
çocuklan, ona bağlı şahıslar ve mirasçıları; ve 

(b) Anayasanın yürürlüğe girmesinden önce Kıbns Sömürgesi âmme hizmetinde olup da "bu 
sıfatı son bulmuş olan bir şahıs, ve bu şahsın dul karısı, çocukları, ona bağlı şahıslar veya mîrasçı-
lan; 
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Ve bahis konusu memurlara ve diğer şahıslara emeklilik maaşı buna g*öre tahakkuk ettirilir ve 

ödenir. 
4. (1) îşbu Andlaşmanın tarihinde veya ondan sonra Kıbrıs Adası dışında ödenen emeklilik 

maaşları, sterlin olarak ödenir ve rayiçteki her hangi bir değişikliğe bakılmaksızın işbu Andlaş-
manın tarihinde sterlin lirası ile Kıbns Cumhuriyeti dâhilinde kullanılan para arasındaki resmî dö
viz kuru üzerinden hesabolunur : 

Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti parasının değerinin değiştirilmesinden mütevellit umumi bir maaş 
değişikliğinin neticesi olarak bir memurun emeklilik maaşı arttığı takdirde, Kıbns Cum
huriyeti Hükümeti, bu memura emeklilik maaşının artışını tahakkuk ettirmeden önce; bu me
murun kendisine verilecek her hangi bir emeklilik maaşının, maaş değişikliği tarihinde yürürlükte 
olan döviz kuru üzerinden hesaplanmasını kabul etmesini şart koşabilir. 

(2) îşbu Andlaşmanın tarihinden önce kendisine bir emeklilik maaşı tahakkuk ettirilen veya 
ödenen her emekli, işbu tarihten sonraki bir yıl zarfında, emeklilik maaşının ve istikbalde dul 
kansına, çocuklarına, kendisine bağlı şahıslara veya mirasçılarına ödenebilecek olan her hangi bir 
emeklilik maaşının, Kıbns Adası dâhilinde veya Kıbrıs Adası haricinde ödenmesi hususunda bir 
tercih yapar : 

Ancak, kendisine emeklilik maaşı ödenen memur bu tarihten sonra bir yıl zarfında tercihini 
kullanmadığı takdirde, o tarihte kendisine ödenmekte olduğu yere göre, Kıbrıs Adası dâhilin
de veya Kıbns Adası haricinde emeklilik aidatının ödenmesi hususunda tercihini kullanmış 
sayılır. 

(3) îşbu Andlaşmanın tarihinde veya ondan sonra emekli olan emeklilik maaşı almaya haklı 
her memur, hangisi daha sonra ise, emeklilik maaşının tahakkuk ettirilmesinden önce veya 
işbu Andlaşmanın tarihinden sonra bir yıl zarfında, emeklilik maaşının, ve dul karısına, çocuk
larına, kendisine bağlı şahıslara veya mirasçılarına ödenebilecek her hangi bir emeklilik maaşı
nın, Kıbrıs Adası dâhilinde veya Kıbns Adası haricinde ödenmesi hususunda tercih sahibidir. t 

(4) Her hangi bir şahsın ölümü üzerine, bir emeklilik maaşı onun dul karısına, çocuklarına 
veya her hangi bir bağlı şahsa veya onun miras cılanna ödenecek olduğu takdirde, emeklilik 
maaşının Kıbrıs Adası dâhilinde veya Kıbns Adası haricinde ödenmesi hususundaki tercih : 

(a) Emeklilik maaşı, alacak olan tarafından, bu şahsın ölümünden sonraki bir yıl zarfında 
kullanılabilir; ve 

(b) Böyle kullanıldığı takdirde, (eğer varsa) bu şahıs tarafından işbu fıkranın (2) nci 
bendi veya (3) ncü bendi gereğince kullanılan tercih yerine geçer. 

(5) îşbu fıkra uyarınca bir emeklilik maaşının Kıbns Adası haricinde sterlin olarak öden
mesi hususunda bir tercih kullanıldığı takdirde, emeklilik maaşı sahibinin zaman zaman yazı ile 
yapacağı talebe göre, emeklilik maaşı Kıbns Ada'smın haricinde her hangi bir yerde ödene
bilir, veya, emeklilik maaşı sahibi Kıbns Ada'smda mukim hale geldiği ve yazı ile öyle talebet-
tiği takdirde, Kıbrıs Adası dâhilinde ödenebilir. 

(6) îşbu fıkra uyannca kullanılan bir tercih : 
(a) Yazılı tebligat ile kullanılır; ve 
(b) Tebligatın alındığı tarihte kullanılmış sayılır. 
(7) îşbu fıkrada, «emeklilik maaşı olan» bir emeklilik maaşı ödenmesi hakkını haiz olan şa-

Jııs, veya bu şahıs bir küçük ise, onun kanuni vasisi demektir. 
(8) îşbu fıkra, yalnız işbu listenin 1 nci fıkrasının (1) (a), (1) (b), ve (1) (c) bentlerinde 

tarif olunan ve işbu Andlaşmann tarihinden önce Kıbns Sömürgesi amme hizmettinden, yerine 
göre emekli olmuş veya nakledilmiş veya emekliliği veya naklolunması kendi arzusu üzerine veya 
resen karlaştırılmış memurlara ve bu memurların dul karılarına, çocuklanna, kendilerine bağlı 
şahıslara veya mirasçılarına uygulanır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 387 ) 



- 75 -

(P) EKÎ 

BÖLÜM - I. 

KISIM — 1. 

Birleşik Kıralhk ve Kıbrıs Cumhuriyeti Egemen Üs Bölgeleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti Ülkesi 
arasındaki sınırlar üzerinde gümrük mânileri tesis edilmesinden kaçınmak gerektiğini ve buna 
göre gümrük anlaşmaları yapmayı kabul ederler. 

KISIM — 2, 

Egemen Üs Bölgelerinde veya Kıbrıs Cumhuuriyeti Ülkesinde bir defa resim veya vergi alınan 
veya bundan muaf tutulan mal, Egemen Üs Bilgeleri ve Kıbrıs Cumhuriyeti Ülkesi arasında 
her hangi bir mütaakıp devir sebebiyle buna benzer her hangi bir mütemmim resim veya vergi
ye tabi olmaz. 

KISIM —3. 

1. Birleşik Kıralhk, Kıbrıs Cumhuriyeti ile başka türlü mutabık kalmadıkça, Egemen Üs 
Bölgeleri bakımından, malın ithal ve ihracında, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından uygulanan aynı 
resimleri, yasak ve tahditleri ve mal üzerinde aynı vergileri uygular. 

2. Bununla beraber, işbu kısmın 1 nci fıkrası Birleşik Kırallığın milletlerarası anlaşmalar 
gereğince bundan evvel mevcudolan vecibeleri ile çatışacak bir işlem yapmasını gerektirmez. 
Birleşik Kıralhk bu gibi çatışan vecibeleri en kısa zamanda sona erdirmek için derhal harekete 
geçer. 

KISIM — 4. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, limanlarda, hava meydanlarında ve ülkesi dahilindeki diğer giriş ma
hallerinde, Egemen Üs Bölgelerine gönderilen veya oradan ihracedilen mallar üzerinden alı
nan resimleri tahsil etmek hakkını ve bu suretle tahsil olunan bütün resimleri kendisi için mu
hafaza etmek hakkını haizdir. 

KISIM — 5. 

1. Birleşik Kıralhk makamları tarafından veya onlar namına Egemen Üs Bölgeleri dâhilin
de münhasıran resmî veya askerî maksatlar için, ithal edilen mallar üzerinde, hiçbir resim, 
yasak veya tahdit, ve ithal edilen mallara hiçbir vergi, veya bu gibi malların ihracına hiçbir ver
gi, uygulanmaz. 

2. Resmî veya askerî maksatlar için Egemen Üs Bölgeleri dâhiline ithal edilen ve bu mak
satlar için olan ihtiyaçlara fazla gelen mallar, aşağıdakiler dışında Kıbrıs Adası dâhilinde el
den çıkarılamaz. 

(a) Birleşik Kıralhk makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti.makamları arasında mutabık kah-
nabilecek şartlar uyarınca; veya 

(b) thraç suretiyle; veya 
(c) Bir yetkili hizmet teşekkülüne veya Birleşik Kıralhk personeline veya bunlara bağlı 

şahıslara satış veya hibe suretiyle. 
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KISIM — 6. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, malların ithal veya ihrasına Birleşik Kırallık makamları, Birleşik Kı
rallık personeli bunlara bağlı şahıslar, müteahhitler veya ordu satıcıları aleyhine fark gözetici, 
hiçbir resim, yasak veya tahdit uygulamaz veya mallar üzerinde her hangi bir vergi almaz. 

KISIM — 7. 

1. îşbu Andlaşmanın O Eki gereğince Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde bu Ekte gösteril
diği üzere Birleşik Kırallık personeline, bunlara bağlı şahıslara ve mütaahhitlere uygulanan imti
yazlar ve muafiyetler, Egemen Üs Bölgeleri dahilindeki Birleşik Kırallık personeline, bunlara bağ
lı şahıslara ve mütaahhitlerine uygulanır. 

2. îşbu Andlaşmanın C Ekinin malların elden çıkarılması hakkındaki hükümleri, bu Ek uya
rınca ithal edilen mallara uygulandığı veçhile igbu kısmın 1 nci fıkrası uyarınca resimden muaf 
olarak ithal edilen mallara uygulanır . 

KISIM — 8. 

işbu Ekin bu bölümünün yürütülmesine nezaret etmek ve bilhassa aşağıdaki hususlarda iki 
Hükümete tavsiyelerde bulunmak üzere, Birleşik Kırallık Hükümetinin üç temsilcisinden ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümetinin üç temsilcisinden mürekkep bir komite kurulur. 

(a) Gümrük kaçakçılığına ve bahis konusu resimlerden ve vergilerden kurtulmak için diğer 
yollara karşı olan tedbirlerin birbirine uydurulması; 

(b) Egemen Üs Bölgeleri makamları ve Kıbrıs Cumhuriyeti gümrük teşkilâtı arasında iş bir
liği, ve 

(c) îşbu Ekin bu bölümünün yürütülmesinde çıkabilecek her hangi bir mesele veya müşkülât. 

KISIM — 9. 

îşbu Ekin bu bölümünün 8 nci kısmı gereğince kurulan Komite, kezalik, işbu Andlaşmanın C 
Ekinin 11 nci kısmının 4 ncü fıkrasının ve Kıbrıs Ada'sı dâhilindeld yetkili hizmet teşekkülleri ile 
ilgili gümrük meseleleri hakkında iki Hükümet arasında yapılabilecek her hangi bir anlaşma ve
ya mutabık kalınabilecek her hangi bir usulün yürütülmesine nezaret eder ve iki Hükümete bu
nunla ilgili tavsiyelerde bulunur. 

KISIM — 10. 

îşbu Andlaşmanın B Ekinin II nci bölümünün 9 ncu kısmının 4 ncü fıkrası ve C Ekinin 11 
nci kısmının 3 ncü fıkrası, bu Eklerdeki konulara uygulandıkları veçhile, işbu Ekin bu bölümün
deki konulara uygulanırlar. 

KISIM — 11. 

îşbu Ekin bu bölümündeki hiçbir husus, işbu Andlaşmanın B Eki ve C Eki tarafından bahşolu-
nan imtiyaz ve muafiyetlere tesir etmez ve bunlara halel getirmez. 

KISIM — 12. 

îşbu Ekin bu bölümü maksatları bakımından: 
(a) «Mallar» her nevi kayda şayan menkul malı içine alır; 
(b) «Birleşik Kırallık makamları», «Birleşik Kırallık personeli», «yetkili hizmet teşekkülleri», 

«bağlı şahıslar», «müteahhitler» ve «ordu satıcıları», bu ibareleri, işbu Andlaşmanın B Eki mak
satları bakımından taşıdıkları aynı mânaları taşırlar; 
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(c) «Egemen Üs Bölgeleri», Akrotiri Egemûn Üs Bölgesi ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi de

mektir; 
(d) «Resim» ve «İthalât» işbu Andlaşmamn 0 Ekinin 11 nci kısmının 12 nci fıkrasındaki 

mânaları taşırlar. 

KISIM — 13. 

îşbu Ekin bu bölümündeki hiçbir husus, Birleşik Kırallık Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında işbu Ekin bu bölümünün şümulüne giren konulardan her hangi biri ile ilgili her 
hangi bir hususi anlaşma veya düzenleme yapılmasını önlemez. 

(P) — EKİ 

BÖLÜM - II 

Kıbrıs Cumhuriyeti, münasip şartlarla anlaşma suretiyle, mahiyetleri ne olursa olsun, bütün 
anlaşmalarla ilgili olarak, Birleşik Kırallığa, Yunanistan'a ve Türkiye'ye en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesi bahşeder. İşbu fıkra Birleşik Kırallığın işbu Andlaşma gereğince olan 
haklarına uygulanmaz. 

/ GARANTİ ANDLAŞMASI 

Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer taraftan Yunanistan. Türkiye ve Büyük Britanya ve 
Şimalî İrlanda Birleşik Kırallığı, 

I - Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasının temel maddeleri ile kurulan ve düzenlenen bağımsız
lığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin tanınması ve idame edilmesinin müşterek menfaat
leri iktizasından olduğunu mülâhaza ederek, 

II - Bu Anayasa ile ihdas edilen duruma riayete aşağıda gösterildiği üzere anlaşmaya var
mışlardır : — 

MADDE - I. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin idamesini ve Ana
yasasına riayet edilmesini sağlamayı taahhüdeder. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, her hangi bir Devlet ile, tamamen veya kısmen her hangi bir siyasi veya 
iktisadi birliğe katılmamayı taahhüdeder. Bu itibarla, her hangi diğer bir devlet ile birleşmeyi 
veya Ada'nın taksimini, doğrudan doğruya veya dolayısiyle, teşvik edecek her hareketi yasak 
ilân eder. 

MADDE - II. 

Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık, Kıbrıs Cumhuriyetinin bu Andlaşmamn 1 nci mad
desinde gösterilen taahhütlerini nazara alarak, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığını, toprak bü
tünlüğünü ve güvenliğini ve Anayasanın temel maddeleri ile ihdas edilen durumu tamrlar ve 
garanti ederler. 
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Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık, aynı şekilde, kendilerini ilgilendirdiği nisbette, Kıb

rıs'ın her hangi diğer Devlet ile birleşmesini veya Ada'nın taksimini, doğrudan doğruya veya do-
layısiyle, teşvik etmek gayesini güden her hareketi yasak etmeyi taahtiüdederler. • 

MADDE - III. 

Kıbrıs Cumhuriyeti/Yunanistan ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetinin tesisi zamanında Birleşik 
Kırallığın egemenliğinde kalan bölgelerin bütünlüğüne riayet etmeyi ve bugün Lefkoşa'da imza
lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmaya uygun olarak Kıbrıs Cumhuri
yeti tarafından kendisine tanınacak olan haklann Birleşik Kırallık tarafından kullanılmasını ve 
onlardan istifade edilmesini garanti etmeyi taahhüdederler. 

MADDE - IV. 

Bu Andlaşmanın hükümleri ihlâl edildiği zaman, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık, bu 
hükümlere riayeti sağlamak için gereken teşebbüsler veya tedbirler hakkında birbirleri ile istişare 
etmeyi taahhüdederler. 

Müştereken veya anlaşarak hareket mümkün olmadığı takdirde, garanti veren üç devletten her 
biri, bu Andlaşma ile ihdas edilen durumu tekrar tesis münhasır maksadı ile harekete geçmek 
hakkını muhafaza eder. 

MADDE - V. 

Bu Andlaşma imzalanması tarihinde yürürlüğe girer. Bu Andlaşmanın asıl metinleri Lefkoşa'
da muhafaza edilecektir. 

Yüksek Âkıd Taraflar, bu Andlaşmayı, en erken bir zamanda, Birleşmiş Milletler Andlaşması-
nm 102 nci maddesine uygun olarak Birleşmiş Milletler Sekreteryası nezdinde tescil ettirecekler
dir. 
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EK • III. 

ANAYASANIN TEMEL MADDELERİNİN LİSTESİ 

(•MADDE — 182) 

Maddeler ve maddelerin kısımları 

1 
3 
4 

5 
23 

fıkra 1 ve 2 
fıkra 1 
fıkra 2 
fıkra 3 
fıkra 4 

fıkra 4 

fıkra 5 

36 
39 
42 

43 
44 
46 
50 

51 

52 

53 
57 

61 
62 

65 
78 
86 

fıkra 6 
fıkra 11 

fıkra 2 
fıkra 1 
fıkra 1 

fıkra 2 
fıkra 1 
fıkra 2 ve 4 

fıkra 1 

fıkra 1 ve 2 
fıkra 3 
fıkra 4 ve 6 

fıkra 1, 2 ve 
fıkra 2 
fıkra 3 
fıkra 4 

fıkra 2 

fıkra 1 

Cumhuriyet makamlarını ilgilendirdiği nisbette 
Cemaat makamlarını ilgilendirdiği nisbette 
Cumhuriyet vatandaşlarını ilgilendirdiği nisbette 

Cumhuriyeti veya bir belediye teşkilâtını ve (c) bendini ilgilendirdiği 
nisbette 
Zorla iktisabediüen malların Cumhuriyet veya bir belediye teşkilâtı ta-
tafından kullanılmasını ve sahibine iadesini ilgilendirdiği nisbette 

Cumhuriyet veya bir belediye teşkilâtı tarafından yapılan zorla iktisa
ba ve bu fıkranın mahkemelere müracaat etmeye ve bunun icrayı dur
durucu tesirine taallûk ettiği nisbette 

Genel oy hakkını ilgilendirdiği nisbette 
Söz vermenin Anayasıva iman ve riayet etmeye dair olan kısmı dışın
daki metni haricolmak üzere 

Beş yıllık devreyi ilgilendirdiği nisbette 

Dördüncü fıkrası haricolmak üzere 
(a) bendinin (i) den - dâhil - (vi) ya - dâhil - kadar olan kısmı ha
ricolmak üzere 

Bütçe için konulan otuz günlük zaman haricolmak üzere 

140 ncı madde gereğince Yüksek Anayasa Mahkemesine -müracaata 
dair kısmı haricolmak üzere 

Mehil tahditilerine ve şarta dair kısmı haricolmak üzere 
Mehil tahditlerine dair kısım haricolmak üzere 
îlânı ilgilendirdiği nisbette 

Yüzde nisbetlerini, ayrı ve genel oy hakkını ve nisbetin her hangi ista
tistik sayısından bağımsız olmasını ilgilendirdiği nisbette 
Beş yıllık devreyi ilgilendirdiği nisbette 
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87 
89 
92 

108 
112 
115 
118 
123 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
137 

138 
139 

153 
157 
159 
160 

170 
173 

178 
181 
182 
185 

fıkra 1 • 

fıkra 1 

fıkra 1 
fıkra 1 
fıkra 1 

fıkra 1 

fıkra 1 
fıkra 1 
fıkra 3 

fıkra 4 
fıkra 1 
fıkra 1 

fıkra 1 
fıkra 1 ve 2 
fıkra 1, 2, 3 ve 4 
fıkra 1 
fıkra 3 

fıkra 1 
fıkra 3 

fıkra 2 

(a) dan - dâhil - (e) ye - dâhil - kadar olan bentler ve 88 nci maddeye 
atıf yapan son kelimeleri haricolmak üzere (f) bendi. 
(b) ve (c) bentleri ve 2 nci ve 3 ncü fıkralar 
Yalnız Cemaat Meclislerinin üyelerinin sayısını tâyin etmelerini ilgi
lendirdiği nisbette 

Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 
Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 
Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 

Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 

Bent (2) deki şart ha'icoîmak üzere 

Yalnız kanunların veya kararların yürürlüklerinin durdurulmasını 
ilgilendirdiği nisbette 
Şartı haricolmak üzo e 

Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisleri arasındaki yetki uyuşmazlığı
nı ilgilendirdiği nisbette 
Bent (2) deki şart haricolmak üzere 

Mahkemelerin baktıkları konuları gösteren kısmı, 
Şartı haricolmak üzere 

Şehirlerin isimleri haricolmak üzere 
Koordinasyon Komitesine verilen müşterek hizmetlerin görülmesine 
dair kısmı haricolmak üzere 
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MADDE — 1. 

Kıbrıs Devleti, bu Anayasa gereğince, Cumhurbaşkanı Kıbrıs Elen Cemaati tarafından seçi
len bir Elen ve Oumhurbaşkan Muavini Kıbrıs Türk Cemaati tarafından seçilen bir Türk olan, 
Başkanlık rejimine sahip bağımsız ve egemen bir Cumhuriyettir. 

MADDE — 3. ' 

1. Cumhuriyetin resmî dilleri Elence ve Türkçedir. 
2. Teşriî, icrai ve idari muamele ve vesikalar her iki resmî dilde yazılır ve Anayasanın açık

ça gerekli kaldığı hallerde Cumhuriyet Resmî Gazetesinde her iki resmî dilde yayınlanmak sure-
tiyle ilân edilir. 

3. Bir Elene veya bir Türke hitabeden idari veya diğer resmî vesikalar muhatabına göre 
Elence veya Türkçe yazılır. 

4. Adlî muamelelerin yürütülmesi veya yapılması ve kararların yazılması, taraflar Elen ise 
Elence, taraflar Türk ise Türkçe ve taraflar Elen ve Türk ise hem Elence hem de Türkçe olur. 
Diğer bütün hallerde, bu maksatlarla kullanılacak dil veya diller 163 ncü madde gereğince 
Yüksek Mahkeme tarafından yapılacak Mahkeme Tüzüğü ile tesbit edilir. 

5. Cumhuriyet Resmî Gazetesinde her metin her iki resmî dilde ve aynı sayıda yayınlanır. 
6. (1) Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanan her hangi bir teşriî, icrai veya idari mua

mele veya vesikanın Elence ve Türkçe metinleri arasındaki her hangi bir fark, yetkili bir mah
keme tarafından halledilir. 

(2) Bir Cemaat Meclisinin Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanan her hangi bir kanun 
veya kararının muteber metni bu Cemaat Meclisinin dilindeki metindir. 

(3) Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanmamakla beraber başka suretle yayınlanmış bulu
nan bir icrai veya idari muamele veya vesikanın Elence ve Türkçe metinlerinde her hangi bir 
fark ortaya çıktığı zaman ilgili Bakanın veya ilgili her hangi bir başka makamın hangi metin 
muteber veya doğru sayılması gerektiği hakkında yapacağı beyan nihai ve kesin olacaktır. 

(4) Yukarda söylenilen şekilde metinlerde bir fark görüldüğü her hangi bir halde, yetkili 
mahkeme muhik addedeceği bir tazminata karır verebilir. 

7. Madenî ve kâğıt paralarda ve pullarda ^ler iki resmî dil kullanılır. 
8. Her şahıs, Cumhuriyet makamlarına res-aî dillerden biri ile müracaat etme hakkını ha

izdir. / 

MADDE — 4. 

1. Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı ve Cumhur">aşkan Muavini tarafından müştereken seçilecek 
tarafsız sekil ve renkte bir bayrağı olacaktır. • 

2. Cumhuriyet makamları ve Cumhuriyet kanunları ile veya bunlara göre kurulan âmme 
hükmi şahısları veya âmme menfaatine yararlı teşekküller Cumhuriyet Bayrağını asarlar ve tatil 
günlerinde bu bayrak ile birlikte Yunan ve Türk bayraklarının her ikisini aynı zamanda asmak 
hakkını haizdirler. 

3. Cemaat makamları ve müesseseleri tatil günlerinde, Cumhuriyet Bayrağı ile birlikte Yu
nan ve Türk bayraklarından birini aynı zamanda asmak hakkını haizdirler. 

4. Cumhuriyetin her hangi bir vatandaşı veya, üyeleri Cumhuriyet vatandaşı olan, âmme 
müesseselerinden başka hükmi şahsiyeti haiz olan veya olmıyan her hangi bir müessese gayri-
menkullerine, Cumhuriyet, Yunan veya Türk bayraklarından her hangi birini tahdide tabi 
olmaksızın asmak hakkını haizdir. * 
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MADDE — 5. 

Elen Cemaati Yunan millî bayramlarını ve Türk Cemaati Türk millî bayramlarını tesit et
mek hakkını haizdirler. 

MADDE — 23. 

lv Her şahıs, yalnızbaşına veya başkaları ile birlikte, her hangi bir menkul veya gayri
menkul mal edinme, buna malik olma, zilyed olma, bundan intifa veya buna tasarruf etme 
hakkına ve bu hakka riayet edilmesi hakkına sahiptir. 

Cumhuriyetin, yeraltı suları, madenler ve eski eserler üzerindeki hakkı mahfuzdur. 
2. Bu maddede konanlar dışında, 1 nci fıkradaki hak hiçbir suretle kaldırılamaz veya kısıla

maz veya tahdidedilemez. 
3. 1 nci fıkradaki hakkın kullanılmasına, âmme selâmeti veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı 

veya şehir ve memleket plânlaması veya her hangi bir mülkün âmme menfaati için geliştirilmesi 
ve faydalı kılınması yararına veya başkalarının haklarının korunması için kesin olarak lüzumlu 
kısıntı veya tahditler kanunla konabilir. 

Bir mülkün iktisadi değerini fiilen azaltan kısıntı ve tahditler için derhal tam bir tazminat öde
nir; anlaşmazlık halinde tazminatı hukuk mahkemesi tâyin eder. 

4. Cumhuriyet veya belediyeler veya, kendi yetkilerine tabi eğitim, din, hayır veya spor mües
seseleri, teşekkülleri veya tesisleri için ve yalnız kendi cemaat mensuplarından olmak kaydı ile, 
Cemaat Meclisleri veya kanunun kendilerine zorla iktisap hakkı tanıdığı âmme hükmî şahısları ve
ya âmme menfaatine yararlı teşekküller, yalnız — 

(a) Bu Anayasanın yürürlüğe girişi tarihinden itibaren bir sene içinde çıkarılacak umumi bir 
zorla iktisap kanununda hususi surette gösterilen ve âmme menfaati yararına olan bir maksat için; 
ve 

(b) Bu maksadın, zorla iktisabı yapan makamın umumi zorla iktisap kanunu hükümlerine 
uygun olarak verdiği ve zorla iktisap sebeplerini açıkça bildiren bir kararı ile gösterilmesi halin
de; ve 

(c) Anlaşmazlık çıktığı takdirde bir hukuk mahkemesince tesbit edilecek tam ve hakkaniyete 
uygun bir tazminatın nakten ve peşin ödenmesi şartı ile, 

Her hangi bir menkul ve gayrimenkul malı veya bu gibi mal üzerindeki her hangi bir hak veya 
menfaati zorla iktisaba yetkilidirler. 

5. Zorla iktisabedilmiş her hangi bir gayrimenkul mal veya bu gibi mal üzerindeki her hangi 
bir hak veya menfaat, sadece bu iktisap maksadı için kullanılabilir. Bu maksat, iktisap tarihinden 
itibaren üç sene içinde gerçekleşmediği takdirde,iktisabeden makam, bu üç senelik sürenin sonunda 
iktisabedileni, iktisap fiyatına eski sahibine iade etmeyi teklif eder. Bu şahıs, kabul veya ret ce
vabını, bu teklifi aldığı tarihten itibaren üç ay içinde bildirir ve kabul ettiğini bildirdiği takdir
de, kabul tarihinden itibaren yine üç ay içinde iktisap bedelini iade etmesi üzerine iktisap edi
len hemen kendisine iade edilir. 

6. Zirai ıslah maksadı ile zorla iktisaplarda, toprak yalnız gayrimenkulu zorla iktisabedilen 
malikin mensubolduğu cemaata mensup şahıslara dağıtılabilir. 

7. Bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları, her hangi bir verginin veya para cezasının tahsili, 
her hangi bir hükmün infazı, mukaveleden doğma bir vecibenin ifası veya can veya malın tehlike
den korunması maksadı ile konmuş bir kanunun hükümlerine tesir etmez. 

8. Cumhuriyet veya, kendi yetkilerine tâbi eğitim, din, hayır veya spor müesseseleri, teşek
külleri veya tesisleri için ve ancak maliki ve zilyedi kendi cemaat mensuplarından olmak kaydı ile, 
Cemaat Meclisleri yalnız — , • , • 

(a) Bu Anayasanın yürürlüğe girişi tarihinden itibaren bir sene zarfında çıkarılacak umumi 
bir el koyma kanununda hususi surette gösterilecek olan ve âmme menfaati yararına bir maksat 
için; ve 
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(b) Bu maksadın, el koymayı yapan makamın umumi el koyma kanununda hususi suret

te gösterilecek olan ve âmme menfaati yararına bir maksat için; ve 
(b) Bu maksadın, el koymayı yapan makamın umumi el koyma kanununun hükümlerine uy

gun olarak verdiği ve el koyma sebeplerini açıkça bildiren bir kararı ile gösterilmesi halinde; ve 
(c) Üç seneyi geçmiyen bir süre için; ve 
(d) Anlaşmazlık çıktığı takdirde bir hukuk mahkemesince tesbit edilecek tam ve hakkaniye

te uygun bir tazminatın hemen nakten ödenmesi şartı ile, 
Her hangi bir menkul ve gayrimenkul bir mala el koyma yetkisine sahiptirler. 
9. Bu maddenin İnci fıkrasında konulaii hak, bu madde hükümlerine rağmen, her hangi bir 

piskoposluk, manastır, kilise veya her hangi bir diğer kilise hükmi şahsına ait her hangi menkul 
veya gayrimenkul bir mal veya».bu gibi mal üzerindeki her hangi bir hak veya menfaat bakımından, 
bahis konusu malları murakabesi altında bulunduran yetkili kilise makamının yazılı rızası olma
dıkça, hiçbir suretle kaldırılamaz, kısılamaz veya tahdit edilemez ve bu maddenin 3 ve 4 ncü, 7 ve 
8 nci fıkraları hükümleri bu fıkra hükümlerine tabidir. 

Ancak, bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre şehir ve memleket plânlaması için yapılan 
kısıntılar veya tahditler, bu fıkra hükmüne girmez. 

10. Bu maddenin 1 nci fıkrasında konulan hak, bu madde hükümlerine rağmen, vakıfların 
meşrutunleyhleri ve mevlaıflar ve camilere veya diğer tslâm sinî müesseselerine aidolan mallar 
da dâhil olmak üzere vakıf her hangi bir menkul veya gayrimenkul mal veya bu gibi mal üzerin
deki her hangi bir Ihak veya menfaat bakımından, Türk Cemaat Meclisinin tasvibi olmaksızın 
ve ahkâ/mülevkafa uygun bulunmadıkça, hiçbir suretle kaldırılamaz, kısılamaz veya tahdit edi
lemez ve bu maddenin 3 ve 4 ncü, 7 ve 8 nci fıkraları hükümleri bu fıkra hükümlerine tabidir: 

Ancak, bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre şehir ve memleket plânlaması için yapı- ; 
lan kısıntılar veya tahditler, bu fıkra hükümlerine girmez. 

11. ilgili her şahıs, bu madde hükümleri ile ilgili olarak veya bunlar gereğince mahkemeye 
müracaat etmek hakkına sahiptir ve böyle bir müracaat zorla iktisap muamelelerini durdurur; 
bu maddenin 3 ncü fıkrasına göre konulan her hangi bir kısıntı veya tahdit hallerinde, mahke
me, bu muamelelerin durdurulmasını emredebilir. 

Mahkemenin bu fıkra hükümlerine göre vereceği her karar istinaf edilebilir. 

MADDE — 36. ' 

1. Cumhurbaşkanı Devlet Başkanıdır ve Cumhuriyetteki bütün şahıslara tekaddüm eder. 
Cumhurbaşkan Muavini Devlet Başkan Muavinidir ve Cumhurşbakanından sonra Cumhuriyet

teki bütün şahıslara tekaddüm eder. 
Geçici olarak gaybubeti veya görevlerini yapamaması hallerinde Cumhurbaşkanına vekâlet et

mek veya onun yerini almak bu maddenin 2 nci fıkrasında gösterildiği tarzda olur. 
2. Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin geçici olarak gaybubeti veya görev

lerini yapamaması halinde, kendisine, bu halin devamınca, hale göre, Temsilciler Meclisinin 
Reisi veya Reisvekili ve onun gaybubeti veya bu makam münhal bulunduğu takdirde, 72 nci 
madde gereğince ona vekâlet eden Temsilci Vekâlet eder. 

MADDE — 39. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavininin seçimi tek dereceli, genel ve gizli reyle 
olacak ve, ara seçim hariç, aynı günde fakat ayrı ayrı cereyan edecektir : \ 

Ancak, her iki halde de, seçim için yalnız bir aday mevcutsa bu aday seçilmiş olarak ilân 
edilir. 

2. Muteber olarak verilen reylerin yüzde ellisinden fazlasını alan aday seçilir. Adaylardan 
hiçbiri gerekli ekseriyeti sağlıyamadığı takdirde, seçim, mütaakıp haftanın aynı gününde, mute-
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ber olarak verilen reylerin en çoğunu alan iki aday arasında tekrarlanır ve tekrarlanan böyle 
bir seçimde muteber olarak verilen reylerin en çoğunu alan aday seçilmiş sayılır. 

3. Deprem, su baskını, genel salgın hastalık ve benzeri gibi olağanüstü ve beklenmedik se
bepler yüzünden seçim bu Anayasa gereğince tesbit edilen tarihte yapılamadığı takdirde, mü-
taakıp haftanın aynı gününde yapılır. 

'M AD DM 42. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini görevlerine Temsilciler Meclisi önünde aşağıda
ki sözü vererek başlarlar : 

«Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yapılmış kanunlara, bağımsız
lığının ve toprak bütünlüğünün korunmasına, iman ve riayet edeceğime söz veririm.» 

2. Temsilciler Meclisi, bu maksatla, görevi biten Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkan Mua
vininin beş senelik görev sürelerinin son gününde ve 44 ncü jnaddenin 4 ncü. fıkrası gereğince 
bir ara seçimi yapıldığı takdirde, bu seçimden sonraki üçüncü gün toplanır. 

MADDE - - 43. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini görevlerine başladıkları tarihten itibaren beş 
sene süre ile görev görürler ve kendilerinden sonra seçilen Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaş
kan Muavininin görevlerinin başlamasına kadar görevlerine devam ederler. 

2. 44 ncü maddenin 4 ncü fıkrası gereğince bir ara seçimde seçilen Cumhurbaşkanı veya 
Cumhurbaşkan Muavini, yerine seçildiği Cumhuı başkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin gö
rev süresinin geri kalan kısmı için görev görür. 

3. Yeni bir Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkan Muavininin seçimi, bunların görevleri biten 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavininin beş senelik görev sürelerinin son gününde görev
lerine başlayabilmeleri için, bu süre bitmeden evvel yapılır. 

MA DDK - 44. 

1. Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkan Muavinliği aşağıdaki hallerde inhilâl eder : 
(a) Ölüm ile; 
(b) Temsilciler Meclisine hitaben ve, hale göre, Reisi veya Reisvekili vasıtasiyle alınan ya

zılı istifa ile ; 
(c) Ağır hiyanet veya haysiyeti muhil veya ahlâka aykırı bir suçtan hüküm giyme halinde; 
(d) Görevi fiilen görmeye engel daimî bedenî veya akli yetersizlik veya geçici olanların dı

şında gaybubet halinde. 
2. Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkan Muavinliği inhilâl ettiği takdirde, bu inhilâl süre

since, Temsilciler Meclisinin Reisi veya Reisvekili, hale göre, Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaş
kan Muavinine vekâlet eder. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrasının (d) bendi ile ilgili olarak ortaya çıkacak her mesele hak
kında, hale göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin mensubolduğu Cemaate 
mensup temsilcilerin basit ekseriyeti ile verilecek bir karar üzerine Başsavcı ve Başsavcı Yar
dımcısının yapacakları teklif ile, Yüksek Anayasa Mahkşemesi karar verir : 

Ancak, mezkûr temsilcilerin sayısı toplamının asgari beşte biri tarafından imzalanan bir ka
rar teklifi olmaksızın, Temsilciler Meclisinde bu hususla ilgili karar alınamaz, gündemine mad
de konamaz veya müzakere edilemez. 

4. Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkan Muavinliği inhilâl ettiğinde, bu inhilâl, vukuu 
tarihinden itibaren kırkbeş günü geçmiyen bir süre içinde yapılacak bir ara seçimi ile doldu» 
rulur. 
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MADDE - 46. 

İcra kuvveti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından temin oİunur. 
icra kuvvetini temin için Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavininin yedi Elen Bakan ve 

ve üç Türk Bakandan müteşekkil bir Bakanlar Kurulu vardır. Bakanlar, hale göre, Cumhur
başkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından inha edilirler ve her ikisi tarafından imzalanacak 
bir kararname ile tâyin olunurlar. Bakanlar Temsilciler Meclisi dışından seçilebilir. 

Mütaakıp bakanlıklardan, yani Dışişleri, Millî Savunma veya Maliye bakanlıklarından biri, 
bir Türk Bakana verilir. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini anlaştıkları takdirde bu sis
temin yerine bir münavebe sistemi koyabilirler. 

Bakanlar Kurulu 54 ncü maddede gösterildiği gibi icra kuvvetini kullanır. 
Bakanlar Kurulunun kararları mutlak ekseriyetle alınır ve, 57 nci maddeye uygun olarak 

Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya her ikisi tarafından kesin veto veya iade hak
kı kullanılmadığı takdirde, bunlar tarafından 57 nci madde hükümlerine uygun olarak Cumhuri 
yet Resmî Gazetesinde yayınlanmak suretiyle derhal ilân olunur. 

MADDE — 60. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin aşağıdaki konular ile 
ilgili herhangi bir kanun veya kararına veya onun herhangi bir kısmına karşı kesin veto hakkı
na, ayrı ayrı veya müştereken sahiptirler: 

(a) Yunanistan Kırallığının ve Türkiye Cumhuriyetinin ikisinin birden katıldığı Milletlerara
sı teşekküller ve ittifak anlaşmalarına Cumhuriyetin katılması müstesna olmak üzere, dışişleri; 

Bu bend in aks atları bakımından «dışişleri» aşağıdaki konuları içine alır: 
(i) Devletlerin tanınması, diğer memleketlerde diplomatik ve konsolosluk münasebetlerinin 

tesisi ve bu münasebetlerin kesilmesi. Diplomatik temsilcilere agreman ve konsolosluk temsilci
lerine exequaıtur verilmesi dışişleri hizmetinde bulunan diplomatik temsilcilerin ve konsolosluk 
temsilcilerinin yabancı memleketlerde göreve gönderilmeleri ve dışişleri hizmetinde bulunan hu
susi temsilcilerin yabancı memleketlerde görevlendirilmeleri dışişleri hizmetinde olmıyan şahısla
rın yabancı memleketlerde diplomatik temsilci olarak her hangi bir göreve tâyin ve gönderilme
leri ve dışişleri hizmetinde olmıyan şahısların hususi temsilci olarak yabancı memleketlerde gö
revlendirilmeleri ; 

(ii) Milletlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların akdi; 
(iii) Harb ilânı ve sulh akdi; 
(iv) Cumhuriyet vatandaşlarının ve menfaatlerinin yabancı memleketlerde korunması; 
(v) Yabancıların Cumhuriyette ikamet, statü ve menfaatleri; 
(vi) Cumhuriyet vatandaşlarının yabancı tabiiyetini iktisapları ve yabancı bir hükümetin 

görevini kabul etmeleri veya hizmetine girmeleri; 
(b) Aşağıdaki savunma konuları : 
(i) Silâhlı Kuvvetlerin terkibi ve vüsati ile bu kuvvetlere ayrılacak tahsisat; 
(ii) Kadrolara tâyinler ve bunlardaki terfiler; 
(iii) Harb malzemesinin ve her nevi patlayıcı maddelerin ithali; 
(iv) Müttefik memleketlere üsler verilmesi ve diğer kolaylıkların tanınması; 
(c) Aşağıdaki emniyet konuları : 
(i) Kadrolara tâyinler ve bunlardaki terfiler; 
(ii) Kuvvetlerin dağıtımı ve yerleştirilmesi; 
(iii) Fevkalâde tedbirler ve sıkıyönetim; 
(iv) Polis kanunları. 
Yukarda (c) bendi gereğince veto hakkının, polis ve jandarmanın normal çalışmasını ilgilen

direnlerin dışındaki, bütün istisnai tedbir ve kararları kavradığı belirtilir. 
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. Û. Yukardaki veto hakkı bir kanun veya kararın bütününe veya her hangi bir kısmına karşı 

kullanılabilir ve sonuncu halde kısmen veto edilmiş kanun veya karar, veto edilmemiş kısmının bu 
Anayasanın ilgili hükümleri gereğince ilân edilmek üzere sunulup sunulmıyacağı hakkında bir ka-, 
rar verilmesi için Temsilciler Meclisine iade edilir. 

3. Bu madde gereğince veto hakkı, Temsilciler Meclisi kanunüarmm veya kararlarının ilânı 
için 52 nci maddede konulan süre içinde kullanılır. 

MADDE — 51. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini, Temsilciler Meclisinin her hangi bir kanun 
veya kararını veya onun her hangi bir kısmını, tekrar incelenmesi için, Meclise iade etmek hak
kına, ayrı ayrı veya müştereken, sahiptirler. 

2. Bütçenin Temsilciler Meclisi tarafından kabul olunması üzerine, Cumhurbaşkanı ve 
Cumhurbaşkan Muavini, bütçeyi, kendi kanaati veya kanaatlerince ayırdedici olması sebebine 
dayanarak Temsilciler Meclisine iade etmek hakkına veya haklarına, ayrı ayrı veya müştereken, 
sahiptirler. . âMIS^''':--i' • 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterildiği üzere, bir kanun veya karar veya onun her han
gi bir kısmı, Temsilciler Meclisine iade edildiği takdirde, Temsilciler Meclisi iade olunan konu 
hakkında iade tarihinden itibaren onbeş gün içinde karar verir ve bu maddenin 2 nci fıkrasında 
gösterildiği üzere bütçe iade edildiği takdirde, Temsilciler Meclisi iade olunan konu hakkında 
iade tarihinden itibaren otuz gün içinde karar verir. 

4. Temsilciler Meclisi kararında ısrar ettiği takdirde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan 
Muavini, hale göre, kanun veya karar veya bütçeyi, bu Anayasa hükümleri mahfuz kalmak şar-
tiyle, Temsilciler Meclisinin kanun veya kararlarının ilânı için tesbit olunan süre içinde Cumhuri
yet Resmî Gazetesinde yayınlamak suretiyle ilân ederler. 

5. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini bu maddede gösterildiği üzere iade hakkını 
kullandığı zaman bunu diğerine hemen bildirir. 

6. Bu maddede gösterilen iade hakkı, Temsilciler Meclisinin kanunlarının veya kararlarının 
ilânı için 52 nci maddede gösterilen süre içinde kullanılır. 

MADDE — 52. 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini Temsilciler Meclisinin her hangi bir kanun veya 
kararının kendi dairelerine ulaştırılmasından itibaren onbeş gün içinde, "bu kanun veya kararı, 
bu süre içinde, hale göre 50 nci maddede gösterildiği üzere veto haklarını veya 51 nci mad
dede gösterildiği üzere iade haklarını veya 140 ve 141 nci maddelerde gösterildiği üzere Yüksek 
Anayasa Mahkemesine yollama haklarını veya bütçe hakkında 138 nci maddede gösterildiği üze
re Yüksek. Anayasa Mahkemesine müracaat haklarını, ayrı ayrı veya müştereken, kullanmadık
ları takdirde, Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanmak suretiyle ilân ederler. 

MADDE — 53. 

1. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, kendi Cemaatlerine mensubolup ölüm ceza
sına mahkum edilen şahısları affetme hakkına sahiptir. 

2. Zarar göre kimse ile suçlu ayrı Cemaatlere mensuboldukları takdirde, bu af hakkını, Cum
hurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavini aralarında varacakları anlaşma ile kullanırlar; ikisi ara
sında anlaşmazlık halinde şefaat lehindeki rey üstün tutulur. 

3. Bu maddenin 1 nci veya 2 nci fıkrası gereğince af hakkı kullanıldığı takdirde, Ölüm ce
zası müebbet hapse çevrilir. " 

4. Diğer bütün hallerde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Cumhuriyetin bir mah-
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kemesi tarafından verilen her hangi bir cezayı, Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsavcı Yardımcı
sının müşterek tavsiyesi üzerine, azaltabilirler, durdurtabilirler veya değiştirebilirler. 

MADDE — 57. 

1. Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar derhal Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan 
Muavininin dairelerine ulaştırılır. 

2. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya her ikisi, Bakanlar Kurulunun kararla
rını, bunların dairelerine ulaştırılmasından itibaren dört gim içinde tekrar incelenmek üzere Ba
kanlar Kuruluna iade etmek hakkına sahiptirler. Bu iade üzerine, Bakanlar Kurulu konuyu tek
rar inceler ve kararında ısrar ederse Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini bu kararı, bu 
maddenin 4 ncü fıkrası gereğince yayınlamak suretiyle ilân ederler : 

Ancak, veto hakkının mevcudolduğu hallerde, iade hakkının kullanılması, Cumhurbaşkanı
nın veya Cumhurbaşkan Muavininin veya her ikisinin, üzerinde ısrar edilen karara karşı, bunun 
dairelerine ulaştırılmasından itibaren dört gün içinde, veto hakkını kullanmalarına engel olmaz. 

3. Bir karar, 50 nci maddede gösterilen Dışişleri, Millî Savunma veya Emniyet ile ilgili ise, 
Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya her ikisi, bu karara karşı bunun kendi daire
lerine ulaştırılmasından itibaren dört gün içinde, veto kullanmak hakkına sahiptirler. 

4. Kararın tatbiki gerekiyor ve hakkında bu maddenin 2 nci veya 3 ncü fıkralarında gösteril
diği üzere veto veya iade hakkı kullanılmamış ise, bu karar Bakanlar Kurulunun aksine bir ifa
desini ihtiva etmiyorsa, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından Cumhuriyet Resmî 
Gazetesinde yayınlanmak suretiyle derhal ilân olunur. 

MADDE — 61. 

Cumhuriyetin teşriî kuvveti, bu Anayasa ile açıkça Cemaat Meclislerine ayrılanlardan başka 
bütün konularda Temsilciler Meclisi tarafından kullanılır. 

*. 
MADDE — 62. 

1. Temsilcilerin sayısı ellidir. 
Bu sayı, Temsilciler Meclisinin, Elen Cemaatinin seçtiği temsilcilerin üçte ikisini ve Türk Ce

maatinin seçtiği temsilcilerin üçte ikisini ihtiva eden bir ekseriyetle alacağı bir karar ile değişti
rilebilir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterilen temsilci sayısının yüzde yetmişi Elen Cemaati ve 
yüzde otuzu Türk Cemaati tarafından kendi üyeleri arasından ve temsilcilik sayısından fazla aday 
olduğu takdirde, aynı günde genel, tek dereceli ve gizli olarak ayrı ayrı yapılacak seçimle seçi
lir. 

Bu fıkrada konulan temsilciler nisbeti her hangi bir istatistik sayısına tabi değildir. 

MADDE — 65. 

1. Temsilciler Meclisinin görev süresi beş yıllık bir devredir. Birinci Temsilciler Meclisin gö
rev süresi bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

2. Yeni seçilen Meclis bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince görevine başlayıncaya kadar sü
resi bitmiş Meclis görevine devam eder. 

MADDE — 78 

İ. Temsilciler Meclisinin kanun ve kararları, hazır bulunan ve reylerini kullanan temsilcilerin 
reylerinin basit ekseriyeti ile kabul olunur. 
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2. Seçim Kanununda her hangi bir değişiklik, belediyeler ile ilgili veya resimler veya vergiler 

koyan her hangi bir kanunun kabulü, Elen ve Türk Cemaatleri tarafından seçilen ve reye işti
rak eden Temsilcilerin ayrı ayrı basit ekseriyetini gerektirir. 

MADDE — 86. 

Elen ve Türk Cemaatlerinin her biri, kendi üyeleri arasından, bu Anayasa hükümleri gere
ğince açıkça kendisine ayrılmış bulunan yetkilere sahibolacak bir Cemaat Meclisi seçer 

MADDE — 87. 

1. Cemaat Meclisleri, kendi Cemaatleri bakımından, bu Anayasanın sınırları içinde ve bu 
maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, yalnız aşağıdaki konularda teşriî kuv
veti kuİlanmak hakkına sahiptirler : — 

(a) Bütün dinî konular; 
(b) Bütün eğitim, kültür ve öğretim konuları; 
(c) Ahvali şahsiye; 
(d) Ahvali şahsiye ve dinî konular ile ilgili hukuk dâvalanna bakacak mahkemelerin terek

küp ve dereceleri; 
(e) Kendi Cemaatlerinin refahını artırmak gayesi ile kurulan hayır ve spor tesis, teşekkül ve 

dernekleri gibi münhasıran cemaate ait mahiyette menfaat ve müesseseler ile ilgili konular; 
(f) Kendi ihtiyaçlarını ve murakabeleri altında bulunan teşekkül ve müesseselerin ihtiyaçla

rını karşılamak için kendi cemaatleri üyelerine 88 nci maddede gösterildiği gibi şahsi vergiler ve 
resimler koymak; 

(g) Bir Cemaat Meclisinin, münhasıran kejıdi cemaati üyelerinden müteşekkil belediyelerce 
takibolunan gayelerin tahakkuk ettirilmesini mümkün kılmak için belediyelere ait kanunların sı
nırları içinde nizamnameler veya talimatnameler şeklinde munzam mevzuatı gerektiren konular; 

(h) ı Kendilerine bu Anayasa ile verilen, istihsal ve istihlâk kooperatiflerini ve kredi müessese
lerini murakabe etme ve münhasıran kendi cemaatlerinden müteşekkil belediyeler görevlerinde 
nezaret yetkilerini kullanmaları ile ilgili konu ar : 

Ancak; 
(i) Bir Cemaat Meclisi tarafından bu (h) bendi gereğince yapılacak olan her hangi bir cema

at kanunu, nizamname ve talimatname veya alınacak her hangi bir karar, doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle, istihsal ve istihlâk kooperatiflerini ve kredi müesseselerini düzenliyen veya bele
diyelere ait her hangi bir kanuna aykırı veya o mnla uyuşmaz olamaz; 

(ii) Bu bendin yukarda (i) nin hükümlerinin hiçbiri bu (h) bendi ile bir Cemaat Meclisine 
verilen yetkilerin kullanılması ile ilgili her hangi bir konuda Temsilciler Meclisine kanun yap
mak yetkisini tanır şekilde tefsir edilemez; 

(i) Bu Anayasa tarafından açıkça gösterilen diğer konular. 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasının (f) bendinin hiçbir hükmü, Temsilciler Meclisinin, bu Ana

yasanın hükümlerine uygun olarak, şahsi vergi koyma yetkisini her hangi bir surette tahdidede-
cek şekilde tefsir edilmez. 

3. Bir Cemaat Meclisinin, bu maddenin 1 nci fıkrası ile kendisine verilen kuvveti kullanmak 
suretiyle, yapacağı her hangi bir kanun veya alacağı her hangi bir karar, hiçbir suretle, Cumhuri
yetin güvenliği veya Anayasa düzeni veya âmme selâmeti veya âmme nizamı veya âmme sağdığı 
veya âmme ahlâkı yararına veya bu Anayasa ile her hangi bir şahsa sağlanan ana hak ye hürri
yetlere aykırı hiçbir hükmü ihtiva etmez. 
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MADDE — 89. 

1. Cemaat Meclisleri kendi cemaatleri bakımından, ayrıca aşağıdaki konularda da yetkiye sa
hiptirler : 

(a) 87 nci maddenin, mütaakıp bentlerde özel hükümler bulunan, 1 nci fıkrasının (g) ve (h) 
bentlerinde gösterilenlerin dışındaki hükümleri gereğince teşriî kuvveti kullanmaya yetkili olduk
ları her hangi bir konu ile ilgili olarak, 

(i) Kendi cemaat kanunları çerçevesi için siyaseti idare etmek; 
(ii) Bir cemaat kanunu tarafından gösterilen tarzda ve şahıslar vasıtasiyle idari yetkileri 

kullanmak; 
(b) Kendi cemaatlerinin refahını artırmak gayesi ile kurulan ve kanunlarla düzenlenen is

tihsal ve istihlâk kooperatifleri ve kredi müesseselerini murakabe etmek; 
(c) Münhasıran kendi cemaatleri üyelerinden müteşekkil olan belediyelerin takibettikleri ga

yeleri tahakkuk ettirmek ve kanunlara tabi olan bu gibi belediyelere görevlerinde nezaret etmek. 
2. 87 nci maddenin 1 nci fıkrasının (e) bendindeki ve bu maddenin 1 nci fıkrasının (b) ben

dindeki hükümlerin hiçbiri, sekene istediği takdirde, bu bentlerde gösterilen mahiyette karma ve 
müşterek müesseselerin kurulmasını önliyecek şekilde tefsir edilmez. 

3. Merkezî idare, bu maddenin 1 nci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen müessese, 
teşekkül veya belediyeleri, kendi bakımından, yürürlükte olan mevzuat gereğince, murakabe etmek 
istediği takdirde, bu murakabe, bahis konusu müessesese, teşekkül veya belediyenin aidolduğu ce
maate mensup memurlar tarafından yapılır. 

MADDE — 92. 

Her Cemaat Meclisinin üyelerinin sayısı, ilgili Cemaat Meclisinin üyeleri sayısı toplamının üç
te ikisinin ekseriyeti ile kabul olunan bir cemaat kanunu ile tayin edilir. 

MADDE — 108. 

1. Elen ve Türk Cemaatlerinden herbiri, kendi Cemaatlerine ait bulunan eğitim, kültür, spor 
ve hayır müesseseleri için, hale göre, Yunan veya Türk hükümetlerinden malî yardım alma hak-
kına sahiptir. 

2. Kezalik Elen ve Türk Cemaatlarından herbiri, kendi müesseselerinin faaliyeti için yeter sa
yıda öğretmen, profesör veya din adamına sahiboîmadığı kanaatinde olduğu takdirde bu cemaat, 
ihtiyaçlarını karşılamak için, hale göre, Yunan veya Türk Hükümetlerinden tamamen lüzumu ka
dar sağlıyabilecekleri personeli temin ve istihdam etmek hakkına sahiptir. 

MADDİ] - 112. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, bir yüksek mahkeme hâkimi tâyin edebilmek 
için gerekli vasıtaları haiz iki şahsı, biri Cumhuriyet Başsavcısı diğeri Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcımı olarak müştereken tâyin ederler :' 

Ancak, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı aynı Gamaata mensup olamazlar. 
2. Bağımsız bir daire olup hiçbir bakanlığa t.bi bulunmıyan Cumhuriyet Hukuk Dairesinin 

Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı ve Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısıclır. 
3. Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı, her hangi bir mahkemede dinlenmek hak

kına sahiptirler ve bu mahkeme önüne çıkan bütün diğer şahıslara takaddüm ederler : 
Ancak, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısına daima takaddüm eder 
4. Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı, Cumhuriyet Adliyesinin daimî üyesidirîer ve 

Reisi haricolmak üzere yüksek mahkeme hâkimlerinin tâbi olduğu aynı şart ve kayıtlar ile görev
lerini görürler ve görevlerine ancak bir yüksek mahkeme hâkimine uygulanan aynı sebepler ile 
ve tarzda son verilebilir. 
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5. Cumhuriyet Başsavcısının veya Başsavcı Yardımcısının Cemaatına mensup şahıslan ilgilen

diren bütün konularda, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bir karar alınmadan önce, hale göre biri, 
ilgilinin Cemaatına mensubolan diğeri ile istişare eder : 

Ancak, yalnız bir Cemaatın hâkimlerinden müteşekkil ceza mahkemelerindeki takibatın kesin 
idare ve mesuliyeti, bu Cemaata mensubolan, hale göre, Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcısına aittir. 

MADDE — 115. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, iki uygun ve lâyık şahsı, biri Başmurakıp ve di
ğeri Başmurakıp Muavini olmak üzere, müştereken tâyin ederler: 

Ancak, Başmurakıp ve Başmurakıp Muavini aynı Cemaata mensubolamazlar. 
2. Bağımsız bir daire olup hiçbir bakanlığa tabi bulunmıyan Cumhuriyet Murakıplık Dairesi

nin Başkanı Başmurakıp ve Başkan Muavini Başmurakıp Muavinidir. 
3. Başmurakıp ve Başmurakıp Muavini, Cumhuriyetin daimî âmme memurlarındandırlar ve gö

revlerine son verilmesi veya emekliliğe şevkleri ancak bir yüksek mahkeme hâkimine uygulanan 
aynı sebepler ve tarzda yapılabilir. 

MADDE - - 1 IS. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, iki uygun ve lâyık şahsı, biri Cumhuriyet Emis
yon Bankasının Müdürü diğeri Müdür Muavini olmak üzere, müştereken tâyin ederler: 

Ancak, Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü ve Müdür Muavini aynı Cemaata mensubola
mazlar. 

2. Hiçbir bakanlığa tabi olmıyan Cumhuriyet Emisyon Bankasının Başkanı Bankanın Müdürü 
ve Başkan Muavini Müdür Muavinidir. 

3. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü ve Müdür Muavini, ya daimî âmme hizmeti üye-
sidirler veya tâyin kararnamelerinde gösterilen kayıt ve şartlara göre tâyin edilmiş şahıslardır. 

4. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, her hangi bir zaman, hale göre, Cumhuriyet 
Emisyon Bankası Müdürünün veya Müdür Muavininin veya her ikisinin de görevlerine müştereken 
son verebilirler. 

5. Görevlerine son verilmesinden'hemen önce Cumhuriyetin daimî âmme memuru olan Cumhu
riyet Emisyon Bankasının Müdürünün veya Müdür Muavininin veya her ikisinin de görevine bir ev
velki fıkraya göre son verildiği takdirde, hale göre, buna veya bunlara, bu maddenin 6 ncı fıkrası 
ve bu Anayasanın Cumhuriyet âmme hizmetine dair hükümleri mahfuz kalmak şartı ile, Cumhu
riyetin daimî âmme hizmetinde diğer uygun bir görev verilir. 

6. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürünün ve Müdür Muavininin görevlerinin görülmesi 
ile ilgili her hangi bir disiplin konusu hakkında, 153 ncü maddenin 8 nci fıkrası gereğince kurulan 
Kurul yetkilidir. 

MADDE — 123. 

1. Âmme hizmeti, yüzde yetmişi Elen'lerden ve yüzde otuzu Türk'lerden müteşekkildir. 
2; Bu kemmî dağıtım, âmme hizmeti kademelerinin her derecesinde ameli olarak mümkün ol

duğu kadar tatbik edilir. 
3. iki Cemaattan birinin yüzde yüze yaklaşan bir ekseriyette bulunduğu bölgelerde veya ma

hallerde, bu bölgelere veya mahallere yerleştirilen veya buralarda kendilerine görev verilen âmme 
memurları o Cemaata mensubolur. 
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MADDE — 126. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, iki uygun ve lâyık şahsı, bir Başmuhasip diğeri 
Başmuhasip Muavini olmak üzere, müştereken tâyin ederler: 

Ancak, Başmuhasip ve Başmuhasip Muavini aynı Cemaata mensubolamazlar. 
2. Başmuhasip, Hazine Dairesinin Başkanı ve Başmuhasip Muavini, Başkan Muavinidir 
3. — Başmuhasip ve Başmuhasip Muavini Cumhuriyetin daimî âmme memurudurlar. 

, 4. Başmuhasip ve Başmuhasip Muavininin emekliliğe şevkleri ve, azil ve görevden uzaklaştır
ma dâhil olmak üzere, her hangi disiplin murakabeleri, Âmme Hizmeti Komisyonunun yetkisi da
hilindedir. 

MADDE — 129. 

1. Cumhuriyetin, yüzde altmış] Elen, yüzde kırkı Türk olan iki bin kişilik bir Ordusu olur. 
2. Mecburi askerlik hizmeti, Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavininin müşterek mutaba

katı olmaksızın konamaz. 

MADDE — 180. 

1. Cumhuriyetin emniyet kuvvetleri polis ve jandarmadan müteşekkildir ve Cumhurbaşkanı
nın ve Cumhurbaşkan Muavininin müşterek mutabakatı ile azaltılıp çoğaltılabilecek olan iki bin 
kişilik bir kadrosu olacaktır. 

2. Cumhuriyetin emniyet kuvvetleri yüzde yetmiş Elen'lerden ve yüzde otuz Türk'lerden te
şekkül eder : 

Ancak, başlangıç devresinde, yardımcı polis kuvvetleri hariç 11 Şubat 1959 tarihinde poliste 
hizmet görmekte iken Türk'lerin işine son vermemek için, Türk'lerin yüzde nisbeti âzami yüzde 
kırka kadar muhafaza edilebilir ve binnetice Elen'lerin yüzde nisbeti yüzde altmışa kadar indirile
bilir. 

MADDE — 131. 

1. Cumhuriyet Ordusunun, polisinin ve jandarmasının kumandanları ve kumandan muavin
leri Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken tâyin olunurlar. 

2. Ordu, polis ve jandarmadan birinin kumandanı .Türk'tür ve ordu, polis ve jandarma ku
mandanı hangi Cemaata mensup ise, kumandan muavini diğer Cemaata mensubolur. 

MADDE — 132. 

Cumhuriyet ülkesinin, yüzde yüze yaklaşan bir nisbette yalnız- bir Cemaat üyelerinin oturdu
ğu kısımlarında bulunan kuvvetler, o Cemaata mensubolur. 

MADDE — 133. 

1. (1) Bir Elen hâkim, bir Türk hâkim ve bir tarafsız hâkimden mürekkep bir Cumhuriyet 
Yüksek Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Tarafsız hâkim mahkemenin reisidir. 

(2) Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi ve diğer hâkimleri Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaş
kan Muavini tarafından müştereken tâyin olunurlar. : 

Ancak, yalnız Elen veya Türk hâkiminin mevkii münhal olduğu zaman, tâyin edilecek hâki
min mensubolduğu Cemaata göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin yapacağı 
tâyin teklifi, böyle bir tekliften itibaren bir hafta içinde Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Mua
vini bu tâyin hakkında mutabakata varamadıkları takdirde üstün sayılır. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi Cumhuriyetin Başşehrinde toplanır. 
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3. Tarafsız hâkim, Cumhuriyetin veya Yunanistan Kırallığının veya Türkiye Cumhuriyetinin 

veya Birleşik Kırallığm ve müstemlekelerinin vatandaşı veya tebaası olamaz. 
4. Yüksek Anayasa Mahkemesinin Elen veya Türk hâkimi Cumhuriyet vatandaşlarından olur. 
5. Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi ve diğer hâkimleri yüksek meslekî ve ahlâki seviye 

sahibi hukukçular arasından tâyin edilirler. 
6. (1) Mahkemenin Eeisi altı yıllık bir süre için tâyin olunur. 
(2) Mahkeme Reisinin ücreti ve diğer hizmet şartları tâyin kararnamesinde tesbit edilir. 
(3) Mahkeme Reisinin, bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen tâyin kararnamesinde tesbit 

edilecek olan hizmet şartları aşağıdaki hususları içine alır : — 
(a) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü bendi gereğince Elen veya Türk hâkiminin emek

liliğe sevk edilebildiği aynı sebeplerle emekliliğe sevk edilmesi için ıhüküm; ve 
(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (4) ncü bendi gereğince Elen veya Türk hâkiminin azle-

dilebileceği aynı sebeplerle azli için hüküm. 
7. (1) Mahkemenin Elen ve Türk hâkimi, Cumhuriyet adliye hizmetinin daimî üyesidirler 

ve altmışsekiz yaşma varıncaya kadar görevlerine devam ederler. 
(2) Mahkemenin Elen veya Türk hâkimi, her hangi bir kanunun hükümleri gereğince iktisab-

ettiği her hangi bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya benzeri diğer haklarına halel gelmeksizin, 
Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine hitaben kendi imzasını taşıyan bir yazı ile istediği 
zaman istifa edebilir. 

(3) Mahkemenin Elen veya Türk hâkimi-, görevini, daimî olarak veya görevine devamını im
kânsız kılacak derecede uzun bir süre için, görmesine engel olacak kadar kendisini âciz kılan aklî 
veya bedenî yetersizliği veya hastalığı sebebi ile emekliliğe sevk edilir. Bu suretle emekliliğe sevk 
edilen bir hâkim, o zaman yürürlükte bulunan her hangi bir kanunun gösterdiği bütün hak ve 
maaşları alır. 

(4) Mahkemenin Elen veya Türk hâkimi kötü hal sebebi ile azledilebilir. 
8. (1) Reisi, Yüksek Mahkemenin Reisi olan ve üyeleri Yüksek Mahkemenin, tâyinlerine gö

re, en kıdemli Elen hâkimi ile Türk hâkimi olan bir kurul kurulmuştur. 
(2) Bu kurul aşağıdaki hususlar ile ilgili bütün konularda karar vermek münhasır yetkisine 

sahiptir : — 
(a) Tâyin kararnamesinde gösterilen hizmet şartlarına uygun olarak Mahkeme Reisinin emek

liliğe sevk edilmesi, azli veya diğer bir şekilde görevine son verilmesi; 
(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü ve (4) ncü bendlerinde gösterilen sebeplerden 

her hangi birine müsteniden Mahkemenin Elen veya Türk hâkiminin emekliliğe sevk edilmesi 
veya azli. 

(3) Kurulun bu fıkranın 2 nci bendinde gösterilen işlemleri kazaidir ve ilgili hâkim dinlen
mek ve dâvasını Kurulda savunmak hakkına sahiptir. 

(4) Kurulun ekseriyetle vereceği karar, buna uygun olarak müştereken hareket edecek olan 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavinini bağlar. 

9. Mahkeme Reisinin veya Elen hâkimin veya Türk hâkimin geçici olarak gaybubeti veya 
görevini görememesi halinde, hale göre, Yüksek Mahkemenin Reisi veya iki Elen hâkiminden, 
tâyinlerine göre, en kıdemlisi veya Türk hâkimi bu geçici gaybubet veya görevi görememe sıra
sında kendisine vekâlet eder. 

10. Mahkemenin Reisi veya diğer hâkimleri aleyhinde kazai görevleri sırasında söyledilderi 
sözler veya işledikleri fiillerden dolayı hiçbir takibatta bulunulamaz. 

11. Mahkemenin Elen ve Türk hâkiminin maaşları ve diğer hizmet şartları, bir kanunla tesbit 
edilir. 

12. Mahkemenin her hangi bir hâkiminin maaşı ve diğer hizmet şartları, tâyininden sonra 
aleyhine olarak değiştirilemez. 
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MADDİ-] i:57. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin her hangi bir kanun 
veya kararının veya onun her hangi bir hükmünün iki Cemattan biri aleyhine ayırdedici 
olması, sebebiyle, bu madde hükümleri gereğince Yüksek Anayasa Mahkemesine, ayrı ayrı veya 
müştereken, müracaat etmek hakkına sahiptirler. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince yapılacak bir müracaat, bahis konusu kanun veya 
kararın ilânından itibaren yetmiş beş gün içinde yapılır. 

3. Böyle bir müracaat yapıldığııia dair bildiri, müracaatın vukuundan itabaren yirmidört 
saat içinde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından Cumhuriyet Resmî Gazetesin
de yayınlanır Böyle bir bildirinin Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanması üzerine, bahis 
konusu kanun veya kararın yürürlüğü, yayını takibeden günden itibaren Yüksek Anayasa 
Mahkemesi müracaat hakkında karar verinceye kadar durdurtulur. 

4. Böyle bir müracaat üzerine, mahkeme, mezkûr kanun veya kararı veya onun her hangi 
bir hükmünü, tamamen veya kısmen, tasdik veya iptal veya tekrar incelemek üzere Temsil
ciler Meclisine iade edebilir : 

Ancak, bir kanun veya kararın veya onun her hangi bir hükmünün iptal edilmesi halinde, 
mezkûr iptal, bahis konusu kanun veya karar veya hükmü gereğince yapılan veya yapıl
mamış olan her hangi bir fiil veya muameleye halel gelmeksizin, Yüksek Anayasa Mahkeme
sinin kararının bu maddenin 5 nci fıkrası gereğince yayınlandığı tarihten itibaren muteber 
olur. 

5. Mahkemenin kararı, derhal Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine ve Temsil
ciler Meclisi Reisine ve Reisvekiline tebliğ olunur ve Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Mua
vini tarafından Cumhuriyet Resmî Gazetesinde derhal yayınlanır. 

M'ADDK •— 138. 

1. Bütçenin Temsilciler Meclisi tarafından kabul olunması üzerine, Cumhurbaşkanı ve Cum
hurbaşkan Muavini, ayrı ayrı veya müştereken, kanaatine veya kanaatlerine göre ayırdedici 
oluşu sebebine müsteniden bütçeyi Temsilciler Meclisine iade etmek hakkını veya haklarını kul
landıkları ve Meclis kararında ısrar ettiği takdirde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavi
ni, hale göre, ayrı ayrı veya müştereken, mezkûr sebebe müsteniden Yüksek Anayasa Mahkeme
sine müracaat etmek hakkına sahiptirler. 

2. Mezkûr müracaat, bu Anayasa tarafından Temsilciler Meclisinin kanunlarının veya ka
rarlarının ilânı için tesbit edilen süre içinde yapılır. 

3. Böyle bir müracaat üzerine, mahkeme bütçeyi, tamamen veya kısmen, iptal veya tasdik 
veya Temsilciler Meclisine iade edebilir, 

4. Mahkemenin kararı, derhal Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine ve Temsil
ciler Meclisi Reisine ve Reis Vekiline tebliğ edilir ve Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini 
tarafndan Cumhuriyet Resmî Gazetesinde derhal yayınlanır. 

MADDE — 139. 

1. Yüksek Anayasa Mahkemesi, Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisleri veya her hangi 
bir Cemaat Meclisi arasında veya Cumhuriyet organları veya Cumhuriyet dahilindeki makam
lar arasında kuvvet veya yetki uyuşmazlık veya itirazlarına dair her hangi bir konu ile ilgili 
olarak yapılan bir müracaat hakkında kesin olarak »karar vermek kaza yetkisine sahiptir. 

Ancak, bu fıkranın hiçbir hükmü, Cumhuriyet dahilindeki mahkemeler veya adlî makamlar 
arasındaki her hangi bir uyuşmazlık veya itirazlara uygulanmaz. Bu uyuşmazlık veya itiraz
lar Yüksek Mahkeme tarafından karara bağlanır. 
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Bu fıkra maksatları bakımından, «Cumhuriyet dahilindeki mahkemeler veya adlî. makamlar» 

tâbiri Yüksek Anayasa Mahkemesini içine almaz. 
2. Her hangi bir konu ile ilgili olarak Yüksek Anayasa Mahkemesinin yetkisine dair bir me

sele ortaya çıktığı takdirde, bu mesele, Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağla
nır. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince aşağıdakiler, eğer uyuşmazlık veya itiraz ile ilgili 
iseler, mahkemeye müracaat edebilirler : 

(a) Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini; veya 
(b) Temsilciler Meclisi; veya 
(c) Cemaat Meclislerinden biri veya her ikisi; veya 
(d) Cumhuriyetin her hangi diğer bir organı veya Cumhuriyet dahilindeki diğer bir ma

kam. 
4. Mezkûr müracaat, bahis konusu kuvvet veya yetkiye itiraz olunmasından itibaren otuz 

gün içinde yapılır. 
5. Böyle bir müracaat üzerine, mahkeme, müracaat konusu olan kanunun veya kararın veya 

muamelenin, kuvvet veya yetki olmaksızın kabul edildiği veya alındığı veya yapıldığı sebebine 
müsteniden, uyuşmazlığın çıkmasından veya itirazın yapılmasından itibaren veya başlangıcından-

itibaren, tamamen veya kısmen, hükümsüz olduğuna ve hiçbir hukukî hükmü olmadığına karar ve
rebilir ve her iki halde de mahkeme böyle bir kanun, karar veya muamele gereğince yapılan veya 
yapılmamış olan her hangi bir fiil veya muamelenin hükmü hakkında talimat verebilir. 

6. Böyle bir müracaat üzerine mahkeme tarafından verilen her hangi bir karar, derhal ilgili 
taraflara ve onu derhal Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yaymlıyacak olan Cumhurbaşkanına ve • 
Cumhurbaşkan Muavinine tebliğ edilir. 

7. Bu madde gereğince bir müracaat yapılması üzerine, mahkeme, bu müracaata konu olan, 
hale göre, kanun veya karar veya muamelenin, müracaat hakkında karar verilinceye kadar, yü
rürlüğünün durdurulmasını emredebilir; böyle bir emir, derhal Cumhuriyet Resmî Gazetesinde 
yayınlanır. 

MADDE — 133. 

1. (1) îki Elen hâkimden, bir Türk hâkimden ve bir tarafsız hâkimden mürekkep bir Yük
sek Adalet Mahkemesi kurulmuştur; Tarafsız hâkim mahkemenin reisidir ve iki reye sahiptir. 

(2) Yüksek mahkemenin reisi ve diğer hâkimler Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavi
ni tarafından müştereken tayin olunurlar: 

Ancak, yalnız Elen hâkimlerinden birinin veya Türk hâkiminin mevkii münhal olduğu zaman, 
tayin edilecek hâkimin mensubolduğu cemaata göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Mua
vininin yapacağı tayin teklifi, böyle bir tekliften itibaren bir hafta içinde Cumhurbaşkanı ile 
Cumhurbaşkan Muavini bu tayin hakkında mutabakata varamadıkları takdirde üstün sayılır. 

2. Yüksek mahkeme Cumhuriyetin Başşehrinde toplanır. 
3. Tarafsız hâkim, Cumhuriyetin veya Yunanistan Kırallığınm veya Türkiye Cumhuriyetinin 

veya Birleşik Kırallığın ve müstemlekelerinin bir vatandaşı veya tebaası olamaz. 
4. Yüksek Mahkemenin Elen hâkimleri ve Türk hâkimi Cumhuriyet vatandaşlarından olur. 
5. Yüksek Mahkemenin Reisi ve diğer hâkimleri yüksek meslekî ve ahlâkî seviye sahibi hu

kukçular arasından tâyin edilirler. 
6. (1) Yüksek Mahkemenin Reisi altı yıllık bir süre için tâyin olunur. 
(2) Yüksek Mahkemenin Reisinin ücreti ve diğer hizmet şartları tâyin kararnamesinde tes-

bit edilir. 
(3) Yüksek Mahkemenin Reisinin bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen tâyin kararname

sinde tesbit edilecek hizmet şartlan, aşağıdaki hususları içine alır : 
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(a) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü bendi gereğince bir Elen veya Türk hâkiminin 

emekliliğe sevk edilebildiği aynı sebeplerle emekliliğe sevk edilmesi için hüküm; ve 
(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (4) ncü bendi gereğince bir Elen veya Türk hâkiminin 

azdedilebileceği aynı sebeplerle azli için hüküm. 
7. (1) Yüksek Mahkemenin Elen hâkimleri ve Türk hâkimi, Cumhuriyet adliye hizmetinin 

daimî üyesidirler ve altmışsekiz yaşma varıncaya kadar görevlerine devam ederler. 
(2) Yüksek Mahkemenin her hangi bir Elen veya Türk hâkimi, her hangi bir kanunun hü

kümleri gereğince iktisabettiği her hangi bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya, benzeri diğer hak
larına halel gelmeksizin, Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine hitaben kendi imzasını 
taşıyan bir yazı ile istediği zaman istifa edebilir. 

(3) Yüksek Mahkemenin her hangi bir Elen veya Türk hâkimi, görevini, daimî olarak veya 
görevine devamını imkânsız kılacak derecede uzun bir süre için, görmesine, engel olacak kadar 
kendisini âciz kılan aklî veya bedenî yetersizliği veya hastalığı sebebiyle emekliliğe sevk edilir. 
Bu suretle emekliliğe sevk edilen bir hâkim, o zaman yürürlükte bulunan her hangi bir kanunun 
gösterdiği bütün hak ve maaşları alır. <!-

(4) Yüksek Mahkemenin her hangi bir Elen veya Türk hâkimi, kötü hal sebebiyle azledile-
bilir. 

8. (1) Reisi Yüksek Anayasa Mahkemesi Reisi olan ve üyeleri Yüksek Anayasa Mahkeme
sinin Elen ve Türk hâkimleri olan bir Kurul kurulmuştur. 

(2) Bu Kurul, aşağıdaki hususlar ile ilgili bütün konularda karar verme münhasır yetkisine 
sahiptir : 

(a) Tâyin kararnamesinde gösterilen hizmet şartlarına uygun olarak Yüksek Mahkeme Reisi
nin emekliliğe sevk edilmesi, azli veya diğer bir şekilde görevine son, verilmesi; 

(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü ve (4) ncü bentlerinde gösterilen sebeplerin her 
hangi birine müsteniden Yüksek Mahkemenin Elen hâkimlerinden her hangi birinin veya Türk 
hâkiminin emekliliğe sevk edilmesi veya azli. 

(3) Kurulun bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen çalışmaları kazaidir ve ilgili hâkim, 
dinlenmek ve dâvasını Kurula sunmak hakkına sahiptir. 

(4) Kurulun ekseriyetHe vereceği karar, buna uygun olarak ve müştereken hareket edecek olan 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavinini bağlar. 

9. Yüksek Mahkemenin Reisinin veya Elen hâkimlerinden birinin veya Türk hâkiminin geçici 
olarak gaybubeti veya görevini görememesi halinde, hale göre, Yüksek Anayasa Mahkemesinin 
Reisi veya Elen hâkimi veya Türk hâkimi, bu gibi geçici gaybubet veya görevi görememe sıra
sında kendisine vekâlet, eder : * 

Ancak, Yüksek Anayasa Mahkemesinin Elen veya Türk hâkiminin vekâlet etmesi imkânsız ve
ya uygun değil ise bu takdirde, hale göre, Cumhuriyet adliye hizmetindeki en kıdemli Elen veya 
Türk hâkimi, bu vekâlet görevini görür. 

10. Yüksek Mahkemenin Reisi veya diğer hâkimleri aleyhinde kazai görevleri sırasında söyle
dikleri sözlerden veya işledikleri fiillerden dolayı hiçbir takibatta bulunulamaz. 

11. Yüksek Mahkemenin Elen hâkimlerinin ve Türk hâkiminin maaşları ve diğer hizmet şart
ları, bir kanunla tesbit edilir. 

12. Yüksek Mahkemenin her hangi bir hâkiminin maaşı ve diğer hizmet şartları, tâyininden 
sonra aleyhine olarak değiştirilemez. 

''MADDE — 157. 

1. Bu Anayasanın Yüksek Anayasa Mahkemesi hakkında gösterdiğinin dışında olmak şartiyle, 
Yüksek Mahkeme, Yüksek Adliye Kurulunu teşkil eder ve Reisinin iki reyi vardır. 

2. Adliye hizmeti üyelerinin tâyini, terfii, nakli, tâyinine son verilmesi, azli ve disiplin konu
lan hakkında münhasıran Yüksek Adliye Kurulu yetkilidir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 387 ) 



- 96 -
ı 

3. Bir adliye hizmeti üyesi, ancak bir Yüksek Mahkeme hâkimine uygulanan aynı sebepler 
ve tarzda emekliliğe sevk veya azledilebiüir. 

MADDE — 159. 

1. Davacısı ve davalısının aynı Cemaate mensubolduğu bir hukuk dâvasına, yalnız bu Cemaate 
mensup hâkim veya hâkimlerden mürekkep bir hukuk mahkemesi bakar. 

2. Suçlusu ile zarar gören şahsı aynı Cemaate mensubolan veya zarar gören şahsı bulunmıyan 
bir ceza dâvasına, aynı Cemaate mensup hâkim veya hâkimlerden mürekkep bir ceza mahkemesi 
bakar. 

3. Davacısı ve davalısı ayrı Cemaatlere mensubolan bir hukuk dâvasına, Yüksek Mahkemece 
tâyin edilen her iki Cemaate mensup hâkimlerden mürekkep bir mahkeme bakar. 

4. Suçlusu ve zarar gören şahsı ayrı Cemaatlere mensubolan bir ceza dâvasına, Yüksek Mah
kemece tâyin edilen her iki Cemaate mensup hâkimlerden mürekkep bir mahkeme bakar. 

5. Ölüm hakkında tahkikat, ölen şahıs Elen Cemaatine mensubolduğu takdirde bir Elen hâ
kim ve ölen şahıs Türk Cemaatine mensubolduğu takdirde bir Türk hâkim tarafından yapılır. 
Ayrı Cemaatlere mensup birden fazla ölü bulunduğu hallerde ölüm tahkikatı, Yüksek Mahkeme
nin göstereceği hâkim tarafından yapılır. 

6. Bir hukuk veya ceza mahkemesinin her hangi bir hüküm veya emri, mahkeme Elen hâ
kim veya Elen hâkimilerden mürekkep ise mahkemenin Elen memurlan tarafından, mahkeme Türk 
hâkim veya Türk hâkimlerden mürekkep ise mahkemenin Türk memurları tarafından ve diğer 
hallerde dâvayı gören mahkemenin göstereceği memurlar tarafından icra veya infaz edilir. 

MADDE — 160. 

1. Bu Anayasanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ilgili Cemaat Meclisi tarafından ya
pılan bir Cemaat Kanunu, bu Anayasa hükümler: ile Cemaat Meclislerinin yetkisine ayrılmış olan 
ahvali şahsiye ve dinî konular ile ilgili hukuk dâvalarına bakacak mahkemelerin kuruluş, terek
küp ve yetkilerine ait hükümleri koyar. 

2. Böyle bir kanunla, bu gibi mahkemelerin kararlarının istinafı, bu istinaflara ait dâvalara 
bakacak ve onları karara bağlıyack mhkemelerm terekkübü ve bu istinaf mahkemelerinin yetki 
ve vazifeleri hakkında hükümler konur. Bu fıkra gereğince yapılan bir Cemaat Kanunu, böylo 
bir istinaf mahkemesinin, yalnız Yüksek Mahkemeye mensup bir hâkim veya hâkimlerden veya 
bunlarla birlikte aynı kanunun tâyin edeceği Cumhuriyet adliye hizmetine mensup diğer hâkim 
veya hâkimlerden terekkübedeceğini gösterebilir. 

3. Yukarda gösterilen şekilde terekkübeden bir mahkeme, yetkisini kullanırken, ilgili Ce
maat Meclisi tarafından yapılan kanunları tatbik eder; 

Ancak, bu fıkra hükmü, bir Cumhuriyet Mahkemesinin, ahvali şahsiye veya dinî konularla 
ilgili bir hususun tâli olarak ileri sürüldüğü bir dâvada, ilgili Cemaat Kanununu tatbik etmesini 
önlemez. 

MADDH -••- 170. 

1. Cumhuriyet, mahiyetleri ne olursa olsun bütün anlaşmalar bakımından, Yunanistan Kı-
rallığına, Türkiye Cumhuriyetine ve Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığına, uy
gun şartlı anlaşmalarla, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygular. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri, Cumhuriyet ile Yunanistan Kırallığı, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı arasındaki Birleşik Kırallı-
ğa bahşolunan üsler ve askerî kolaylıklara dair Kıbrıs Cumhuriyetinin tesisine ait Andlaşmaya 
uygulanmaz. 
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MADDE — 173. 

1. Cumhuriyetin en büyük beş şehrinde, yani Lef koşa, Leymosun, Magusa, Lârnaka ve 
Baf'ta bunların Türk halkı tarafından ayn belediyeler kurulur : 

Ancak, bu Anayasanın yiirürlüğe girdiği tarihten itibaren dört sene içinde, Cumhurbaşkanı ve 
Cumhurbaşkan Muavini, yukarıdaki şehirlerdeki belediyelerin ayrılmalarının devam edip etme
mesi meselesini incelerler. 

2. Yukarıdaki şehirlerde, Elen belediye meclisleri şehrin Elen seçmenleri tarafından ve Türk 
belediye meclisleri Türk seçmenleri tarafından seçilirler. 

3. Yukarıdaki şehirlerin herbirinde, Elen belediye meclisi tarafından seçilen iki üyeden, Türk 
belediye meclisi tarafından seçilen iki üyeden ve bahis konusu belediye meclisleri arasında varı
lacak mutabakatla seçilen bir başkandan müteşekkil bir koordinasyon komitesi kurulur. Bu koor
dinasyon komitesi, müştereken yapılmasına ihtiyaç olan işlere bakar, şehirdeki iki belediyenin 
meclislerinin mutabakatı ile kendisine verdiği müşterek hizmetleri görür ve belli bir derecede 
iş birliğini gerektiren konular ile ilgilenir. 

MADDE — 1T8. 

Diğer mahallerde belediyelerin organlarının mümkün olduğu kadar, iki cemaatın nisbî temsili 
esasına göre teşekkülü için hususi hüküm konur. 

MADDE — 181. 

Suretleri Ek I.ve II olarak bu Anayasaya eklenmiş bulunan Cumhuriyetin bağımsızlığını, top
rak bütünlüğünü ve Anayasasını teminat altına alan ve Cumhuriyet, Yunanistan Kırallığı, Türki
ye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Kırallığı arasında akdedilen And-
laşma ve Cumhuriyet, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında akdedilen' Askerî 
tttifak Andlaşması Anayasa hükmünü haizdirler. 

MADDE — 182. 

1. Bu Anayasanın, 11 Şubat 1959 tarihli Zürih Anlaşmasından ithal edilmiş bulunan ve Ek 
III nde gösterilen maddeleri veya maddelerin kısımları, bu Anayasanın temel maddeleri olup 
hiçbir suretle gerek değiştirme, gerek ilâve veya gerekse kaldırma suretiyle tadil edilemezler. 

2. Bu maddenin 1 nci.fıkrası mahfuz kalmak sartiyle, bu maddenin 3 ncü fıkrasında gösteril
diği üzere bu Anayasanın her hangi bir hükmü, gerek değiştirme, gerek ilâve veya gerekse kal
dırma suretiyle tadil edilebilir. 

3. Böyle bir tadil, Elen cemaatına mensup temsilcilerin sayısı toplamının asgarî üçte ikisini 
ve Türk cemaatına mensup temsilcilerin sayısı toplamının asgarî üçte ikisini ihtiva eden bir ek
seriyet reyi ile kabul edilecek bir kanun ile yapılır. 

MADDE — 185. 

1. Cumhuriyetin ülkesi bir bütün olup parçalanamaz. 
2. Kıbrıs'ın tamamen veya kısmen her hangi diğer bir Devletle birleşmesi veya ayrılığı gü 

den bir bağımsızlık konu haricidir. 

M. Meclîsi (S. Sayısı : 387 ) 



— 98 ~ 

ITTIFAK ADLAŞMASI 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye, 
I - Sulhu idame ettirmek ve birbirlerinin güvenliğini muhafaza etmek müşterek arzusu ile, 
II - Sulhun ve güvenliğin muhafazası hususundaki gayretlerinin Birleşmiş Milletler Andlaş-

masınm amaç ve prensiplerine uygun olduğunu nazara alarak, 
Aşağıda gösterildiği üzere anlaşmaya varmışlardır : 

MADDE - I. 

Yüksek Akıd Taraflar, müşterek savunmaları için iş birliği yapmayı ve bu savunma dolayı-
siyle çıkan meseleler hakkında birbirleriyle istişare etmeyi taahhüdederler. 

MADDE - II. 

Yüksek Akıd Taraflar, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne karşı 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle, yöneltilen her hangi bir hücum veya tecavüze mukave
met etmeyi taahhüdederler. 

MADDE - III. 

Bu ittifakın maksatları bakımından ve yukarda gösterilen amaca erişmek için, Kıbrıs Cum
huriyeti ülkesinde bir Üçlü Karargâh kurulur. 

MADDE - IV. 

Yunanistan ve Türkiye bu suretle kurulan Üçlü Karargâha, bu Andlaşmaya Ek 1 numaralı 
protokolde gösterilen askerî kontenjanlarla katılacaklardır. 

Bu kontenjanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti Ordusunun talim ve terbiyesini Bağlıyacaklardır. 

MADDE-V. 

Üçlü Karargâhın Kumandanlığı, her biri bir yıl süre ile olmak üzere münavebe ile, hale 
göre, Yunanistan ve Türkiye Hükümetleri ve Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Oum-
hurbaşkan Muavini tarafından tâyin edilecek olan bir Yunan, bir Türk ve bir Kıbrıslı general su
bayı tarafından deruhde edilir. 

MADDE - VI. 

Bu Andlaşma, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Yüksek Akıd Taraflar, bu Andlaşmanın tatbikatı gerektirdiği takdirde, Ek anlaşmalar ak

dedeceklerdir. 
Yüksek Akıd Taraflar, bu Andlaşmayı, en erken bir zamanda, Birleşmiş Milletler Andlaşması-

mn 102 nci maddesine uygun olarak Birleşmiş Milletler Sekreteryası nezdinde tescil ettirilecek
lerdir. 
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EK PROTOKOL 

N o - I . 

I - Üçlü Karargâha katılacak olan Yunan ve Türk kontenjanları sırayla, dokuz yüz elli Yunan 
subay, astsubay ve erden ve altıyüz elli Türk subay, astsubay ve erden terekkübedecektir. 

II - Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini anlaşarak hareketle, 
Yunan ve Türk Hükümetlerinden Yunan ve Türk kontenjanlarını artırmayı veya azaltmayı ta-
lebedebilirler. 

III - Üçlü Karargâha, katılan Yunan ve Türk kontenjanlarının kamplarının yerleri, hukukî 
statüleri, gümrük resimleri ve vergilere dair muafiyetleri ve kolaylıkları bunlardan başka mua
fiyet ve imtiyazları ve yukarda zikredilen Karargâhın teşkilâtına ve çalışmasına mütaallik 
her hangi diğer askerî ve teknik meselelerin, en geç İttifak Andlaşmasmın yürürlüğe girdiği tarihte 
yürürlüğe girecek olan bir Hususi Sözleşme ile kararlaştıracakları hakkında mutabakata vanlmış
tır. 

IV - Kezalik, Üçlü Karargâhın Kıbrıs Anayasası Karma Komisyonunun görevlerini tamamla
masından sonra üç ay zarfında kurulacağı ve başlangıç devresinde Kıbrıs Cumhuriyetinin silâhlı 
kuvvetlerinin talim ve terbiyesi ile görevli mahdud «ayıda subaydan teşekkül edeceği hakkında 
da mutabakata vanlmıştır. Yukarda zikredilen Yunan ve Türk kontenjanları, Kıbrıs'a ittifak 
Andlaşmasmın imzalandığı gün varacaklardır. 

KK PROTOKOL 

No-I I . 

MADDE - I. 

Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarından müteşekkil bir Komite kurulacaktır. 
Üçlü ittifakın en yüksek siyasi organı olacak ve üç müttefik memleketin Hükümetlerinin kendi
sine sunmayı kararlaştıracakta ittifakı ilgilendiren her hangi bir meseleyi tetkik edebilecektir. 

MADDE - II 

Bakanlar Komitesi, yılda bir defa olağan oturum halinde toplanacaktır, ivedi bir konu çıktı
ğında Bakanlar Komitesi, ittifakın üyelerinden birinin talebi üzerine Başkan tarafından özel otu
rum halinde toplantıya çığnlabilir. 

Bakanlar Komitesinin kararları ittifakla alınacaktır. , 

MADDE - III. 

Bakanlar Komitesine üç Dışişleri Bakanından her biri münavebe ile ve bir yıl süre ile Baş-
* kanlık edecektir. Başka türlü kararlaştınlmış olmadıkça, Komitenin olağan oturumları Başkanın 

memleketinin başkentinde yapılacaktır. Başkan görevini yaptığı yıl içinde, Bakanİar Komitesinin 
olağan ve özel oturumlarında başkanlık edecektir., 

Komite, görevinin ifası için lüzumlu gördüğü zaman tâli teşekküller kurabilir. 

MADDE - IV. 

ittifak Andlaşması ile kurulan Üçlü Karargâh, görevlerinin ifasında, Bakanlar Komitesine 
karşı sorumludur. Komitenin olağan oturumu esnasında, Karargâh, faaliyetlerinin teferruatı dökümü
nü muhtevi yıllık bir raporu Komiteye sunacaktır. 
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EN ZİYADE MÜSAADEYE MAZHAR MÎLLET MUAMELESİ 

Teessüs Andlaşmasını imzalamaya yetkili Türkiye Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve Dr. 
Küçük arasında teati edilen notalar 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün 'göndeKlikleri Nota. 
Ek&elans, 
(Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmaya atfen, Andlaşmanın 

F ekinin II ndi bölümünün, aşağıdaki listede tadadedilen ülkelerden her hangi birine veya bir
den fazlasına itlıa) resimleri veya mükellefiyetleri bakımından zaman zaman balhşedilen her 
hanıgi bir rüelıaniyetten Türküye Cumhuriyetini müstefit kılmak için Kıbrıs Cumhuriyetinin her 
hangi bir anılaşma yapmasını gerektirmesini tek lif etmekle baihtiyanm : 

iBüyük Britanya ve Kuzey-İrlanda Birleşik (Kiralliğı; 
Avusturya Oommonwealtilı'!i; 
Birmanya; 
Kanada; . 
ıSeyÜân; 
Gana; 
Hindistan,; 
irlanda Cumhuriyeti; 
Malezya Federasyonu; 
Yeni Zelanda; 
Pakistan; 
Rodezya ve Nıyasaland Federasyonu;; 
Güney - Afrika Birliği; 
Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte milletlerarası münasebetlerinden yukarda sayılan ülke

lerden ıher hanlgi birinin Hükümetinin siorumlu olduğu ülkeler. 
2. İşbu teklif Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince'şayanı kabul olduğu takdirde, işbu Notanın, 

bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükü
meti arasında bu günkü tarihte yürürlüğe girecek olan-bu konudaki bir anlaşmayı teşkil eder sa
yılmasını teklif etmekle bahtiyarını. 

B) Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen cevap. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarını. 

(Nota metni aynen) 

2. Bu notada yazılı teklif Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu itibarla, 
notamızın, işbu cevapla birlikte-bir anlaşma teşkil ettiğini teyidetmekle bahtiyarım. 

Teessüs Anlaşmasını imzalamaya yetldli Birleşik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasında teati edilen mektuplar 

A) Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün gönderdikleri mektup. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşınanın F Ekinin II nci bölü

müne atfen, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri arasında teati edilen notaların suretlerini ilişikte göndermekle ve bunların teşkil etti-
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ği anlaşmaların Büyük Britanya- ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümetince tatminkar ol
duğunu teyidetmenizi rica eylemekle bahtiyarız. 

B) Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen mektup. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyet i ıfm Teessüsüne mütaallik Andlaşnıanın F Ekiuın II nci bö

lümüne atfen, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetleri arasında teati edilen notaların suretlerinin ekli bulunduğu bugünkü tarihli mektubu
nuzun alındığını bildirmekle, ve bunlarla teşkil olunan anlaşmaların Büyük Britanya ve Kuzey -
irlanda Birleşik Kırallığı Hükümetine tatminkâr' olduğunu teyideylemckle bahtiyarım. 

(E) EKÎ 

BİRLEŞİK KIRALLIK HÜKÜMETİNİN DEKLERASYONU 

Kıbrıs'taki küçük dinî grupların hakları 

1. Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına müncer olan müzakereler esnasında Birleşik Kırallık 
Hükümeti, Kıbrıs'taki küçük dinî grupların (Ermeniler, Maruniler, Latinler) İngiliz idaresi za
manında sahip oldukları statü ve hürriyetlerden devamlı şekilde faydalanmalarım temin etmek hu
susiyle ilgilenmiştir. Aşağıdaki maddeler, Cumhuriyeti Anayasasında bu maksatla yer alacak 
teminatları göstermektedir. 

2. Anayasa hükümleri gereğince, bu gruplara mensup olanların, fert olarak, insan hakları ve 
ana hürriyetleri, «İnsan haklan ye ana hürriyetlerinin korunmasına» dair Avrupa Andlaşması İle 
Eki Protokolde tesbit edilmiş bulunanlar benzer şekilde teminat altına alınmış olacaktır. Keza, 
gerek fert gerekse gruplar olarak ayırdedici muamelelere karşı Anayasa himayesinden istifade 
edeceklerdir. 

3. Anayasa, Ermenilere, Marunilere ve Lâtinlere, gruplar olarak Kıbrıs - Elen veya Kıbrıs -
Türk Cemaatlerinden birine intisabetmeyi seçmek hakkını verecektir. Bu hıyar hakkının kullanıl
ması halinde grupun üyeleri, Cemaatin diğer üyeleri gibi aynı menfaatlerden faydalanacaklar, 
meselâ, Cumhuriyetin âmme hizmetleri için seçilebileceklerdir. 

4. İki Cemaatten birine intisap hususunda hıyar hakkını bir grup olarak kullanan her hangi 
bir dinî grup, seçtiği cemaatin Cemaat Meclisinde temsil edilmek hakkına Anayasa gereğince sa-
hibolacaktır. * 

5. Yine Anayasa hükümleri gereğince, her hangi bir dinî grupun, diğer toplumlarla birlikte, 
bir toplum olarak grupu doğrudan doğruya müteessir eden Anayasa ihlâllerinden veya nüfuz 
suiistimallerinden dolayı Yüksek Anayasa Mahkemesine bir grup sıfatiyle şikâyet etmek için mti-
racaatte bulunmaları kabil olacaktır. 

6. Ve nihayet, Anayasa bu küçük dinî grupların dinî konulardaki haklarını, Anayasanın 
yürürlüğe girmesinden önce kanunla istifade et ilkleri haklardan daha az olmamak üzere sağlıya-
cak ve ahkâmı şahsiye meseleleri dinî grupların kendi kaza yetkisine tabi olacaktır. Seçilmiş 
Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavini, eği'im ve kültür konularında küçük dinî grupların 
â-mme fonundan yapılacak tahsisler yönünden istikbalde menfaatlerinin haleldar olacağından 
her hangi bir endişeye kapılmalarına mahal bulunmadığı hususunda teminat vermişlerdir. 
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(F) EKİ 

Commonwealth Münasebetleri Bürosu tarafından 20 Ocak 1960 tarihinde yayınlanan tebliğ 

KİBİİISLİ LİDERLER COMMONWEAI/l,II SUKRETERİYLE BULUŞTULAR 
İSTİKBALDE COMMONWEALTH İLE MÜNASEBETLER MEVZUUNDA C4ÖRÜŞME 

Başpiskopos Makarios ile Dr. Küçük bu sabah Oommonwelath Bakanını tekrar ziyaret ettiler. 
Yeni Kıbns Cumhuriyetinin bağımsızlıktan sonra, Commenwealth ile kurabileceği devamlı bağ
lar üzerinde yeniden bir görüşme vukubuldu. Kıbrıs'ın Commenwealth ile müstakbel ortaklığı 
meselesinin, bağımsızlıktan sonra toplanacak olan Kıbns Temsilciler Meclisinin tetkikine bırakıl
ması hususunda mutabık kalındı 

Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük, Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyacak olan Birleşik Kıral-
lık Kanununun bunu mümkün kılacak şekilde hazırlanmasını ve Kıbrıs'ın Birleşik Kıralhk 
kanunları yönünden Commonwealth'in bağımsız memleketleri gibi muamele görmeye devamının 
sağlanmasını istediler. 

Dışişleri Bakanı, Kıbns Cumhuriyeti Hükümeti ingiltere Hükümetine, Commonwealth'e üye 
olmak için bir müracaat yaptığı takidrde bunun, yalnız Birleşik Kıralhk tarafından değil, fa
kat Commonwealth'in bütün mevcut üye hükümetleri tarafından karara bağlanabilecek bir ko
nu olduğunu izah etti. 

EGEMEN ÜS BÖLGELERİNİN İDARESİ HAKKINDA ÎNGÎLTERE HÜKÜMETİNİN DEMECİ 

İşemen Us bölgeleri, yani Kıbrıs (ki mlrariy etinin teessüsüne mütaallriık Anlaşmanın 1 nci madde
sinde zikredilen 'Birleşik Kırallığm egemenliği altında kalan bölgeler hakkında İngiltere Hü

kümetinin demeci 

ingiltere Hükümeti erişileoCk ana gayelerin aşağıdakiler olduğunu beyan eder: 
(İ) Egemen Üs bölgelerinin ask«rî üsler olarak müessir surette kullanılması. 
(2) Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam iş birliği. 
(3) Egemen Üs bölgeleri dâhilinde 'mukim olan veya orada çalışanların menfaatlerinin ko

runması. 
2. Kezalik ingiltere Hükümeti buna uygun olarak tasavvurlarının aşağıdakiler olduğunu 

beyan eder. 
(i) Egemen Üs bölgelerini askerî menfaatlerden gayrisi için geliştirmemek. 
(ii) «Koloniler» kurmamak ve idare etmemek. 
(iii) Egemen Üs bölgeleri ve Cumhuriyet arasında gümrük mevkileri veya diğer sınır mania

ları ihdas etmemek. 
(iv) Askerî ihtiyaçlarla ilgili olanların dışında sivil ticari veya sınai teşebbüsler kurma

mak veya bunlann tesisine müsaade etmemek, ve Ada'nın iktisadi, ticari veya smai birlik ve 
yaşayışını başka türlü halâldar etmemek. 

(v) Ticari veya sivil deniz veya hava limanları tesis etmemek. 
(vi) Egemen Üs bölgeleri dâhilinde muvakkat maksatlar dışında yeni ahali yerleşme

sine müsaade etmemeik. 
(vii) Askerî maksatlar için olmadıkça ve muhik tazminat ödenmedikçe Egemen Üs böl

geleri dâhilinde hususi malları istimlâk etmemek. 
3. Bu maksatları nazarı itibara alarak ve askerî ihtiyaçlanna ve güvenlik ihtiyaçlarına 

bağlı olarak, ingiltere Hükümeti tasavvurları hakkında aşağıdaki deklarasyonu yapar: 
(1) Ulaştırma serbestisi. 
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Kıbrıslılar (ve Cumhuriyet dâhilinde muk m diğerleri) Egemen Üs bölgelerine ve için

den geçiş ve muhabere iserbestîsini, ve Egemen Üs bölgeleri dâhilinde çalışmak ziraatle uğraş
mak ve bunların kara sularında seyrüsefer ve balıkçılık serbestisini haizdirler. 

(2) Mevzuat.* 
Egemen Üs bölgelerinin Kıbrıslı ahalisine uygulanan kanunlar mümkün olduğu nisbette 

Cumhuriyet Kanunlarının aynı olacaktır. 
(3) Kıbrıslıların haklarının korunması. 
Kıbrıslıların (ve Cumhuriyet dâhilinde mukim diğerlerinin) ve Kıbrıs Cemaatlerinin ve 

teşekküllerinin mülkiyet ile ilgili hakları tamamiyle korunur. 
(4) Âmme hizmetleri. 
Cumhuriyet, Egemen Üs bölgeleri dâhilinde Kıbrıslılar için ifa edilecek geniş Âmme hiz

metleri sağlamaya davet olunur. Bunlara eğitim, ziraat, kooperatif gelişmeler, çalışma ve iç
timai-sigorta, içtimai refah, sağlık ve tıp hizmetleri, posta hizmetleri, ormancılık hizmetleri 
ve istatistikler dâhildir. İlâveten, Kıbrıs Âmme yararına olan hizmetlerin Egemen Üs bölgele
ri dâhilinde yapılması serbesttirler. 

(5) Antikiteler. 
îşbu demecin Ekinde tasrih olunan eski âbideler ve asarı atika mahalleri Cumhuriyet ta : 

rafından idare ve muhafaza olunur. Eski eser kazıları için ruhsatnameler Cumhuriyet tara
fından ifa olunur, fakat Egemen Üs bölgeleri makamlarının rızasına tabidir. Kazılarda bulu
nan veya keşfedilen menkul asarı atika Cumhuriyetin malı olur. 

(6) Suların kontrolü. 
Yalnız askerî ihtiyaçların ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması şartına tabi olarak, 

Egemen Üs bölgeleri dâhilinde suların kontrolü konusunda uygulanacak hareket tarzı müşte
rek bir komite tarafından incelenir ve kararlaştırılır. 

(7) Gümrükler. 
Cumhuriyet, Cumhuriyet dahilindeki limanlar tarikiyle ithal edilen ve Egemen Üs bölge

lerine gönderilen mallar üzerinden anlaşma suretiyle alınabilecek olan gümrük resimlerini 
tahsil ve muhafaza etmeye, davet olunur. Egemen Üs bölgeleri makamları tarafından ticari 
ve şahsi ithalât üzerinden tahsil edilen gümrük resimleri mevcut olduğu takdirde, Cumhu
riyetin bunları alması için anlaşmalar yapılır. 

(8) Vergiler : 
Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde Kıbrıslılar tarafından veya Kıbrıslıların malları ille ilgili olarak 

ödenen vergiler, harçlar ve ücretler, mümkün olduğu nisbette Cumhuriyet dâhilindekilerin aynı 
olur. Cumhuriyet, Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde mukim olan veya çalışan Kıbrıslıların borçlu 
oldukları veya oradaki gayrimenkul üzerinde hususi mülkiyet veya işgal sebebiyle Kıbrıslılar tara
fından ödenen vergileri, harçları ve ücretleri tahsil ve muhafaza etmeye davet olunur. (Bu husus 
kezalik, askerî personel, onlarla birlikte çalışan siviller ve aileleri haricolmak üzere, Kıbrıslı ol-
mıyan mukim şahısların ve işçilerin ödiyecekleri vergilere, harçlara ve ücretlere uygulanır.) 

(9) Para ve döviz kontrolü : 
Cumhuriyetin parası Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde kanuni akçedir ve Egemen "Üs Bölgelerin

deki döviz kontrol tüzükleri Cumhuriyet dâhilindekilerle koordine edilir. 
(10) Madencilik : 
Cumhuriyet, Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde çıkarılan madenler için ödenen her hangi bir imti

yaz hakkı veya vergiden mütevellit gelirleri, ve madencilik ve maden araştırma ruhsatnameleri 
ile ilgili harçları, tahsil ve muhafaza etmeye davet olunur; ve bu maksatlar için bu konularla il
gili ruhsatnameleri, Egemen Üs Bölgeleri makamlarının rızasına ve kontroluna tabi olarak, verme
ye davet olunur, işbu anlaşmalar Birleşik Kırafllık makamları, veya bunların müteahhitleri ve 
namlarına hareket eden diğerleri tarafından elde edilen taşlar, çakıl taşı, kum, toprak veya diğer 
bina ve inşaat malzemesine veya bu malzemenin topraktan çıkartılmasına ve araştırılmasına uy
gulanmaz. 
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(İl) Arazi kayıtlan : 
Cumhuriyetin Kadastro Dairesinin, Cumhuriyet dahilindeki hususi mülkiyete ait arazi hakkında 

Cumhuriyet Kadastro Dairesi tarafından ifa olunan tapu itası ve devirlerin ve müteferri hizmet
lerin icrası konusundaki aynı görevleri, Egemen Üs Bölgeleri dahilindeki hususi mülkiyete ait 
arazi bakımından ifa etmesi için anlaşmalar yapılır. 

(12) Hukuk usulü : 
Bütün tarafların Kıbrıslı olduğu hususi hukuk haklan ve vecibeleri ile ilgili hukukî işlemlerin 

Cumhuriyet mahkemelerinde yürütülmesi, ve Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde bahis konusu işlem
lerde adı geçen mahkemelerin kararlannm ve emirlerinin icrası için anlaşmalar yapılır. 

(13) Ceza usulü : 
Kezalik, davacı ve davalının Kıbnslı olduğu muayyen ceza dâvalarının Cumhuriyetin mahke

melerinde görülmesini teminen anlaşmalar yapılır. 
(14) Hapishaneler : 
Bahis konusu anlaşmalar uyarınca Cumhuriyetin mahkemelerinde muhakeme olunan Kıbnslılar, 

hüküm giyerek hapis cezasına mahkûm oldukları takdirde cezalannı Cumhuriyetin hapishanelerin
de çekerler. 

(15) Polis : 
Suçlann önlenmesi ve taharriyatı için Cumhuriyetin Polis ve Jandarma Teşkilâtı ile Egemen 

Üs Bölgelerinin Polis Teşkilâtı arasında iş birliği yapılır ve Cumhuriyetin mahkemelerinde mu
hakeme edilecek olan suçların soruşturmasında Cumhuriyetin Polis ve Jandarma Teşkilâtına kolay
lıklar sağflanır. 

(16) Takdir mahkemeleri : 
Askerî maksatlar için hususi arazinin istimlâki veya cebren kullanılması gerektiği ahvalde 

Egemen Üs Bölgelerinin makamları tazminat konusunda ilgili mahkemeye yardım etmek üzere 
Cumhuriyet tarafından tâyin olunan bir muhammini mutaden davet ederler. 

(17) Kaza memurları : 
Cumhuriyetin kaza memurları, Egemen Üs Bölgeleri ve Cumhuriyet makamlannın mutabık ka

lacakları Egemen Üs Bölgeleri dahilindeki Kıbrıslılarla ilgili idari görevleri ifaya davet olunur
lar. • • -

(18) İşçiler : 
Kıbnslı işçiler, personel ve mütaahhitler Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde Teessüs Andlaşması-

nın hükümleri uyarınca istihdam edilirler. 
(19) Ticaret ve sanayi. 
Cumhuriyet, Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde şirketlerin ve ortalıkların tesciline ve ticaret, sa

nayi, nakliyat ve çalışma sahalannda mutabık kalınabilecek bu gibi diğer idari işlemleri yap
maya davet olunur. • V * u" 

4. (a) Cumhuriyet makamlan tarafından Egemen Üs Bölgeleri dâhilinde yaşıyan veya ça
lışanlar aleyhinde ayırdedici işlem yapılamaz. 

(b) Bu anlaşmalar uyannca Cumhuriyet tarafından yapılan her hangi bir faaliyet veya 
hizmetin ifasmdaki masraflar Cumhuriyet tarafından karşılanır. 

5. İngiltere Hükümeti, İngiltere Hükümetinin işbu demecinde yazılı tasavvurlannı yürüt
mek için zaman zaman gerekli olabilecek bahis konusu anlaşmalar hakkında Cumhuriyet ma-
kamlanna ve Egemen Üs Bölgeleri makamlarına tavsiyelerde bulunmak üzere bir müşterek 
Danışma Kurulunun mümkün olan en kısa zamanda tesis edilmesi- için Cumhuriyet ile iş 
birliği yapmaya isteklidir, İşbu danışma ve iş birliği mekanizmasının işbu demecin bütün yönle* 
rine uygulanması mutasavverdir. Kurul, kezalik, Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik And-
laşmanm B Ekinin II nci bölümünün 8 nci kısmının, (3) bendinde atıfta bulunulan müşterek ko
mite vasıtasiyle su ikmali meseleleriyle itigal edebilir. 
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Liste 

-I ncü Fıkra bent (5) 

Lefkoşa'daki Tapu Kadastro Dairesine, Limasol'daki Kaza Dairesine ve Akrotiri Egemen Üs 
Bölgesindeki ilgili Birleşik Kırallık makamlarına tevdi olunan ilgili krokilerde sınırlan gösteri
len aşağıdaki abideler ve mahaller. 

(1) Curium'daki mahal ve kalıntılar. 
(2) Curium yakınındaki Apollo Hylates Mabedi. 
(3) Curium'daki Stadyam. 
(4) Curium yakınında Ayioş Ermoyenis'deki eski mezarlık 
(5) «St. Nicholas of the Cats» Manastırındaki kilise ve kalıntılar. 
Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Birleşik Kırallık Mektubu. 
Ekselanslarına, 
Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı Hükümeti tarafından Egemen Üst 

Bölgelerinin, Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmanm I noi maddesinde zikredi
len ve Birleşik Kırallığın egemenliği altında kalan bölgelerin, idaresi konusunda yapılan de
mecin metnini Ekselanslarına ilişikte göndermekle bahtiyarım. 

Kezalik, Birleşik Kırallık Hükümetinin bu demece sadık kalmaya ve bu suretle Egemen 
Üst Bölgeleri dâhilinde bu bölgelerin makamları ile Kıbrıs Cumhuriyeti makamları arasında 
sıkı iş birliği üzerine müesses devamlı ve sağlam bir idare sistemi ihdas etmeye azimli ol
duğunu Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine temin etmek istediğini bildirmekle bahtiyarım. 

Birleşik Kırallık Hükümeti, bu demecinin uygulanmasında hiçbir müşkülât çıkmamasını 
arzuladığından ve yukarıda beyan olunan hususları yürütmek için, gerekli amelî kolaylıkları 
yapmaya azimlidir. 

Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. . 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki mektubunuzun alındığını bildirmekle bahtiyarım : 

* 
(Mektup metni aynen) 

İşbu mektubun muhtevasına ıttıla kesbetmiş bulunuyoruz. 

ORMİDHİA, XYLOTYMBOU'YA ve DHEKELİA ENERJİ SANTRALİNE ULAŞMA 

Teessüs Andlaşmasmı imzalamaya yetkili Birleşik Kırallık Temsilcisi ile Başpikopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasındaki nota teatisi 

A) Başpikopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota. 

Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin Teessüsüne mütaallik Andlaşmanın hazırlanması esnasın

da yapılan müzakerelere, ve bu müzakereler esnasında bahis konusu edilen Büyük Britanya ve Şi
malî - İrlanda Birleşik Kırallığınm egemenliği aKındaki ülke ile çevrilmiş olmakla beraber Kıbrıs 
Cumhuriyetinin egemenliği altındaki ülke dâhilinde bulunan Ormidhia ve Xylotymbou köyleri ve 
Dhekelia'daki enerji santrali arasında Birleşik Kırallık egemen üs bölgeleri ülkesi üzerinden her 
iki istikamette, geçiş meselesine, atıfta bulunmak a bahtiyarım. 

2. Normal yaşayışları esnasında, bu iki köyün herbirinden veya bu enerji santralinden Kıbrıs 
Cumhuriyeti ülkesinin geri kalan kısmına gitmek istiyen veya oradan buralara gelmek istiyen, ve
ya heriki köyden diğerine gitmek istiyen, veya heriki köyden enerji santraline veya enerji santra
linden bu köylerden birine gitmek istiyen, şahısların, aşağıdaki 3 ncü fıkra baki kalmak şartı ile, 
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Dhekelia egemen üs bölgesine ve onun üzerinde hareket ve haberleşme serbestisini haiz olmalarını 
teklif etmekle bahtiyarım. Bu serbestiye araçların, hayvanların, mahsullerin ve diğer malların hare
ket serbestisi dâhildir. 

3. Her hangi bir olağanüstü durumda, Birleşik Kır allığın askerî ihtiyaçları veya güvenlik ih
tiyaçları, Dhkelia egemen üs bölgesi dâhilinde hareketlerin tahdit veya kontrol edilmesini gerektir
diği takdirde, Birleşik Kırallık makamları, geçici olacak olan bu takditlerin veya kontrolün her 
hangi bir lüzumsuz veya gayrimâkul zorluk veya rahatsızlık doğurmadan icra edilmesini sağlamak 
için ellerinden gelen gayreti gösterirler. Eu şartlar içinde, bu konuda çıkabilecek her hangi bir 
meseleyi halletmek için Birleşik Kırallık makamlan ve Kıbns Cumhuriyeti makamları arasında 
yakın ve müessir danışma yapılması için hususi anlaşmalar yapılır. 

4. Yukardaki teklifler Kıbns Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabul bulunduğu takdirde, iş
bu notanın, bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Birleşik Kırallık Hükümeti ve Kıbns Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu konudaki bir Anlaşmayı teşkil 
eder sayılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 

B) Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans; 
Bugünkü tarihli aşağıdaki notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

(Nota metni aynen) 

2. Bu notada yazılı anlaşmalar Kıbrıs Hükümetince şayanı kabuldür ve bu itibarla, bu nota
nın işbu cevapla birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyidetmekle bahtiyarız. 

SINIR KOMİSYONU 

• Teessüs Andlaşmasını imzalamaya yetkili Birle
şik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios 

ve Dr. Küçük arasındaki Nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmanm A Ekinin 2 nci kıs

mına atıfta bulunmakla ve işbu Notanın aşağıdaki fıkralarında yazılı anlaşmalann bu kısımda 
atıfta bulunulan Sınır Komisyonuna uygulanmasını teklif etmekle bahtiyanm. 

2. Büyük Britanya ve Şimali-Irlanda Birleşik Kıralhğı Hükümeti ve Kıbns Cumhuriyeti Hü
kümeti, Sınır Komisyonuna temsilcilerini atıfta bulunulan Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden 
sonra en kısa zamanda, ve her halükârda bundan sonraki 14 gün geçmeden, tâyin ederler. Sınır 
Komisyonu, görevine temsilcilerin tâyin olunmasından sonra en kısa zamanda, ve her halükârda, 
işbu Andlaşmanm yürürlüğe girmesinden sonraki bir ay geçmeden, başlar. 

3. Her Hükümet ikiyi geçmemek üzere uygun göreceği sayıda temsilci tâyin eder, ve temsil
cilerine yardım etmek üzere teknik müşavirler tâyin edebilir. 

4. Her Hükümetin temsilcilerinin ücretleri ve masraflan onları tâyin eden Hükümet tarafından 
ödenir. Sınırı işaretleme masraflan ve işbu Andlaşmanm A Ekinin 2 nci kısmının 4 ncü fıkrası 
uyarınca tâyin olunan her hangi bir müstakil eksperin her hangi ücret ve masrafları dâhil olmak 
üzere, Sınır Komisyonunun bütün diğer masrafları iki hükümet tarafından eşit nisbette yükle
nilir. 

5. İki Hükümetten biri ihtilaflı bir hususu işbu Andlaşmanm A Ekinin 2 nci kısmının 4 ncü 
fıkrası uyannca tâyin olunacak bir müstakil ekspere havale etmek istediği takdirde, iki Hükümet 
tâyin edilecek eksper haikkında mutabakata varmaya çalışırlar; bununla beraber, iki hükümet 
bir müstakil eksperin tâyini için ikisinden biri tarafından yapılan talepten sonraki bir ay zar-
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fmda mutabakata varamadıkları takdirde, iki hükümetten her biri İsviçre Hükümetinden ihtilaf
lı meseleleri karara bağlamak maksadı ile bir müstakil eksperi tâyin etmesini istiyebilir ve bu 
suretle tâyin edilen şahsı iki hükümet işbu fıkra maksatları bakımından müstakil eksper olarak 
kabul ederler. 

6. Yukardaki teklifler Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabul bulunduğu takdirde, iş
bu Notanın, bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Birleşik Kırallık Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriye
ti Hükümeti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil 
eder sayılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 

B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, , 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

(Nota metni aynen) 

2. Bu Notada yazılı anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu iti
barla, bu Notanın işbu cevapla birlikte bir anlaşma teşkil ettiğini teyidetmekle bahtiyarız. 

MAHALLELER HAKKINDA HUSUSİ ANLAŞMALAR 

Teessüs Andlaşmasmı imzalamaya yetkili Birleşik 
Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve ' 

Dr. Küçük arasındaki nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota: 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsü hakkındaki Andlaşmanm (B) Ekinin II nci bö-

lümüna atıfta bulunmakla ve işbu Notanın Ek'inde mezkûr hükümlerin işbu Andlaşmanın Ekinde 
atıfta bulunulan mahallere tesislere ve diğer hususlara uygulanmasını teklif etmekle bahtiyarım. 

Yukarıdaki teklifler Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabul bulunduğu takdirde, işbu 
Notanın, bu mealdeki cevabınız ille birlikte, Birleşik Kırallık Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil eder sa
yılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 

B. Başpiskopos Makarios ve Dr, Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

(Nota metni aynen) 

Bu Notada yazılı teklifler Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu itibarla, 
bu notanın, işbu cevapla birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyidetmekle bahtiyarız. 

EK 

1. Bu Ekte : 
(a) «Birleşik Kırallık makamları», «Birleşik Kırallık tekneleri» ve «mahaller» işbu ibarelerin 

bu Notanın atıfta bulunduğu Andlaşmanın (E) Eki maksatları bakımından haiz oldukları aynı 
mânaları taşırlar;. 

(b) Bir listeye yapılan atıflar, işbu Notanın atıfta bulunduğu Andlaşmanın (B) Ekinin II nci 
bölümünde (A) ilâ (D) listelerine yapılan atıf sayılır; 
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(c) Bir mahallin sahasındaki bir kara sahasının terk edilmesine yapılan atıf, Birleşik Kırallık 

makamları tarafından yapılan böyle bir terketme üzerine, bahis konusu kara sahasının mahallin 
bir kısmı olmaktan çıkması, Birleşik Kırallık makamlarının onu boşaltması ve onu işbu Notanın 
atıfta bulunduğu Andlaşmamn (B) Ekinin III ncü bölümü hükümlerinin bu Andlaşma maksattan 
bakımından artık ihtiyaç bulunmıyan bir gayrimenkul mal olarak uygulanması, demektir. 

Liste A.3 : Olympus Dağındaki mahal. 
2. (a) Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti memurlarına ve Kıbrıs Dahilî Teleko

münikasyon İdaresi veya Telgraf ve Telsiz Şirketi tarafından yetkili kılman şahıslara, görevleri 
esnasında mahallin Kuzey sınırına yakın bulunan ve mahallin dışında kalan binaya gidiş ve geliş
lerinde, mahal üzerinden geçişte bütün mâkul kolaylıkları sağlarlar. 

(b) Bu bina Kıbrıs Dahilî Telekomünikasyon İdaresi veya Telgraf ve Telsiz Şirketi tarafından 
kullanıldığı sırada, her hangi bir zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları işbu fıkranın (a) ben
di uyarınca sağlanan kolaylıkların kendi ihtiyaçlarına yetmediğini gördükleri ve binaya ulaşmak 
için ayrı bir yol inşa etmek hususundaki tasavvurlarını Birleşik Kırallık makamlarına bildirdik
leri takdirde, Birleşik Kırallık makamları, talep yapılır yapılmaz, işbu Eke ekli krokide mavi ile 
taranmış bulunan Kuzey sınırına yakın arazi şeridini mahallin sahasından çıkanr. 

Liste A.9 : Magosa'daki mahal. 
3. (a) Mahallin sınırı dâhilinde Batı ucunda bulunan rıhtım Birleşik Kırallık teknelerinin 

kullanılması için lüzumlu bulunmadığı zaman, diğer tekneler tarafından kullanılabilir. Mahallin 
kara sahasının Batı sınırının her iki tarafına sekiz ayak mesafede bulunan ve rıhtım boyunca de
vam eden saha dâhilinde, yanaşan gemilerdeki mesaiyi güçleştirecek hiçbir daimî mania, konula
maz. Birleşik Kırallık makamları ve bunlar tarafından yetkili kılman şahıslar, görevleri esnasın
da rıhtıma ve Batı sınırının Güney ucundaki binaya gidip gelmek ve rıhtıma yanaşmış tekneler 
üzerinde çalışabilmek için, mahallin kara sahasının Batı sınırına komşu arazi üzerinden geçiş için 
mâkul kolaylıkları haizdirler. 

(b) (i) Aşağıda (iii) bendde tasrih olunan sular Birleşik Kırallık teknelerinin istimali için 
gerekmediği ve Birleşik Kırallık makamları Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına bu mealde tebligat
ta bulunmadıkları takdirde, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları bu sular üzerinde tam seyrüsefer 
kontrolünü icra edebilirler. 

(ii) Bu sular dâhilinde, Birleşik Kırallık makamları rıhtımlar, dubalar, munzam işaretler ve
ya benzeri seyrüsefer mânileri tesis etmiyeceklerdir. 

(iii) Atıfta bulunulan sular, mahallin sınırı dâhilinde bulunan ve işbu Eke ekli krokide mavi 
ile taranan sulardır. 

(c) Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile istişareden sonra, işbu Eke 
ekli krokide kırmızı ile taranan sular dâhilinde tarama ve enkaz temizleme ameliyelerine girişe
bilirler. 

Liste A. 10/1 : Lefkoga Hava Alanındaki mahal. 
4. (a) Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti memurlarına veya Kıbrıs Cumhuriye

ti tarafından yetkili kılman şahıslara, görevleri esnasında, mahal dışmda bulunan hava trafik kon
trol sahasına gidip gelebilmeleri için, mahal üzerinden geçiş hususunda bütün mâkul kolaylıkları 
sağlarlar. 

Kontrol kulesinin zemin katı ve ilk katı Birledik Kırallık makamları tarafından işgal ve istimal 
olunmaya devam eder. 

(b) Birleşik Kırallık Hükümeti, mahalli teşkil eden gayrimenkul malların, işbu notanın atıfta 
bulunduğu Andlaşmamn B Ekinin III ncü bölümünün 3 ncü kısmının 1 nci fıkrası uyarınca, bahis 
konusu hakların yukarda zikredilen Andlaşmamn yürürlüğe girdiği tarihte mevcudolup olmadık
larına veya mevcut değil iseler bundan sonra ihdas edilip edilmediklerine bakılmaksızın, aşağıda 
yazılı haklardan muaf tutulmasını talebetmez : 

(i) O zaman için, (mahal sahası dışında bulanan) 114/59 numaralı kayıtlı arteziyen kuyusu sa
hibinin, (Kezalik mahal sahası dışında bulunan) 67/59 numaralı arteziyen kuyusu ile yukarda 
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mezkûr arteziyen kuyusu arasında mahal üzerinden bir boru çekmek ve bunun üzerinde gerekli 
çalışmayı yapmak hususundaki hakkı; 

(ii) Yukarda söylenilen malikin mahal üzerinden ve yukarda zikredilen borunun boyunca bir 
elektrik kablosu çekmek ve muhafaza etmek hususundaki hakkı; ve 

(iü) Yukarda söylenen malikin ve onun tarafından yetkili kılınan şahısların, mahal üzerinden, 
67/59 numaralı kayıtlı artezyen kuyusundan 114/59 numaralı kayıtlı artezyen kuyusuna gidiş ve 
dönüş hususundaki ulaşma hakları. 

(c) îşbu Eke ekli krokide kırmızı ile taranan, müşterek kullanma sahasının bir kısmını teşkil 
eden ve uçuş bilgisi merkezi binasının kuzeyinde bulunan saha, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ta
rafından bir yasak bölge ilân olunur. Sahanın müşterek kullanma sahasına dâhil olduğuna bakıl
maksızın, Birleşik Kırallık makamları, muhafaza ve savunma münhasır hakkını, ve gerekli olduğu 
nisbette bu hakkı müessir kılmak için sahayı konrtol hakkını haizdirler; ancak, Kıbrıs Cumhuriye
ti memurlarının veya yetkili kılınan şahısların sahaya girmelerine ve çıkmalarına ve oradaki mal
zeme üzerinde gerekli çalışmalar yapmalarına müsaade olunur. 

Liste A. 10/2 : Lefkoşa Hava Alanındaki mahallin su ikmali : 
5. Birleşik Kırallık makamları, mahallin bir kısmını teşkil eden artezyen kuyularındaki suyu, 

sivil hava terminali ile ilgili maksatlar bakımından, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına ve Waynes 
Keep tâbir edilen kampa, sağlamaya devam ederler, işbu artezyen kuyularından yapılan su ikma
li için hiçbir masraf alınmaz. 

Liste B. 1/2 : Polemidhia'daki mahallin su ikmali. 
6. Birleşik Kırallık makamları, bu mahalli kullanmaya devam ettikleri sırada, mahallin bir kıs

mını teşkil eden Ayia îrini'deki su kaynağından Kıbrıs Cumhuriyetinin ilgili mahallî makamları
na sağladıkları ve Birleşik Kırallık makamlannm kendi maksatları için lâzım olmıyan fazla suları 
sağlamalarını mümkün kılan mevcut anlaşmaları uygulamaya devam ederler. 

Liste B. 4: Magosa'da Laraaka yolu üzerinde-û mahal: 
7. işbu Mahalli Birleşik Kırallık makamlarının kullanmaya devam ettikleri sırada her hangi 

bir zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Larnaka yolunun mahallin güney sınırı boyunca de
vam eden kısmını genişletmek hususundaki niyetlerini Birleşik Kırallık makamlarına bildirdikle
ri takdirde, Birleşik Kırallık makamları, çalışm vlar gerektirince derhal, 28 Kasım 1956 tarihli 
1185 sayılı Resmi Vesikada bahis konusu Mag'osa'nın Ayıos Loukas mahallesindeki A blokunun 
572 sayılı parselini mahallin sahasından çıkarır. 

Liste B. 5: Mag'osa-Salamis anayolu üzerindeki ve onun batısındaki mahal. 
8. işbu mahalli Birleşik Kırallık makamları kullanmaya devam ettikleri sırada her hangi bir 

zamanda, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, Magosa Salamis yolunun mahallin doğu sınırı boyunca 
olan kısmını genişletmek hususundaki niyetlerini Birleşik Kırallık: makamlarına bildirdikleri tak
dirde, Birleşik Kırallık makamları, bu yolu genişletmek için gerekli olabilecek arazi şeritlerinin 
mahallin sahasından çıkarılması için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının her hangi bir talebini ha-
yırhahlıkla mütalâa ederler. 

Liste C. 3: Baf yakınındaki tesis: 
9. Her hangi bir zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, halen tesis sahası içinden güney 

sınırından kuzey sınırına giden yolu âmmenin kullanmasına açmak istedikleri takdirde, Birleşik 
Kırallık makamları bu yolu tesis sahasından çıka ırlar. 

Liste D. 1/2: Lefkoşa'nm Güney-Doğu Varoş1 arı üzerindeki tesis: 
10. Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları, baihis konusu araziyi kullan 

malan maksatları için sökülmelerini her hangi bir zamanda talep ettikleri takdirde, halen tesis 
sahasının kuzey sınırından çıkan kabloları Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının işgal ettiği araziye 
naklederler. Bu zamana kadar, Kıbrıs Cumhuriyoti makamları kabloların bugünkü durumda kal 
malarına ve Birleşik Kırallık makamlarının bu kablolara gidip gelmelerine ve üzerlerinde gerek
li çalışmalar yapmalarına müsaade ederler. 
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Borular, kablolar, kanallar ve diğer benzeri malzemeler: 
11. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine, âmme yararına teşekküllere, mahallî Hükümet teşekkül

lerine veya hususi fertlere ait olan ve mahaller sahası dahilinde veya tesislerin sahası dahilinde 
ve işbu Notanın atıfta bulunduğu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte O ve D listelerinde ya
zılı ilgili arazide bulunan, boruları, kabloları, kanalları ve diğer benzeri malzemeleri muhafaza et
mek ve korumak hususunda, mülkiyet, kira, ruhsat veya diğer şekillerdeki mevout haklar ile il
gili olarak: 

(a) Birleşik Kırallık Hükümeti, bu Andlaşmanın B Ekinin III ncü bölümünün 3 ncü kısmının 
1 nci fıkrası uyarınca bahis konusu mahalli veya tesisi teşkil eden gayrimenkul malların, yukarı
da söylenen mevcut haklardan muaf tutulmasını talep etmez; ancak, bahis konusu mahallin veya 
tesisin her hangi bir mutasavver geliştirilmesinin veya kullanılmasının ışığı altında Birleşik Kıral
lık makamları mahallin veya tesisin bu suretle muaf tutulmasını talep edebilirler; ve 

(b) Birleşik Kırallık makamları, Kıbrıs Cumhuriyetinin, âmme yararına teşekküllerin, ma
hallî Hükümet teşekküllerinin memurlarına veya hususi fertlere ve bunlar tarafından yetkili kılı
nan şahıslara, mâkul bir sebeple bahis konusu tesisler dahilinde bulunan borulara, kablolara, ka
nallara ve yukarıda yazılı diğer malzemelere gidip gelmelerini ve bunlar üzerinde gerekli çalış
maları yapabilmelerini teminen, müsaade vermekten, makul bir sebep olmadıkça, kaçınmaz.. 

ÇOK KISA MÜDDETLI MAHALLER 

Teessüs Andlaşmasmı imzalamaya yetkili Birleşik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasında Nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr, Küçük'e gönderilen Nota. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmaya atıfta bulunmakla 

bahtiyarım. Bu Andlaşmanın müzakereleri esnasında, Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik 
Kırallığınm, Andlaşma yürürlüğe girdikten sonra çok kısa bir müddet için bu Andlaşmada atıfta 
bulunulmıyan üç mahalli kullanması gerektiği anlaşılmıştır; teferruatlı krokileri işbu Notaya ekli 
bulunan bu mahallerin mevkileri şunlardır : 

L.l — Lefkoşa'nın Batısında, 
L.2 — Lefkoşa'da, 
L.3 — Magosa'nm Güneyindeki sahilde. 
Bu itibarla, Birleşik Kırallık Hükümetinin işbu mahalleri, hangisi daha önce ise Andlaşmanın 

yürürlüğe girdiği tarihten sonra altı ayı geçmiyen bir devre için ve bu devrenin sonuna kadar 
veya Birleşik Kırallık Hükümeti Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetine bu mahalleri kullanmayı artık 
istemediğini bildirinceye kadar, kullanmaya devam etmesini, ve bu mahallerin Andlaşmanın B 
Ekinin II nci bölümünün B listesinde mezkûr mahaller gibi sayılmasını, ve Ekleri dâhil olmak 
üzere Andlaşmanın bu listede mezkûr diğer mahallere uygulandığı gibi bunlara uygulanmasını, 
teklif etmekle bahtiyarım. 

2. Yukardaki teklifler Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabul bulunduğu takdirde, 
işbu Notanın, bu mealdeki cevabınızla birlikte, Birleşik Kırallık Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil 
eder sayılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 
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B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız. 

(Nota metni aynen) 

2. Notanıza ekli krokilerin kopyaları kezalik işbu cevabımıza eklidir. 
3. Bu Notada yazılı teklifler Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu itibar

la, bu Notanın, işbu cevapla birlikte, bir Anlaşma teşkil ettiğini teyidetmelde bahtiyarız. 

EGEMEN ÜS BÖLGELERİNDEKİ İNGİLTERE DEVLETİ MALLARI 

Teessüs Andlaşmasmı imzalamaya yetkili Birleşik Kırallık temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasındaki Nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsü hakkındaki Andlaşmanın E Ekinin 1 ve 4 ncü 

kısımlarına atfen aşağıdaki hususları teklif etmekle bahtiyarım : 
(a) Akrotiri Egemen Üs Bölgesi dâhilinde ve Dhekelia Egemen Üs Bölgesi dâhilinde bulu

nan ve işbu Notaya ilişik listede tarif edilmiş olup ekli krokilerde gösterilen mallar, Kıbrıs Cum
huriyetine devredilir ve mezkûr bölgelerde yürürlükte olan kanunlar uyarınca devredilmelerini te-
minen gerekli hukukî tedbirler mümkün olan en kısa zamanda alınır; 

(b) Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kıratlığının askerî ihtiyaçları ve güvenlik ih
tiyaçlarına tâbi olarak ve Birleşik Kırallık Hükümetinin her hangi bir hususi araziyi iktisafeeder-
ken yaptığı her hangi bir fiilî masraf Birleşik Kırallık Hükümetine ödenmek şartı ile, bu bölgeler 
dahilindeki ve istikbalde içinde âmmenin ilgilendiği arkeolojik kalıntıların keşfedildiği malların 
Cumhuriyete devredilmesi hususunda Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı her hangi bir talep 
hayırhahlıkla mütalâa olunur; ve 

(c) İşbu Notadaki teklifler gereğince Kıbrıs Cumhuriyetine mal devredildiği takdirde, bahis 
konusu mal ile ilgili olarak ulaşma hakları bahşolunur. 

2. Kezâlik, Kıbrıs Cumhuriyetinin Akrotiri'deki tuz gölünü iktisadi, ticari, sınai ve bütün di
ğer sivil maiksatlarla kuHanmak ve geliştirmek münhasır hakkını haiz olmasını teklif etmekle 
bahtiyarım; bu hak, Birleşik Kırallığın askerî ihtiyaçları ve güvenlik ihtiyaçları için gerekli ola
nın dışında hiçbir suretle tahdidedilmez. 

3. Yukardaki teklifler Kıbrıs Cumhuriyetince şayanı kabul bulunduğu takdirde, işbu Nota 
nm, bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kırallığı 
Hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu 
konudaki bir anlaşmayı teşkil eder sayılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 
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MALLARA MÜTAALLİK LİSTE 

Ekli krokilerde 
gösterilen 
numaralar Tarif 

(1) Curiumtâaki yer ve kalıntıların bir kısmı. 
(2) Curium yakınındaki Apollo Hyılates Mabedi. 
(3) Curium'deki (Stadyam. 
(4) Curium yakınındaki Ayios Ermoyemis'deki eski mıeıaarli'k. 
(5) Kıflbrıs Elektrik İdaresinin Enerji Santraline su şağlıyan pompahane ve artezi-

yon .kuyusu ; bu Enerji Santraline boru ve elektrik kablosu çekmek ve muhafaza 
etmek hususundaki mevcut haklarla birlikte. 

(6) Aklına Polis Kartakoluna su sağlıyan arteziyen kuyusu; bu artezyen kuyusu 
ile polis karakolu arasında boru ve elektrik kablosu çekmek ve muhafaza et
mek hususunda mevcudoHan. haklarla birlikte. 

(7) Perglaımos Mektebi arazisinin Diheke'lia Egemen #s 'Bölgesi dâhilinde bulunan 
kısmı. 

(8) Evdhimou'daki Ziraat İstasyonunda kullanılan menkul mallar, 
(9) Xylotymbou'dairi «ocuk bahçesinde kullanılan menkul mallar. 

(1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralarla gösterilen gayrimenkul malların sahaları ekli 
krokide aynı numaralarla gösterilmiş ve kırmızı ile boyanmıştır. 

B. Başpiskopos Makarios ve. Dr. Küçük'ün cevabı. 

Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

(Nota metni aynen) 

2. Notanıza ilişik listenin ve listeye ekli krokilerin kopyalan kezalik işbu metne ilişiktir. 

3. İşbu Notaca yazılı teklif Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu itibarla, 
Notanızın işbu cevapla birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyidetmekle bahtiyarız. 

k. 

İSTİKRAZLARIN BELLİ EDİLMESİ 

Teessüs Andlaşmasmı imzalamaya yetkili Birle
şik Kırallık Temsilcisinin Başpiskopos Makarios 

ve Dr. Küçük'e gönderdiği Nota 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmaya atıfta bulunmakla ve, 

aramada mutabık kalındığı veçhile, Andlaşmanm E Ekinin 2 nci kısmının 3 (b) (ii) fıkrasında 
atıfta bulunulan istikrazların aşağıdakiler olduğunu kaydetmekle bahtiyarım : 

(1) Umumi gelişme için 28 Ekim 1959 da yapılan bir milyon yüzbin sterlinlik istikraz; 
(2) Köy sulaması içia, 1959 tarihli, D. 3813 sayılı Sömürge Geliştirme ve Refah Plânı gereğin

ce yapılan altmışdört bin beşyüz sterlinlik istikraz; ve 
(3) Morphoa Körfezi su ikmali için, 1959 tarihli, D. 3827 sayılı. Sömürge Geliştirme ve Refah 

Plânı gereğince yapılan yüzaltmış bin sterlinlik istikraz; 
tşbu istikrazların meblağlarının Sömürge Hükümetine verildiği veya Andlaşmanm yürürlüğe 

girdiği tarihte verilmiş olacakları ntebette. 
Hürmetlerimle, v.s. 
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Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı 

Ekselans, bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

(Nota metni aynen) 

Hürmetlerimizle, v.s. 

GÜMRÜK RESİMLERİ 

Teessüs Ândlaşmasını imzalamaya yetkili Birleşik Kırallık temsilcisi ile Başpiskopos Makarios 
ve Dr. Küçük arasındaki Nota teatisi 

Başpiskopos Makarios ve Dr, Küçük'e günderilen Nota. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmanm C Ekinin II nci kıs

mının 4 ncü fıkrasının (b) bendine ve F Ekinin 7 nci kısmına atfen, aramızda mutabık kalı
nan anlaşmaları aşağıda zikretmekle bahtiyarım. (a) Donanma, Kara Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri Enstitüleri (bu Notada NAAFI diye adlandırılan) tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti ül
kesi dâhiline veya Birleşik Kırallık Egemen Üst Bölgeleri dâhiline ithal edilen ve İngiltere Mil
letler Camiası dahilindeki her hangi bir memleket menşeli ve oradan gönderilen muhtelif nevi 
biralar, muamele görmüş tütün, viski, cin ve (şaraplar hariç) diğer ispirtolu içkiler, resimden 
muaftır. 

(b) NAAFI tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhiline veya Birleşik Kırallık Egemen 
Bölgeleri dâhiline ithal edilen ve İngiltere Milletler Camiası dâhilinde olmıyan her hangi bir 
memleket meşeli veya oradan gönderilen muhtelif nevi biralar, mutabık kalınan tarifeler 
üzerinden ve başlangıçta galon başına 120 mil üzerinden ithal resmine tabidir 

(c) Yukarda (a) bendinde derpiş olunduğu veçhile resimden muaf olarak ithal ve (b) 
bendinde derpiş olunduğu veçhile hususi resim üzerinden ithal, Andlaşmasmın yürürlüğe 
girmesinden önce İngiltere Silâhlı Kuvvetleri mensuplarına uygulanan cetveller uyarınca her 
şahıs için müsaade olunan miktarları aşmaz. 

(d) NAAFI, işbu Notanın Ek 1 nde yazılan mallardan her hangi birini, bahis konusu 
mallar mahallen satmalınmış veya ithallerinde ödenmesi gereken her hangi bir resim öden
miş olmadıkça, Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde veya Birleşik Kırallık Egemen Üs Böl
geleri dâhilinde, satışa arz etmez. 

(e) NAAFI tarafından malların ithalinde ödenen her hangi bir resim, aşağıdaki malların 
ithalinde ödenmiş olmadıkça, iade edilir : 

(i) Yukarda (b) bendinde tasrih olunan mallardan her hangi biri; 
(ii) Yukarda (c) bendinde atıfta bulunulan miktarları geçen her hangi bir fazlalık; veya 
(ili) İşbu Notanın Ek 1 nde yazılı mallardan her hangi biri. 
(f) Mahallen imal edilen ve Kıbrıs Cumhuriyeti ülkesi dâhilinde veya Egemen Üs Bölge 

leri dâhilinde NAAFI'ye veya onun namına teslim edilen biralar, mutabıfk kalman nisbetler 
üzerinde, ve başlangıçta galon başına 50 mil üzerinden İstihlâk Resmine tabidir. 

(g) Yukarda (a) bendinde derpiş olunduğu veçhile resimden muaf olarak ithal edilen
ler veya (a) bendinde derpiş olunduğu veçhile hususi bir resim üzerinden ithal edilenler 
haricolmak üzere, NAAFI tarafından yapılar: bütün malların parekende satışları, muteber 
mahallî dükkânlarda cari olan fiyatlara uygun parakende fiyatlar üzerinden olur. 

(lı) Mümkün olduğu hallerde, NAAFI tarafından resimden muaf olarak ithal edilen ve 
satılan malların satışının NAAFI tarafından yapıldığını gösterir tarzda işaretlenmesi için an
laşmalar yapılır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 387 ) 



— 114 ~~ 
(i) NAAFI tarafından Kıbrıs Cumhuriyetinin ülkesi dâhilinde olan fakat, Andlaşmanın 

B Ekinin II nci bölümünün A ve O listelerindeki A 10/1 numaralı mahallin sınırlan dahilindeki 
sahanın ve C 2/1 numaralı sahanın sınırları dahilindeki sahanın dışında tesis edilen dükkânlar, 
bahis konusu mallar mahallen mubayaa edilmiş olmadıkça, işbu Notanın eklerinde yazılı mal
lardan hiçbirini (şaraplar ve gazyağı hariç) satışa arz etmezler, işbu fıkranın hükümleri müm
kün olan en kısa zamanda ve her halükârda Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren altı ay zarfında uygulanır. 

(j) Mubayaatın mâkul miktarlarda ve bu mubayaatı yapmaya yetkili şahısların meşru isti
malleri için yapılmasını sağlamak maksadiyle satışların ferdî kayıtlannı tutmak ve incelemek 
hususunda NAAFI ve Birleşik Kırallık makamları anlaşmalar yaparlar. 

(k) îşbu Notanın hükümlerinin uygulanması ile ilgili bütün meselelerde Birleşik Kıral
lık makamlan ve Kıbns Cumhuriyeti makamları arasında iş birliği yapılır ve bu maksatla And
laşmanın P Eki gereğince tesis olunan komiteden bilhassa istifade olunur. 

1) Bu maksatla kurulan Gümrük Anlaşma lan Hususi Komitesinin her hangi bir tavsiyesi
nin ışığı altında ve Kaman zaman tatbikattaki tecrübelerin ışığı altında şayanı arzu görülebi
lecek değişiklikler üzerinde mutabakata varmak üzere, işbu Notada derpiş olunan anlaşmalar 
Birleşik Kırallık makamları ve Kıbns Cumhuriyeti makamları tarafından gözden geçirilir. 

EK : 1. 

Ziraat Makinalan; 
Bina ve inşaat malzemesi; 
Pahaı kürk mantolar; 
Fişeklerden gayrı patlayıcı maddeler; 
Sanayi makinalan; 
Kıbns Cumhuriyeti dahilindeki acentalardan veya onlar vasıtasiyle kolaylıkla temin edilebi-

cek bir model ve tipteki otomobiller ve motosikler, ve otomobil ve motosiklet yedek parçalan.; 
Benzin ve gazyağı; 
Kıymetli mücevherat; 
Birleşik Kırallık, Kıbns Adasındaki Birleşik Kırallık personeli için televizyon kolaylıkları 

temin etmedikçe ve edinceye kadar, tel alıcılan, 
Şaraplar. 

EK : 2. 

Her nevi evde kullanılan elektrikli aletler ve cihazlar; 
Her nevi elektirikli musiki malzemesi; 
Mutfak malzemesi; 
-Kap kaçak, sırça eşya ve çatal - bıçak takımlan; 
Musiki aletleri; 
Daktilo makinalan; 
Plaj ve bahçe eşyası ve malzemesi; 
Seyahat malzemesi; 
Termoslar ve içindekiler; 
Fotoğraf malzemesi; 
Elektrikli traj makinalan; 
Çocuk arabaları, bebek arabalan ve çocuk eşyası; 
Spor malzemesi; 
Başlıca ev malzemesi; 
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Pahalı saatler ve duvar saatleri 
Pahalı çakmaklar; 
Pahalı dolma kalemler; 
Giyim eşyası. 
B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. ' 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığım bildirmekle bahtiyarız : 

(Ekler dâhil yukardaki metin aynen) 

2. Bu Notada yazılı anlaşmalar Kıbns Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu 
itibarla, bu Notanın, işbu cevap ile birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyideylemekle bahtiyarız. 

GÜMRÜK ANLAŞMALARI HUSUSÎ KOMİTESİ 

Valinin Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderidiği mektup 

Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmanm C Ekinin 11 nci kısmının 4 ncü fıkra
sının müzakeresi esnasında, Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhur
başkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından tâyin edilen temsilcilerden mürekkep bir komite
nin kurularak, bilhassa aşağıdaki hususları nazarı itibara alarak, bu fıkranın (b) bendinin mak
satları bakımından münasip anlaşmalan incelemesi ve mümjriin olan en kısa zamanda tavsiyelerde 
bulunması, teklif olunmuştu : 

(a) Kıbrıs Adası dahilindeki Birleşik Kırallık Silâhlı Kuvvetlerinin refahı; 
(b) Kıbns Cumhuriyeti iktisadiyatına zararın önlenmesi; 
(c) C Ekinin 11 nci kısmının 4 ncü fıkrasının (b) bendi gereğince bahşolunacak günlük imti-

yazlannın kötüye kullanılmasının önlenmesi; v e 3 ' * 
(d) Birleşik Kırallık Hükümeti ile Kıbns Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Mu

avini arasında Teessüs Andlaşmasmın yürürlüğe girmesi üzerine, Andlaşmanm F Ekinin 7 nci kıs
mına ve bu bende atfen, teati edilecek olan notalarda yazılı Anlaşmada derpiş olunan anlaşmalar. 

Kezalik, Komitenin lüzum gördüğü takdirde Kıbns Ticaret Odalannın ve Deniz Kuvvetleri, 
Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri enstitülerinin temsilcileri ile istişare etmesi de teklif olun
muştur. * 

Bir komitenin kurulmasına dair yukardaki teklifler sizce şayanı kabul olduğu takdirde, komi
tenin toplanması için derhal teşebbüse geçeceğiz. 

EGEMEN ÜS BÖLGELERİNİN GELECEĞİ 

Teessüs Andlaşmasını imzalamaya yetkili Birleşik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasındaki nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen nota. 
Ekselanslarına, 
Kıbns Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmanm 1 nci maddesinde zikredilen Egemen 

Üs Bölgelerine atıfta bulunmakla ve bu konuda Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kıral-
lığı Hükümetinin Egemen Üs Bölgeleri üzerindeki egemenliğinden veya fiilî kontrolundan vazgeç
mek tasavvurunda olmadığını ve bu itibarla bunların devri meselesinin zuhur etmediğini beyan et
mekle bahtiyarım. 
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B. Başpiskopos Makarios'un ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü, tarihli aşağıdaki notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız ; 

(Yukarda A'daki metin aynen) 

2. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti namına, Kıbrıs Cumhuriyetinin Birleşik Kırallığın Egemen 
Üs Bölgeleri üzerindeki egemenliğinden veya fiilî kontrolundan vazgeçmesini talebetmiyeceğini si
ze temin etmek isteriz. Bursunla beraber, Birleşik Kırallık Hükümetinin askerî ihtiyaçlarındaki de
ğişiklikler sebebiyle her hangi bir zamanda Egemen Üs Bölgeleri veya bunların her hangi bir kısmı 
üzerindeki yukarda zikredilen egemenlik veya fiilî kontroldan kendilerini beri kılmayı karaılaştır-
ması halinde, bahis konusu egemenlik veya kontrolün Kıbrıs Cumhuriyetine devredileceği müsel
lemdir. 

C. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen nota. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarım : 

(Yukardaki B deki metin aynen) 

2. Birleşik Kırallık Hükümetinin bu notada 
nu beyan etmekle bahtiyarım. ki görüşler ile tam mutabakat halinde bulunduğu-

SÖMÜRGE TAHVÎLLERÎ 

Teessüs Andlaşmasını imzalamıya yetkili Birleşik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasındaki Nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota, 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmaya atıfta bulunmakla 

ve sizıden Birleşik Kırallık Parlâmentosunun 1877 ilâ 1948 arasındaki Sömürge Tahvilleri Kanun
ları tâbir edilen kanunları ve bunların zaman zaman yapılan tadilleri uyarınca Birleşik Kırallık 
dahilinde bu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra tescil edilmiş bulunan tah
viller ile ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyetinin açılabilecek her hangi bir dâvada Birleşik Kırallık 
mahkemelerinin kaza yetkisini kabul edeceğini taahhüt ettiğini teyid etmenizi talep etmekle bah
tiyarım. 

2. Yukarıda teklif olunan taahhüt Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabul olduğu 
takdirde işbu Notanın bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Büyük Britanya ve Kuzey-îrlanda Bir
leşik Kırallığı Hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe 
girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil eder sayılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 

B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız. 

(Nota metni aynen) 

2. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti bu Notada talep olunan taahhüdde bulunmaktadır ve bu 
itibarla, Notanızın, işbu cevap ile birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyid etmekle bahtiyarız. 
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KIBRIS CUMHURİYETİNE MALÎ YARDIM 

Teessüs Andlaşmasını imzalamıya yetkili Birleşik Kırallık temsilcisi ile Başpiskopos Makarios ve 
Dr. Küçük arasındaki Nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota, 

Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşınanın müzakereleri esna

sında malî meseleler hakkında yapılan konuşmalara atıfta bulunmakla bahtiyarını. Bu müzakere-
ler esnasında aşağıdaki anlaşmalar üzerinde aramızda mutabakata varılmıştı: 

(a) Büyük Britanya ve Şimalî-Irlanda Birleşik Kıralhğı Hükümetti, Kıbrıs Cumhuriyetine, hi
be suretiyle 31 Mart 1965 de sona eren 5 yıllık devre zarfında 12 milyon sterlin meblâğını ödiye-
oektir. İşbu meblâğ aşağıdaki tarzda tahsis olunur: 

31 Mart 1961 de sona eren malî yıl zarfında, £ 4 000 000 

31 Mart 1962 de sona eren malî yıl zarfında, £ 3 000 000 

31 Mart 1963 de sona eren malî yıl zarfında, £ 2 000 000 

31 Mart 1964 de sona eren malî yıl zarfında, £ 1 500 000 

31 Mart 1965 de sona eren malî yıl zarfında, £ 1 500 000 

(b) Yukarıda (a) bendinde mezkûr 12 milyon sterlinlik meblağa ilâveten, Birleşik Kıralhk 
Hükümeti: 

(i) Cumhuriyet Hükümetine, hibe suretiyle, Lefkoşa hava meydanında yeni bir sivil hava 
terminali inşası için £ 500.000 lik meblâğı öder; 

(ii) Cumhuriyet Hükümetine, hibe suretiyle, Akrotiri'yi terk etmek ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
ülkesi dahilinde yerleşmek isteyen Akrotiri sakinleri için işjbu Notanın listesinde yazdı prensip
lere. göre mutabık kalınacak teferruatlı anlaşmalar uyarınca ödenmek üzere, £ 500 000 i geçmi-
yen bir meblâğı öder; 

(iii) Cumhuriyet Hükümetine hibe suretiyle, Cumhuriyetin ülkesi dâhilinde Dhekelia egemen 
üs bölgesinin Ayios Nikolaos kısmını dolanmak maksadı ile yollar inşası masrafları için £ 340 000 i 
geçmiyen bir meblâğı öder; ve' 

(iv) Kıbrıs Adası dahilindeki elektrik enerjisinin artırılması için malî yardım yapılması hak
kında Cumhuriyet Hükümeti tarafından yapılacak bir talep üzerine, şartları o zaman Birleşik Kı
rallık Hükümeti tarafından İngiltere Milletler Camiasının üyesi bağımsız memleketlere yapılan is
tikrazlara umumiyetle uygulanan şartlara benzer olmak üzere, iki Hükümet arasında mutabık ka
lınacak bir miktar ve şartlar üzerinden bir istikraz yapar. 

(c) 31 Mart 1965 den önceki 6 aylık devre zarfında ve mütaakıp beşer senelik devrelerin sona 
ermesinden önce Birleşik Kırallık Hükümeti, Cumhuriyet Hükümeti ile danışarak işbu fıkranın (a) 
bendinin hükümlerini gözden geçirir ve Cumhuriyet Hükümetinin malî ihtiyaçları dahil olmak üze
re bütün unsurları nazarı itibara alarak, Cumhuriyet Hükümeti ile tan tam anlaşmadan sonra, bu 
Hükümete mütaakıp beş yıllık devre zarfında sağlanacak malî yardımın miktarını tesbit eder. 
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(d) Yukarda zikredilen Ândlaşmada derpiş olunan hususlar haricolmak üzere veya bugrün ara

mızda başka türlü mutabık kalınmış ve tesbit edilmiş olmadıkça, Kıbns'ın idaresi veya Kıbrıs 
Cumhuriyetinin kurulmasından veya onunla ilgili olarak doğan veya doğduğu iddia olunan, her 
hangi bir tazminat talebini Cumhuriyet Hükümeti, Birleşik Kırallık Hükümetine ve Birleşik Kıral
lık Hükümeti Cumhuriyet Hükümetine yapmaz. 

(2) Yukardaki anlaşmalar Cumhuriyet Hükümetince şayanı kabul olduğu takdirde, işbu nota
nın bu mealdeki cevabınız ile birlikte Birleşik Kırallık Hükümeti ile Cumhuriyet Hülriimeti ara
sında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil etmesini teklif et
mekle bahtiyarım. 

LÎSTE 

îşbu notanın 1 (b) (ii) fıkrasında atıfta bulunulan prensipler şunlardır : 
(a) Tekrar yerleşme mecburi olmıyacaktır; 
(b) Bütün topluluğun teşkilâtlı surette tekrar yerleştirilmesi mevzuubahsolmıyacaktır; tekrar 

yerleştirme kendi rızası ile ve ferdî olmak esası üzerinden yürütülecektir; 
(e) Terkedenler zirai arazilerini ve diğer mallarını muhafaza ederler; 
(d) Terk edenlerin daimî ikâmet için evlerine dönmelerine müsaade olunmaz; 
(e) Tekrar yerleşme programının uygulanmasından Cumhuriyet sorumludur; 
(f) Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından yapılacak ödemeler tekrar yerleşme programı ge

reğince yapılan masrafları aşmıyacakür; 
(g) Tekrar yerleşme müsaadesi verilmesi için yapılan müracaatlar ancak bugünkü tarihten iti

baren bir yıl zarfında yapıldığı takdirde nazarı itibara alınır; 
(h) Köylüler, tekrar yerleşme müsaadesi verilmesi hakkını ancak Cumhuriyet dâhiline nakil 

sırasında Cumhuriyetinkinden başka bir vatandaşlıkta değil iseler, haizdirler. 
B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

YUEARDAKÎ METÎN AYNEN 

2. Bu notada mezkûr teklifler Kıbns Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu itibar
la, notanızın işbu cevap ile birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyideylemekle bahtiyarım. 

BAĞIMSIZLIK TARİHÎNDE ÖDENMEMİŞ BULUNAN MALÎ BORÇLAR 

Teessüs Andlaşmasını imzalamaya yetkili Birle
şik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios 

ve Dr. Küçük arasındaki Nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen Nota. 
Ekselanslarına, 
Malî meselelere mütedair aramızdaki, bugünkü tarihli Nota teatisinden önceki görüşmelere 

atfen, işbu Notaların hükümleri dışında halledilmesi gereken bâzı malî meseleler bulunduğu hu
susundaki görüş birliğimizi teyidetmekle ve uyarınca bu meselelerle ilgili olarak aramızda muta
bık kalınan aşağıdaki anlaşmaları beyan etmekle bahtiyarım : 

(a) Birleşik Kırallık Hükümeti, bugünkü tarihten hemen evvel Sömürge Hükümeti tarafın
dan Birleşik Kırallık Hükümeti için ve onun namına, sonradan ödenmek üzere, yapılan tediyeler
den mütevellit, ve onun için ve onun namına yapılan işler ve ifa olunan hizmetlerden, dolayı bu-

& Meclisi (8 . Sayısı ; 887 ) 



— 119 — 
günkü tarihten Önceki devrede, Sömürge Hükümetine borçlu bulunulan bütün meblağları, Cum
huriyet Hükümetine öder; aşağıdakiler buna dâhildir : 

(i) Emeklilik maaşları ve benzeri diğer tahsisatlar; 
(ii) Temmuz 1958 zarfında muvakkaten yerleştirilen muntazam hava trafik kontrolörlerinin 

masraflarının kabul olunan kısmı dâhil olmak üzere,. Birleşik Kırallık Hükümetinin Lefkoşa Uçuş 
Bilgisi Merkezinin masraflarına mutabık kalınan iştirak payı (yani, maaşların ve merkezin diğer 
masraflarının yarısı); 

(iii) Mısır'da kimsesiz kalmış şahısların bakım ve Mısır'dan bâzı şahısların tahliye edilmesi 
için yapılan ödemeler; 

(iv) Aşağıdakilerin inşasında yapılan masra 1ar : 
Episkopi geçit yolu, Akhna geçit yolu, 
Dhekelia - Pergamos yolu ve Ormidhai yakınındaki bâzı yol işleri; 
(v) Sömürge Hükümeti tarafından Birleşik Kırallık Hükümeti için ve onun namına yapılan 

istimlâkler ve elkoymalar (cebren veya diğer türlü) ile ilgili olarak yapılan ödemeler; 
(vi) Baf bölgesindeki kampların inşası ve bakımı için olan ödemeler. 
(b) Cumhuriyet Hükümeti Birleşik Kırallık Hükümetine aşağıdaki paraları öder : 
(i) Birleşik Kırallık Hükümeti tarafından Sömürge Hükümeti için ve onun namına, sonra

dan ödenmek üzere, bugünkü tarihten hemen önce yapılan tediyeler, ve onun için ve onun namı
na yapılan işler ve ifa olunan hizmetler ile ilgili olarak bugünkü tarihten önceki devrede Sömür
ge Hükümetinin borçlu bulunabileceği bütün meblağlar. 

(ii) Bugünkü tarihten hemen önceki devrede Sömürge Hükümetinin yürürlükteki kanunları 
veya idari teamülleri uyannca, bugünkü tarihten önce ithal edilen mallar veya erzak için ödenen 
Gümrük resimleri ile ilgili her hangi bir parayı iade veya geri almadan dolayı, Birleşik Kırallık 
Hükümetine veya Birleşik Kırallığın yetkili hizmet teşekküllerine iade edilmesi gereken paralar. 

(c) Birleşik Kırallık Hükümeti, bugünü tarihten önce Sömürge Hükümeti tarafından Birle- ^ 
şik Kırallık Hükümetinin kullanması için el konulan her hangi bir mal ile ilgili olarak, bugünkü 
tarihten hemen önce üçüncü bir şahsa karşı ödenmemiş olan her hangi bir borcu bu tarihten he
men önceki devrede yürürlükte olan kanunlar veya idari teamül uyarınca, ödemek için yapılan 
tediyeleri Cumhuriyet Hükümetine iade eder veya öder. 

(d) (i) Birleşik Kırallık Hükümeti ve Cumhuriyet Hükümeti birbirleri için ve birbirleri 
namına topladıklan meblâğlan diğerine öderler. 

(ii) Birleşik Kırallık Hükümeti ve Cumhuriyet Hükümeti, posta muamelelerinden mütevellit 
bugünkü tarihte borçlu olduklan meblâğları diğerine öder. 

(e) Sömürge Geliştirme ve Refah Plânlan ile ilgili olarak Birleşik Kırallık Hükümeti tara-
rafından yapılan hibe veya istikrazın miktannm her plân bakımından bu plânın hükümleri gere-
ğince ve bu plân için bugünkü tarihten önce yapılan masraf miktanna müsavi olduğundan emin 
olmak maksadiyle bir nihai hesap yapılır; ve böyle bir hesabın sonunda borçlu olduğu tesbit edi
len Hükümet diğerine bahis konusu meblâğı öder. 

(f) îşbu noktada : 
(İ) «Birleşik Kırallık Hükümeti» Büyük Britanya ve Kuze - irlanda Birleşik Kırallığı Hükü

meti demektir; 
(ii) «Sömürge Hükümeti» ve «Cumhuriyet Hükümeti» Kıbns Sömürgesi Hükümeti ve Kıbrıs 

Cumhuriyeti Hükümeti demektir; 
(iii) «Birleşik Kırallık Hükümeti» ne yapılan atıf milletlerarası münasebetlerinden bugün

kü tarihte Birleşik Kırallık Hükümetinin sorumlu olduğu her hangi bir ülkeye yapılan atfı içine 
alır sayılır; 

(iv) Her hangi bir Hükümete yapılan atıf, bu Hükümetin her hangi bir dairesine veya bu 
Hükümetin memleketinin veya ülkesinin her hangi bir âmme makamına yapılan atıflan içine alır 
sayılır. 
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2. Yukarda yazılı anlaşmalar Cumhuriyet Hükümetince şayanı kabul olduğu takdirde, işbu 

Notanın, bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Birleşik Kırallık Hükümeti ile Cumhuriyet Hükü
meti arasında bugünkü tarihte yürürlüğe girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil eder 
sayılmasını teklif etmekle bahtiyarım. 

B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız : 

(Nota metni aynen) 

2. Bu Notada yazılı anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu 
itibarla Notanızın, işbu cevap ile birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyidetmekle bahtiyarız. 

KIBRIS'TA MUKİM ÎNGÎLÎZLER 

Teessüs Andlaşmasını imzalamaya yetkili Birleşik Kırallık Temsilcisi ile Başpiskopos Makarios 
ve Dr. Küçük arasındaki nota teatisi 

A. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'e gönderilen nota. 
Ekselanslarına, 
Bugünkü tarihli Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuna mütaallik Andlaşmadan önceki müzakereler 

esnasında yapılan görüşmelere atfen, Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde mukim İngilizler hakkında ara
mızda mutabık kalman aşağıdaki andlaşmaları beyan etmekle bahtiyarım : 

(a) Mevcut Kıbns kanunları («Yabancıların» gayrimenkul mal iktisabı Kanunu, Kıbrıs kanun
ları - Bölüm 228) gereğince mukim ingilizlerin, yabancı olarak, Kıbns Cumhuriyetinin müsaadesi 
olmadıkça, mirastan gayri suretlerde Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde gayrimenkul mal iktisaplarına 
müsaade edilmiyeceği şartlar zuhur edebilir. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını alan ve 16 Şubat, 
1961 de Birleşik Kırallıkta mutaden mukim olan şahıslar tarafından veya bunların füruu tarafın
dan Birleşik Kırallık dâhilinde gayrimenkul mal iktisabı üzerine hiçbir tahdit koyulmıyaciiğı ci
hetle, Kıbns Cumhuriyeti dâhilinde mutaden mukim olan İngilizlerin, bunlann füruunun ve bu gi
bi şahısların kanlarının ve dul karılarının Kıbrıs Cumhuriyeti dâhilinde hiçbir tahdide tâbi olma
dan gayrimenkul mal iktisabedebilmelerini sağlamaya Kıbns Cumhuriyeti Hükümeti amadedir. 

(b) 16 Şubat 1961 de mutaden Birleşik Kırallıkta mukim olup Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlı
ğını alan ve Birleşik Kırallığı terkeden şahıslann, Birleşik Kırallık dâhilinde kazandıkları (serma
yelerinden tahakkuk ettirdikleri gelirler dâhil) sermayelerinin ve emeklilik maaşlarının ve diğer 
benzeri gelirlerin tediyelerini Birleşik Kırallığı, terk ettikten sonra Kıbns'a nakletmeleri üzerine 
hiçbir tahdit konulamıyacağı cihetle, Kıbns Cumhuriyeti Hükümeti, Cumhuriyeti terkeden mukim 
ingiliz'lerin Kıbrıs dâhilinde kazandıklan sermayelerinin (sermayelerinden tahakkuk ettirdikleri 
gelirler dâhil), emeklilik maaşlannm ve diğer benzeri gelirlerin tediyesini Kıbrıs'tan harice ya
pabilmelerini sağlamaya amadedir. 

(c) Mukim ingilizler, Kıbns Cumhuriyetine giriş ve oradan çıkış serbestilerine, Cuntfnıriyet 
dâhilinde ikametlerine, her hangi bir meşru kâr getiren iş ile iştigal etmelerine (iş vermek ve iş 
kabul etmek hakkı dâhil) ve Kıbns Cumhuriyeti makamlarına ingiliz dilinde hitabetmek hususun
da hiçbir tahdide mâruz kalmamalarına, önem verirler. Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, meskeni 
Kıbrıs dâhilinde olan mukim ingilizlerin, bunlann füruunun ve bu gibi şahıslann karılarının ve 
dul kanlarının, işbu fıkrada zikredilen konular ile ilgili hiçbir tahdide mâruz kalmıyacakları hu
susunda teminat vermeye amadedir. 

(d) işbu Notadaki «Mukim ingilizler», Birleşik Kırallık menşeli olup bugünkü tarihte mu
taden Kıbns'ta mukim bulunan ve Kıbns Cumhuriyeti vatandaşlığını almamış olan Birleşik 
Kırallık ve Sömürgeleri vatandaşta demektir. 
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2. îşbu Notada yazılı anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabul olduğu 

takdirde, işbu Notanın, bu mealdeki cevabınız ile birlikte, Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda 
Birleşik Kırallığı Hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti arasında bugünkü tarihte yü
rürlüğe girecek olan bu konudaki bir anlaşmayı teşkil eder sayılmasını teklif etmekle bahtiya
rım : 

B. Başpiskopos Makarios ve Dr. Küçük'ün cevabı. 
Ekselans, 
Bugünkü tarihli aşağıdaki Notanızın alındığını bildirmekle bahtiyarız. 

(N[ota metni aynen) 

2. Bu Notada yazılı anlaşmalar Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetince şayanı kabuldür ve bu 
itibarla, bu Notanın, işbu cevapla birlikte, bir anlaşma teşkil ettiğini teyideylemekle bahtiyarız. 

TÜRK CEMAATİNE MALÎ YARDIM 

Kıbrıs Valisi ile Dr. Küçük ve Rauf Denktaş arasındaki mektup teatisi 

A. Valinin Dr. Küçük ve Rauf Denktaş'a gönderdiği mektup. 
Büyük Britanya ve Kuzey - Manda Birleşik Kırallığı Hükümetinin, eğitim, vakıf malların 

geliştirilmesi, kültürel ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası gereğince kurulacak olan Türk Cemaat 
Meclisinin yetkisi dahilindeki diğer maksatlar için kullanılmak üzere, Kıbrıs Türk Cemaatine 
£ 1 500 000 lik meblâğı hibe suretiyle vermeyi kararlaştırdığını bildirmekle bahtiyarım. 

2. Bu itibarla, aşağıdaki anlaşmaları teklif ederim : 
(a) Birleşik Kırallık Hükümeti, yukarda 1 nci fıkrada zikredilen maksatlar için, Kıbrıs'

ın bağımsızlık tarihini takibeden iki yıl içinde derhal icra edilmek üzere Türk Cemaat Meclisi 
tarafından tasvibedilen maksatlar için kullanılmak üzere ve onun tarafından belirtilen taksit
ler ile, bu Meclise 1 milyon sterlinlik meblâğı öder. 

(b) Türk Cemaatinin âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilişik listede yazılı maksatlar için, 
Türk Cemaat Meclisinin kurulmasından önce, Eirleşik Kırallık Hükümeti, aşağıdaki şartlarla, 
Lefkoşa Türk Bankası nezdinde isminize açılacak bir müşterek hesaba £ 500 000 lik meblâğı 
öder : 

(i) Bu hesaptan yapılacak her hangi bir tediye, yalnız bu bölümde zikredilen maksatlar için 
ve yüksek Evkaf Meclisinin rızası ile ve her ikinizin imzanız üzerine yapılacaktır, ve 

(ii) Türk Cemaat Meclisinin kurulması üzerine, bu Meclise bahis konusu £ 500 000 lik meb
lâğdan yapılan her masrafın hesabını vereceksiniz ve, eğer varsa bakiyeyi bu Meclise yukardaki 
1 nci fıkrada zikredilen maksatlar için ödiyeceksiniz. 

(c) Türk Cemaat Meclisi, işbu fıkranın yukardaki hükümleri uyarınca size ve bu Meclise 
ödenen meblâğlar ile ilgili bütün muamelelerinin murakıpler tarafından kontrol edilmiş hesapla
rının, zamanı gelince, Birleşik Kırallık Hükümetine verilmesini sağlar. 

3. Kezalik, Yüksek Evkaf Meclisi dâhil olmak üzere Türk Cemaatinin, Birleşik Kırallık 
Hükümetinden veya Kıbrıs Sömürgesi Hükümetinden, Kıbrıs'ın idaresinden veya Kıbrıs Cumhuri
yetinin kurulmasından mütevellit veya bununla ilgili, veya başka türlü, hiçbir malî talebi bulun
madığını, ve bundan böyle Türk Cemaati tarafından veya onun namına böyle talepler yapılmı-
yacağını teyidetmenizi rica etmek isterim. îşbu fıkra, yürürlüğe girdiği zaman, 6 Temmuz 1960 da 
Lefkoşa'da parafe edilen Kıbrıs Cumihuriyetinin teessüsüne mütaallik Andlaşmanm hükümlerini 
ve bilhassa bunun «E» Ekinin hükümlerini, ihlâl etmez. 

4. Lütfen işbu mektubun 2 nci fıkrasında yazılı anlaşmaları kabul ettiğinizi teyidettiğiniz ve 
3 ncü fıkrada talebedilen teyidi yaptığınız takdirde, Lefkoşa Türk Bankası nezdinde isminize he
sap açtıracağım ve bu hesaba £ 500 000 lik meblâğı yatıracağım. 
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(1) Kira kontrolü yüzünden zarar gören vakıf binalarının umumi tamiri ve yenileştirilmesi. 
(2) Lefkoşa'daki Türk Kız Ortaokuluna yeni bir okul binası masrafları için. 
(3) Lefkoşa'da Girne Kapısındaki vakıf mallarının geliştirilmesi için. 
(4) Türk Cemaat Meclisi için Lefkoşa'da gerekli büroları haiz yeni bir bina inşası. 
(5) Girne'deki yeni ortaokulun inşası için avans. 
(6) Girne'deki bir otel için muayyen arazinin geliştirilmesi masrafları için. 
(7) Limasol'daki vakıf mallarının geliştirilmesi masrafları için. 
(8) Larnaka'daki vakıf mallan üzerinde modern turist kolaylıklarının inşası masrafları için. 
(9) Magosa'daki eski Türk mezarlığının geliştirilmesinin tamamlanması masrafları için. 

(10) Lefkoşa'daki Tekke bahçesinin veya diğer benzeri malların geliştirilmesi masrafları için. 
B. Dr. Küçük ve Rauf Denktaş'ın mektubu. 

tarihli aşağıdaki mektubunuzun alındığını bildiririz. 

(Yukardaki (A) metni aynen) 

2. Türk Cemaati adına, 2 nci fıkrada yazılı anlaşmaları kabul ettiğimizi teyidetmefcle ve 
mektubunuzun 3. ncü fıkrasında talebedilen teyidi yapmakla bahtiyarız. 

KIŞIM i - UMUMI HÜKÜMLER 

MADDE — 1. 

Kıbrıs Devleti, bu Anayasa gereğince, Cumhurbaşkanı Kıbrıs Elen Cemaati tarafından seçilen 
bir Elen ve Cumhurbaşkan Muavini Kıbrıs Türk Cemaati tarafından seçilen bir Türk olan, başkan
lık rejimine sahip bağımsız ve egemen bir Cumhuriyettir. 

MADDE — 2. 

Bu Anayasa maksatları bakımından — 
(1) Elen Cemaati, Elen aslından ve ana dili Elence olan veya Yunan kültür ananelerini pay

laşan veya Elen - Ortodoks Kilisesine mensup bulunan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını içine alır. 
(2) Türk Cemaati, Türk aslından ve ana dili Türkçe olan veya Türk kültür ananelerini pay

laşan veya Müslüman olan bütün Cumhuriyet vatandaşlarını içine alır. 
(3) Bu maddenin (1) nci ve (2) nci fıkraları hükümleri şümulüne girmiyen Cumhuriyet va

tandaşları, bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde, fert olarak Elen veya Türk 
Cemaatına katılmak hususunda ihtiyarlarını kullanırlar, fakat, bunlar bir dinî grupa mensup ise
ler bu takdirde, dinî grup olarak ihtiyarlarını kullanırlar vo bunun üzerine seçtikleri Cemaatın üye
si sayılırlar : 

Ancak, böyle bir dinî grupa mensubolan her hangi bir Cumhuriyet vatandaşı, grupunun ihtiyarı 
ile bağlı kalmamayı tercih edebilir ve mezkûr ihtiyarın kullanılmasından itibaren bir ay içinde 
Cumhuriyetin ilgili memuruna ve Elen ve Türk Cemaat Meclisleri Reislerine göndereceği yazılı ye 
imzalı bir beyanla mezkûr grupun mensup sayılacağı Cemaattan başka Cemaata mensubolınayı ih
tiyar edebilir : 

Ancak yine, mezkûr bir dinî grupun izhar ettiği ihtiyar, üyeleri adedinin gerekli sayıdan az 
olması sebebiyle kabul edilmediği takdirde, böyle bir grupun her hangi bir üyesi bu ihtiyarın red
dedildiği tarihten itibaren bir ay içinde, yukarda mezkûr tarzda, mensubolmak istediği Cemaata 
katılmayı ferden ihtiyar edebilir. 

Bu fıkra maksatları bakımından bir «dinî grup», aynı dine inanan ve aynı mezhebe mensup ve
ya bu dinin yetkisine tabi olan Kıbrıs'ta mutaden mukim şahıslardan, sayısı bu Anayasa yürürlü-
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ğe girdiği tarihte bini aşan ve bu tarihte en az beş yüzü Cumhuriyet vatandaşı olan bir grupu ifa
de eder. 

(4) Bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden üç ay sonra her^ hangi bir tarihte Cumhuriyet va
tandaşı olan bir şahıs, bir maddenin (3) ncü fıkrasında gösterilen ihtiyar hakkını vatandaş olma 
tarihinden itibaren üç ay içinde kullanır. 

(5) Bu maddenin (1) nci ve (2) nci fıkraları hükümleri şümulüne giren Cumhuriyetin bir 
Elen veya bir Türk vatandaşı, aşağıdaki şartlarla, üyesi olduğu Cemaata mensubolmaktan çıkarak 
diğer Cemaata katılabilir : — 

(a) İlgili vatandaşın böyle bir değişikliği istediğine dair ve Cumhuriyetin ilgili memuruna ve 
Elen ve Türk Cemaat Meclisleri Reislerine sunduğu yazılı ve imzalı bir beyanı; 

(b) Diğer Cemaatın Cemaat Meclisinin tasvibi. 
(6) Bu maddenin (3) ncü fıkrası hükümleri gereğince Elen veya Türk Cemaatına mensup sa

yılan her hangi bir fert veya dinî grup, aşağıdaki şartlarla, mezkûr Cemaata mensubolmaktan çı
karak diğer Cemaata mensup sayılabilir : — 

(a) ilgili fert veya dinî grupun böyle bir değişikliği istediğine dair ve Cumhuriyetin ilgili me
muruna ve Elen ve Türk Cemaat Meclisleri Eeislerine sunduğu yazılı ve imzalı bir beyanı; 

(b) Diğer Cemaatın Cemaat Meclisinin tasvibi. 
(7) (a) Evli bir kadın kocasının mensubolduğu Cemaata mensubolur; 
(b) Yirmi bir yaşından küçük ve evli olmıyan bir erkek veya kız çocuğu, babasının mensub

olduğu veya, babası bilinmediği ve evlâtlık da edinilmediği takdirde, annesinin mensubolduğu Ce
maata mensubolur. 

MADDE — 3. 

1. Cumhuriyetin resmî dilleri Elence ve Türkçedir. 
2. Teşriî, icrai ve idari muamele ve vesikalar her iki resmî dilde yazılır ve Anayasanın açık

ça gerekli kıldığı hallerde Cumhuriyet Resmî Gazetesinde her iki resmî dilde yayınlanmak sure
tiyle ilân edilir. 

3. Bir Elen'e veya bir Türk'e hitabeden idari veya diğer resmî vesikalar muhatabına göre 
Elence veya Türkçe yazılır. 

4. Adlî muamelelerin yürütülmesi veya yapılması ve kararların yazılması, taraflar Elen ise 
Elence, taraflar Türk ise Türkçe ve taraflar Elen ve Türk ise hem Elence hem de Türkçe olur. Di
ğer bütün hallerde, bu maksatlarla kullanılacak dil veya diller 163 ncü madde gereğince Yüksek 
Mahkeme tarafından yapılacak Mahkeme Tüzüğü ile tesbit edilir. 

5. Cumhuriyet Resmî Gazetesinde her metin her iki resmî dilde ve aynı sayıda yayınlanır. 
6. (1) Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanan her hangi bir teşriî, icrai veya idari mua

mele veya vesikanın Elence ve Türkçe metinleri arasındaki her hangi bir fark, yetkili bir mahkeme 
tarafından halledilir. 

(2) Bir Cemaat Meclisinin Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanan her hangi bir kanun 
veya kararının muteber metni bu Cemaat Meclisinin dilindeki metindir. 

(3) Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yaymlanmamakla beraber başka suretle yayınlanmış bulu
nan bir icrai veya idari muamele veya vesikanın Elence ve Türkçe metinlerinde her hangi bir fark 
ortaya çıktığı zaman ilgili Bakanın veya ilgili her hangi bir başka makamın hangi metin mute
ber veya doğru sayılması gerektiği hakkında yapacağı beyan nihai ve kesin olacaktır. 

(4) Yukarda söylenilen şekilde metinlerde bir fark görüldüğü her hangi bir halde, yetkili mah
keme muhik addedeceği bir tazminata karar verebilir. 

7. Madenî ve kâğıt paralarda ve pullarda her iki resmî dil kullanılır. 
8. Her şahıs, Cumhuriyet makamlarına resmî dillerden biri ile müracaat etme hakkını haizdir, 
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MADUi: — 4. 

1. Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken seçilecek 
tarafsız şekil ve renkte bir bayrağı olacaktır. 

2. Cumhuriyet makamları ve Cumhuriyet kanunları ile veya bunlara göre kurulan âmme hük
mi şahısları veya âmme menfaatim1 yararlı teşekküller Cumhuriyet bayrağını asarlar ve tatil gün
lerinde bu bayrak ile birlikte Yunan ve Türk bayraklarının her ikisini aynı zamanda asmak hak
kını haizdirler. 

3. Cemaat makamları ve müesseseleri tatil günlerinde, Cumhuriyet bayrağı ile birlikte Yu
nan veya Türk bayraklarından birini aynı zamanda asmak hakkını haizdirler. 

4. Cumhuriyetin her hangi bir vatandaşı veya, üyeleri Cumhuriyet vatandaşı olan, âmme mü
esseselerinden başka hükmi şahsiyeti haiz olan veya olmıyan her hangi bir müessese gayrimen-
kullerine, Cumhuriyet, Yunan veya Türk bayraklarından her hangi birini hiçbir tahdide tabi ol
maksızın asmak hakkını haizdir. 

MADDE — 5. 

Elen Cemaatı Yunan millî bayramlarını ve Türk Cemaatı Türk millî bayramlarını tesit etmek 
hakkını haizdirler. 

KISIM II - ANA HAK VE HÜRRİYETLER 

MADDE v- 6. 

Bu Anayasanın açık hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Temsilciler Meclisinin veya Cemaat 
Meclislerinden her hangi birinin hiçbir kanun veya kararı ve icra kuvveti kullanan veya idari gö
revler ifa eden Cumhuriyet dahilindeki her hangi bir organ, makam veya şahsın hiçbir muamele 
veya kararı, iki Cemaattan biri aleyhine veya şahıs olması veya, bir Cemaata mcnsubolması do-
layısiyle her hangi bir şahıs aleyhine ayırdedici olmıyacaktır. 

MADDE — 7. ' •' 

L Her şahıs hayat ve vücut bütünlüğü hakkına sahiptir. 
2. Kanunun ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında yetkili bir mahkeme

ce verilen bir hükmün infazı dışında, hiç kimsenin hayatına son verilemez. Kanun böyle bir ceza
yı ancak taammüden katil, ağır hiyanet,.devletlerarası hukuka, göre korsanlık ve askerî kanuna gö
re ölüm cezasını gerektiren suçlar için koyabilir. 

o. Kanunla konduğu zaman ve gösterildiği tarzda, aşağıdaki hallerde kesin olarak lüzumlu 
olduğu kadar cebir kullanılarak hayata son verilmesi, bu maddenin ihlâli suretiyle yapılmış sayıl
maz :— 

(a) Şahsın veya mülkün, başka türlü kaçınılması ve tamiri imkânsız ayni derecede bir zarara 
karşı savunulması; 

(}>) Bir şahsın, yakalanması için veya kanuna uygun tutukluktan kaçmasını önlemek için; 
(c) Bir ayaklanmayı veya karşı koymayı bastırmak maksadiyle girişilen hareketler. 

MADDE — 8. 

Hiçbir şahıs işkenceye veya gayriinsani yahut haysiyet kinci ceza veya muameleye tabi tutu
lamaz. 

M. MecM ( S. Sayısı : 38.71 
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MADDE — 9. 

Her şahıs insanca bir hayat ve sosyal güvenlik hakkına sahiptir. İşçilerin korunması, fakirlere 
yardım ve sosyal sigorta sistemi bir kanunla temin edilir. 

MADDE — 10. 

1. Hiçbir şahıs köle veya kul edinilemez. 
2. Hiçbir şahıs zorla veya mecburi olarak çalıştırılamaz. 
3. Bu madde maksatları bakımından aşağıdaki haller «zorla veya mecburi çalıştırma» sayıl

mazlar : — 
(a) 11 nei maddenin hükümlerine uygun bir tutukluğun devamı sırasında veya böyle bir tu

tukluktan şartla salıvermenin devammcâ istenilen çalışma; 
(b) Konulabilecek askerî bir hizmet veya, kanunla kabul edilmesi şartiyle, inançları gere

ğince askerlik vazifesini yapmaktan kaçınan kimselere mecburi askerlik yerine gördürülecek baş
ka bir hizmet; 

(c) Fevkalâde halde veya sekenenin hayat veya refahını tehdideden âfet halinde yaptırılan 
hizmet. 

MADDE — 11. 

1. Her şahıs hürriyet ve şahsi güvenlik hakkına sahiptir. 
2. Bir şahıs hürriyetinden ancak aşağıdaki hallerde kanunla konduğu zaman ve gösterildiği 

tarzda mahrum edilebilir : — 
(a) Yetkili bir mahkemece mahkûm edilen bir şahsın tutukluğu; 
(b) Bir mahkemenin kanuni bir emrine itaatsizlikten dolayı bir şahsın yakalanması veya tu

tukluğu ; 
(c) Bir şahsın, bir suç işlediği mâkul şüphesi üzerine yetkili adlî makam önüne getirilmesi 

maksadiyle veya bir suç işlemesini önlemenin veya işledikten sonra kaçmasına mâni olmanın mâ
kul olarak lüzumlu görüldüğü hallerde yakalanması veya tutukluğu; 

(d) Bir küçüğün, ıslahı maksadiyle kanuni bir emirle nezaret altına alınması veya yetkili 
adlî makam önüne getirilmesi maksadiyle kanuni tutukluğu; 

(e) Bulaşıcı bir hastalık yayabilecek şahısların, akıl hastalarının, alkoliklerin, uyuşturucu 
madde müptelâlarının veya serserilerin tutukluğu; 

(f) Bir şahsın Cumhuriyet topraklarına müsaadesiz girmesini önlemek için veya bir yabancı
nın, sınır dışı edilmesi veya iadesi muamelesine girişilmesi sebebiyle, yakalanması veya tutukluğu. 

3. Hiçbir şahıs, ölüm veya hapis cezasını müstelzim suçüstü bir cürüm halinde kanunla kon
duğu zaman ve gösterildiği tarz müstesna, kanunun gösterdiği usullere uygun olarak tanzim edil
miş gerekçeli adlî bir varaka bulunmaksızın yakalanamaz. 

4. Yakalanan her şahsa, yakalanmasını, icabettiren sebepler yakalanması sırasında, anladığı 
bir dilde bildirilir ve seçtiği bir hukukçunun hizmetinden istifadesine müsaade olunur. 

5. Yakalanan şahıs, yakalandıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda ve, daha evvel tahli
ye edilmediği takdirde, her halde yirmi dört saat geçmeden bir hâkim önüne çıkarılır. 

6. Yakalanan şahsın önüne çıkarıldığı hâkim, derhal, yakalanan şahsın anladığı bir dille ya
kalanma sebeplerini araştırır ve mümkün olan en kısa zamanda ve her halde hâkim önüne çıkma 
tarihinden itibaren üç günü geçmiyen bir süre zarfında, uygun göreceği şartlarla yakalananı ya 
tahliye eder veya, yakalanma sebebi suç hakkındaki tahkikat tamamlanmadığı takdirde, yaka
lanmanın devamına karar verir. Hâkim, zaman zaman, her defasında sekiz günü geçmemek şar-
tiyle, bu yakalanmanın devamına karar verebilir : 

Ancak, yakalanma süresinin toplamı, yakalanma tarihinden itibaren üç ayı tecavüz etmez ve 
bu sürenin sonunda yakalamayı tatbikle görevli her şahıs veya makam yakalanan şahsı derhal 
serbest bırakır. 
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Hâkimin bu fıkraya göre verdiği kararlar istinaf edilebilirler, 
7. Yakalanması veya tutukluğu sebebiyle hürriyetinden mahrum bırakılan her şahıs, tutuklu

luğunun kanuna uygunluğu hakkında bir mahkemece süratle karar verilmesi için kanun yollarına 
müracaat hakkına sahiptir. Tutukluğu kanuna aykırı görüldüğü takdirde serbest bırakılması 
mahkemece emredilir. 

8. Bu madde hükümlerine aykırı olarak bir yakalanmanın veya bir tutukluğun mağduru her 
şahıs, dâva açmak suretiyle tazminat almak hakkına sahiptir. 

MADDE — 12. 

1. Hiçbir şahıs, işlendiği zaman kanunen suç teşkil etmiyen bir fiil veya ihmalden dolayı suç
lu tutulamaz; ve hiçbir şahıs, bir suç için, imlendiği zaman kanunun bu suç için açıkça gösterdiği 
cezadan daha ağır bir cezaya çarptırılamaz. 

2. Bir suçtan dolayı beraat eden veya mahkûm olan bir şahıs, aynı suçtan dolayı tekrar mu
hakeme edilemez. Hiçbir şahıs, ayni fiil veya ihmalden dolayı, bu fiil veya ihmal ile ölüme sebe
biyet verilmiş olmadıkça, iki defa cezalandınlamaz. 

3. Hiçbir kanun, suçun veham%ti ile mütenasip bulunmıyan bir ceza koyamaz. 
4. Bir suçtan sanık her şahıs, suçluluğu kanuna uygun olarak ispat edilinceye kadar masum 

sayılır. 
5. Bir suçtan sanık her şahıs, aşağıdaki asgari haklara sahiptir : — 
(a) Hakkında yapılan ithamın mahiyet ve sebebinin anladığı bir dille ve etraflı surette der

hal kendisine bildirilmesi; 
(b) Savunmasını hazırlaması için kâfi zamana ve kolaylıklara sahip olmak; 
(c) Kendini bizzat veya seçeceği veya, eğer kâfi malî imkânlardan mahrum bulunuyor ve ada« 

letin selâmeti gerektiriyorsa, kendisine meccanen tâyin edilecek bir hukukçu vasıtasiyle savun
mak; 

(d) îddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek ve savunma tanıklarının da iddia tanık
ları ile ayni şartlar altında celp edilmelerinin ve sorguya çekilmelerinin sağlanması; 

(e) Mahkemede kullanılan dili anlıyamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yar
dımından meccanen faydalanmak. 

6. Malların toptan müsaderesi cezasının konması yasaktır. 

MADDE — 13. 

1. Yalnız savunma veya âmme sağlığı için lüzumlu veya yetkili bir mahkemenin ceza olarak 
vermesi için kanunla konmuş tahditler dışında her şahıs, Cumhuriyet toprakları dâhilinde serbest
çe seyahat etmek ve her hangi bir yerinde ikamet etmek hakkına sahiptir. 

2. Her şahıs, kanunun koyduğu mâkul tahditler altında devamlı veya geçici olarak Cumhuri
yet topraklarını terketmek hakkına sahiptir. 

; . ' " * ' : " :, MADDE — 14. 

Hiçbir vatandaş hangi şartlar altında olursa olsun, Cumhuriyetin dışına sürülemez veya içeri 
girmekten alıkonulamaz. 

MADDE — 15. 

1. Her şahıs, hususi ve ailevi hayatına riayet edilmesi hakkına sahiptir. 
2. Yalnız Cumhuriyetin güvenliği veya Anayasa düzeni veya âmme güvenliği veya âmme ni

zamı veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı yararına veya yalnız bu Anayasanın herhangi bir şah
sa sağladığı hak ve hürriyetlerin korunması için lüzumlu ve kanuna uygun olanlar dışında bu 
hakkın kullanılmasına hiçbir suretle müdahale edilemez. 
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MADDE — 16. 

1. . Her şahsın meskeni tecavüzden masundur. 
2. Kanunla konduğu zaman ve gösterildiği tarzda ve gerekçeli bir adlî varakaya dayanılarak 

veya evi işgal eden şahsın açık nzasiyle veya bir cebir suçunun mağdurunu veya her hangi bir 
âfetin kurbanlarını kurtarmak maksadiyle olanlar dışında, hiçbir meskene her hangi bir şekilde 
girilemez veya içinde her hangi bir arama yapılamaz. 

MADDE — 17 

1. Her şahıs, yazışmalarına ve kanunla yasak edilmiş vasıtalarla yapılmış olmaması şartiyle 
sair haberleşmelerine riayet ve bunların gizli kalması hakkına sahiptir. 

2. Kanunun yalnız tutuklular için mahkûmiyetten evvel ve sonra ve iflâs masası devamınca 
müflislerin iş yazışmaları ve haberleşmeleri hallerinde koyduklarının dışında bu hakkın kullanıl
masına müdahalede bulunulamaz. 

MADDE — 18. 

1. Her şahıs, düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. 
2. Akide veya âyinleri gizli olmıyan bütün dinler serbestir. 
3. Bütün dinler kanun önünde eşittir. Cemaat Meclislerine bu Anayasanın verdiği yetkiler 

mahfuz kalmak şartiyle, Cumhuriyetin teşriî, icrai veya idari hiçbir muamelesi din veya dinî mü
essese aleyhine ayırdedioi olamaz. 

4. Her şahıs, ibadet, öğretim, tatbik veya riayet şeklinde, tek başına veya toplu olarak, ale
nen veya hususi surette, itikatmı ikrar ve din veya inancını açıklamak ve din veya inancını değiş
tirmek hürriyet ve hakkına sahiptir. 

5. Bir şahsın dinini değiştirmesini sağlamak veya dinini değiştirmesini önlemek maksadiyle 
bedeni veya manevi zor kullanılması yasaktır. 

6. Bir kimsenin din veya inancını açıklamak hürriyeti yalnız Cumhuriyet güvenliği veya Ana
yasa düzeni veya âmme selâmeti veya âmme nizamı veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı yararı
na veyahut yalnız bu Anayasanın her hangi bir şahsa sağladığı hak ve hürriyetlerin korunması 
için lüzumlu ve kanunun koyduğu tahditlere tabidir. 

7. Onaltı yaşından küçük bir şahsın dinini kanuni vasisi tâyin eder. 
8. Hiçbir şahıs, geliri tamamen veya kısmen mensup olduğu dinden gayri bir dinin yararına 

tahsis edilmiş her hangi bir vergi veya resim Ödemeye zorlanamaz. 

MADDE — 19. 

1. Her şahıs, her şekli ile söz ve ifade hüı riyeti hakkına sahiptir. 
2. Bu hak, her hangi bir resmî makamın müdahalesi ve memleket sınırlan bahis konusu ol

maksızın kanaat ifade etme ve haber ve fikir alma ve verme hürriyetlerini içine alır. 
3. Bu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarındaki haklann kullanılması,. yalnız Cumhuriyet güven

liği veya Anayasa düzeni veya âmme selâmeti veya âmme nizamı veya âmme sağlığı veya. âmme 
ahlâkı yararı için veya başkalarının şöhret veya haklarının korunması veya bir sırrın ifşasının Ön
lenmesi veya adliyenin otorite ve tarafsızlığının idamesi için lüzumlu ve kanunun koyduğu for
malitelere, şartlara, tahditlere veya cezalara tabi tutulabilir. 

4. Gazeteler veya diğer basılı şeyler, Cumhuriyet Baş. Savcısının yazılı müsaadesi olmaksızın 
toplattınlamaz. Bu müsaade, en geç yetmiş iki saat içinde yetkili mahkeme karan ile tasdik 
olunmadığı takdirde toplattınlma kalkar. 

5. Bu madde hükümleri, Cumhuriyetin ses ve rüyet yayınları veya sinema işletmeleri için ruh
sat alınmasını istemesine engel olmaz. 
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MADDE — 20. 

1. ilgili cemaat kanununa uygun ve yalnız Cumhuriyetin güvenliği veya Anayasa düzeni veya 
amme selâmeti veya âmme nizamı veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı veya eğitim seviye ve nite
liği yararı için veya, ana babanın çocuklarına dinî inançlarına uygun bir eğitim sağlamak hakları 
dâhil olmak üzere, başkalarının hak ye hürriyetlerinin korunması için lüzumlu formalitelere, şart
lara veya tahditlere tabi olmak kaydı ile, her şahıs, öğretim veya eğitim görmek ve her şahıs veya 
müessese, öğretmek veya eğitmek hakkına, sahiptir. 

2. ilk eğitimi Elen ve Türk Cemaat Meclisleri kendi Cemaat ilkokullarında parasız sağlıyacak- . 
lardır. 

0. ilk eğitim, ilgili cemaat kanununca tesbit edilecek okul çağındaki, bütün vatandaşlar için 
mecburidir. 

4. ilk eğitimden gayri eğitim, lâyık ve uygun bulunan hallerde, Elen ve Türk Cemaat Meclis
lerince, ilgili bir1 cemaat kanunu ile tesbit olunacak hüküm ve şartlara göre, sağlanacaktır. 

MADDE — 21. 

1. Her şahıs, asayişi bozmamak kaydı ile toplanma hürriyeti hakkına sahiptir. 
2. Her şahıs, kendi menfaatlerini korumak için, sendikalar tesis etmek ve, sendikalara girmek 

hakkı da dâhil olmak üzere, başkaları ile bir araya gelerek dernek kurma hürriyeti hakkına sahip
tir. Hiçbir şahıs, ?> ncü fıkradaki tahditlere rağmen, bir derneğe girmeye veya bir derneğin üyeli
ğinde kalmaya zorlanamaz. 

?>. Bu maddedeki hakların kullanılmasına, yalnız Cumhuriyet güvenliği veya Anayasa düzeni 
veya anime selâmeti veya âmme nizamı veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı yararı için veya yal
nız, böyle bir toplantıya katılıp katılmadığına veya böyle bir derneğin üyesi olup olmadığına ba
kılmaksızın, her hangi bir şahsa bu Anayasa ile tanınan hak ve hürriyetlerin korunması için kesin 
olarak lüzumlu olan ve kanunun gösterdiklerinden başka tahditler konamaz. 

4. Hedef veya faaliyetleri Anayasa düzenine aykırı her dernek yasaktır. 
5. Hu hakların, silâhlı kuvvetler, polis veya jandarma mensuplarınca kullanılmasına bir ka

nunla tahditler konabilir. 
6. Bu madde hükümleri, şirketlerin, birliklerin ve kâr için faaliyette bulunan diğer dernekle

rin kurulmasına, teşekkül veya hükmi şahıs olma, ortaklık (ortakların hak ve mükellefiyetleri dâ
hil), sevk ve idare, tasfiye ve fesih konularını düzenliydi kanun hükümlerine tabi olarak tatbik 
edilir. .« 

MADDE — 22. 

1. Evlenme çağma erişen her şahıs, bu Anayasa hükümleri gereğince kendisine uygulanabi
lecek evlenmeye dair kanıma göre evlenmekte ve bir- aile kurmakta- hürdür. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasının hükümleri, aşağıdaki tarzda uygulanır : — 
(a) 111 nci maddede gösterildiği üzere .taraflara uygulanabilecek evlenmeye dair kanun aynı 

olmadığı takdirde, taraflar, mezkûr madde gereğince ikisinden birine uygulanabilecek olan ka
nundan birinin evlenmelerine uygulanmasını seçebilirler; 

(b) 111 nci madde hükümleri evlenmeye taraf olanlardan Hiçbirine uygulanamaz ve taraf
lardan hiçbiri Türk Cemaatının üyesi değil ise, evlenmeye, Temsilciler Meclisi tarafından yapılacak 
ve yaş, sağlık, akrabalık derecesi ve çok karılılığın men'ine dair olanlardan başka tahditler koy-
mıyacak olan bir Cumhuriyet kanunu uygulanır; 

(c) 111 nci madde hükümleri evlenmeye taraf olanlardan yalnız birine uygulanabildiği ve di
ğer taraf Türk Cemaatının bir üyesi olmadığı takdirde, evlenmeye, bu fıkranın (b) bendinde göste
rilen Cumhuriyet kanunu uygulanır. 
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Ancak, evlenmeye taraf olanlar, evlenmelerine cevaz vermesi şartı ile, 111 nci madde gereğince 

ikisinden birine uygulanabilecek olan kanunun evlenmelerine uygulanmasını seçebilirler. 
3. Bu madde hükmü, hiçbir suretle, Elen - Ortodoks Kilisesinin veya üyelerine 2 nci maddenin 

(3) ncü fıkrası hükümleri uygulanacak olan her hangi diğer bir dinî grupun, evlenmeye dair olan
lardan başka bu Anayasada gösterilen haklarına tesir etmez. 

MADDE — 23. 

1. Her şahıs, yalnız başına veya başkaları ile birlikte, her hangi bir menkul veya gayrimenkul 
mal edinme, buna malik olma, zilyet olma, bundan intifa veya buna tasarruf etme hakkına ve bu 
hakka riayet edilmesi hakkına sahiptir. 

Cumhuriyetin, yer altı suları, madenler ve eski eserler üzerindeki hakkı mahfuzdur. 
2. Bu maddede konanlar dışında, 1 nci fıkradaki hak hiçbir suretle kaldırılamaz veya kısıla

maz veya tahdidedilemez. 
3. 1 nci fıkradaki hakkın kullanılmasına, âmme selâmeti veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı 

veya şehir ve memleket plânlaması veya her hangi bir mülkün âmme menfaati için geliştirilmesi 
ve faydalı kılınması yararına veya başkalarının haklarının korunması için kesin olarak lüzumlu kı
sıntı veya tahditler kanunla konabilir. 

'Bir mülkün iktisadi değerini fiilen azaltan kısıntı ve tahditler için derhal tam bir tazminat öde
nir; anlaşmazlık halinde tazminatı hukuk mahkemesi tâyin eder. 

4 Cumhuriyet veya belediyeler veya, kendi yetkilerine tabi eğitim, din, hayır veya spor mües
seseleri, teşekkülleri veya tesisleri için ve yalnız kendi Cemaat mensuplarından olmak kaydı ile, 
Cemaat Meclisleri veya kanunun kendilerine zorla iktisap hakkı tanıdığı âmme hükmi şahısları ve
ya âmme menfaatine yararlı teşekküller, yalnız — 

(a) Bu Anayasanın yürürlüğe girişi tarihinden bir sene içinde çıkarılacak umumi bir zorla ik
tisap Kanununda hususi surette gösterilen ve âmme menfaati yararına olan bir maksat için; ve 

(b) Bu maksadın, zorla iktisabı yapan makamın umumi zorla iktisap Kanunu hükümlerine uy
gun olarak verdiği ve zorla iktisap sebeplerini açıkça bildiren bir kararı ile gösterilmesi halinde; ve 

(c) Anlaşmazlık çıktığı takdirde bir hukuk mahkemesince tesbit edilecek tam ve hakkaniyete 
uygun bir tazminatın nakteıı ve peşin ödenmesi şartı ile, her hangi bir menkul ve gayrimenkul 
malı veya bu gibi mal üzerindeki her hangi bir hak veya menfaati zorla iktisaba yetkilidirler. 

5. Zorla iktisabedilmiş her hangi bir gayrimenkul mal veya bu gibi mal üzerindeki her hangi 
bir hak veya menfaat, sadece bu iktisap maksadı için kullanılabilir. Bu maksat, iktisap tarihinden 
itibaren üç sene içinde gerçekleşmediği takdirde, iktisabedeh makam, bu üç senelik sürenin sonun
da iktisabedileni, iktisap fiyatına eski sahibine iade etmeyi teklif eder. Bu şahıs, kabul veya ret 
cevabını, bu teklifi aldığı tarihten itibaren üç ay içinde bildirir ve kabul ettiğini bildirdiği takdir
de, kabul tarihinden itibaren yine üç ay içinde iktisap bedelini iade etmesi üzerine iktisabedilen 
hemen kendisine iade edilir. 

6. Zirai ıslah maksadı ile zorla iktisaplarda, toprak yalnız gayrimenkulu zorla iktisabedilen 
malikin mensubolduğu Cemaate mensup şahıslara dağıtılabilir. 

7. Bu maddenin 3 ncü ve 4 nçü fıkraları, her hangi bir verginin veya para cezasının tahsili, 
her hangi bir hükmün infazı, mukaveleden doğma bir vecibenin ifası veya can veya malın tehlike
den korunması maksadı ile konmuş bir kanunun hükümlerine tesir etmez. 

8. Cumhuriyet veya, kendi yetkilerine tabi eğitim, din, hayır veya spor müesseseleri, teşekkül
leri veya tesisleri için ve ancak maliki ve zilyedi kendi Cemaat mensuplarından olmak kaydı ile, 
Cemaat Meclisleri, yalnız : — 

(a) Bu Anayasanın yürürlüğe girişi tarihinden itibaren bir sene zarfında çıkarılacak umumi 
bir el koyma kanununda hususi surette gösterilecek olan ve âmme menfaati yararına bir maksat 
için; ve 
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(b) Bu maksadın, el koymayı yapan makamın umumi el koyma kanununun hükümlerine uy

gun olarak verdiği ve el koyma sebeplerini açıkça bildiren bir kararı ile gösterilmesi halinde; ve 
(c) Üç seneyi geçmiyen bir süre için; ve 
(d) Anlaşmazlık çıktığı takdirde bir hukuk mahkemesince tesbit edilecek tam ve hakkaniye

te uygun bir tazminatın hemen nakten ödenmesi şartı ile, her hangi bir menkul ve gayrimenkul 
bir mala el koyma yetkisine sahiptirler. " *) 

9. Bu maddenin 1 nci fıkrasında konulan hak, bu madde hükümlerine rağmen, her hangi bir 
Piskoposluk, manastır, kilise veya her hangi bir diğer kilise hükmî şahsına ait her hangi menkul 
veya gayrimenkul bir mal veya bu gibi mal üzerindeki her hangi bir hak veya menfaat bakımın
dan, bahis konusu malları murakabesi altında, bulunduran yetkili kilise makamının yazılı rızası ol
madıkça, hiçbir suretle kaldırılamaz, kısılamaz veya tehdit edilemez ve bu maddenin 3 ve 4 ncü, 
7 ve 8 nci fıkraları hükümleri bu fıkra hükümlerine tabidir. 

Ancak, bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre şehir ve memleket plânlaması için yapılan 
kısıntılar veya tahditler, bu fıkra hükmüne girmez. 

10. Bu maddenin 1 nci fıkrasında konulan hak, bu madde hükümlerine rağmen, vakıfların meş-
rutunleyhleri ve mevkuflar ve Camilere veya diğer İslâm Dinî müesseselerine ait olan mallar da 
dâhil olmak üzere vakıf her hangi bir menkul veya gayrimenkul mal veya bu gibi mal üzerindeki 
her hangi bir hak veya menfaat bakımından, Türk Cemaat Meclisinin tasvibi olmaksızın ve ahkâ-
mülevkafa uygun bulunmadıkça, hiçbir suretle kaldırılamaz, kısılamaz veya tahdit edilemez ve bu 
maddenin 3 ve 4 ncü, 7 ve 8 nci fıkraları hükümleri bu fıkra hükümlerine tabidir: 

Ancak, bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine göre şehir ve memleket plânlaması için yapılan 
kısıntılar veya tahditler, bu fıkra hükümlerine girmez. 

11. İlgili her şahıs, bu madde hükümleri ile ilgili olarak veya bunlar gereğince mahkemeye 
müracaat etmek hakkına sahiptir ve böyle bir müracaat zorla iktisap muamelelerini1 durdurur; bu 
maddenin 3 ncü fıkrasına göre konulan her hangi bir kısıntı veya tahdit hallerinde, mahkeme, bu 
muamelelerin durdurulmasını emredebilir. 

Mahkemenin bu fıkra hükümlerine göre vereceği her karar istinaf edilebilir. 

MADDE — 24. 

1. Her şahıs, âmme masraflarının karşılanmasına imkânı nisbetinde iştirakle mükelleftir. 
2. Her hangi bir nevi vergi, resim veya mülk vergisi yolu ile yüklenecek böyle bir mükellefi

yet, ancak kanunla veya kanun gereğince konabilir. 
3. Makabline şâmil her hangi bir nevi vergi, resim veya mülk vergisi konamaz: 
Ancak, her hangi bir gümrük ithal resmi, buna dair kanun tasarısının sunulduğu tarihten iti

baren konabilir. 
4. Gümrük resimleri dışında her hangi bir nevi vergi, resim veya mülk vergisi yıkıcı veya ya

sak edici olamaz. 

MADDE — 25. 

1. Her şahıs, her hangi bir meslek, sanat, ticaret veya iş ile iştigal etme hakkına sahiptir. 
2. Bu hakkın kullanılması, münhasıran her hangi bir meslek ile iştigal için mûtadolarak lü

zumlu vasıflara dair veya yalnız Cumhuriyet güvenliği veya Anayasa düzeni veya âmme selâmeti 
veya âmme nizamı veya âmme sağlığı veya âmme ahlâkı yararına veya yalnız bu Anayasanın her 
hangi bir şahsa sağladığı hak ve hürriyetlerin korunması için lüzumlu veya yalnız âmme yararına 
olan ve kanunla konulan formalitelere, şartlara veya tahditlere tabi tutulabilir : 

Ancak, bir formalite, şart veya tahdit, iki Cemaattan her hangi birinin menfaatlerine aykırı ise 
böyle bir formalite, şart veya tahdit âmme yararınadır diye kanunla konulamaz. 

3. Bu maddenin yukarıdaki hükümlerine bir istisna olarak, âmme yararına olmak kaydı ile, 
mahiyeti itibariyle ana âmme hizmeti vasfında olan veya enerji kaynakları veya sair tabiî kaynak-
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ların işletilmesi ile ilgili olan bâzı işletmelerin yürütülmesi, bir kanunla, Cumhuriyete veya beledi
yelere veya bu kanunla bu maksatla kurulan ve Cumhuriyetin kontrolü altında idare edilen ve ser
mayesi yalnız âmme ve hususi kaynaklardan veya bunların her hangi birinden temin edilen âmme 
hükmi şahıslarına inhisar ettirebilir: 

Ancak, böyle bir işletme, bir belediye veya âmme hükmi şahsından gayrı bir şahıs tarafından 
yürütüldüğü takdirde, bu işletme için kullanılan tesisler, bu şahsın isteği üzerine, tam bir bedel öde
nerek, hale göre, Cumhuriyet veya bahis konusu belediye âmme hükmi şahsı tarafından iktisap 
olunur. 

MADDE — 26. 

1. Her şahıs, mukavele hukukunun umumi prensiplerince konulan şartlar, kısıntılar veya tah
ditlere tabi olmak kaydiyle, serbestçe mukavele yapmak hakkına sahiptir. Iktisaden kudretli şahıs
lar tarafından istismarı kanun önler. . 

2. Bir kanun, iş verenler ile işçiler arasiJidamecburi kolektif iş mukaveleleri yapılmasını, 
böyle bir mukavelenin akdinde temsil edilen veya edilmiyen her hangi bir şahsın haklarını yeter 
olarak korumak üzere, koyabilir. 

MADDE — 27. 

1. Grev hakkı tanınmıştır. Bu hakkın kullanılması, yalnız Cumhuriyetin güvenliğini veya Ana
yasa düzenini veya âmme nizamını veya âmme selâmetini veya sekenin hayatı için lüzumlu madde 
ve hizmetlerin idamesini veya bu Anayasanın her hangi bir şahsa sağladığı hak ve hürriyetleri ko
rumak maksadiyle konacak bir kanunja düzenlenebilir. 

2. Silâhlı kuvvetler, polis ve jandarma mensuplarının grev hakkı yoktur. Kanun bu yasağı 
âmme hizmeti mensuplarına da teşmil edebilir. 

MADDE — 28. 

1. Her şahıs, kanun, idare ve adliye önünde eşittir ve bunlar tarafından eşit olarak korunmak 
ve muamele görmek hakkına sahiptir. 

2. Her şahıs, bu Anayasada gösterilen bütün hak ve hürriyetlerden, Anayasada açıkça aksine 
bir hüküm bulunmadıkça, cemaai, ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi veya diğer inançlar, millî veya sos
yal menşe, doğuş, renk, servet, sosyal sınıf veya her hangi diğer bir sebeple doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle ayırdedilmeden istifade eder. 

3. Hiçbir vatandaş, Cumhuriyet ülkesi sınırları içinde her hangi bir asalet veya sosyal fark
lılık unvanını kullanamaz veya bunun imtiyazlarından istifade edemez. 

4. Cumhuriyet tarafından veya dâhilinde hiçbir asalet veya diğer sosyal farklılık unvanı veril
mez veya tanınmaz. 

MADDE — 29. 

1; Her şahıs, ferden veya diğer şahıslarla birlikte, yetkili her hangi bir âmme makamına yazılı 
olarak müracaat veya şikâyet ve bunların süratle incelenmesi ve karara bağlanması hakkına sa
hiptir. Gerekçeye dayanacak olan bu karar, derhal ve her halde otuz günü geçmiyen bir süre içinde 
müracaat veya şikâyet sahibine yazılı olarak bildirilir. 

2. Böyle bir karardan zarar gören her ilgili veya bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterilen süre 
içinde kendisine bir karar bildirilmiyen her şahıs, müracaat veya şikâyet konusu hakkında yetkili 
bir mahkemeye müracaat edebilir. 
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MADDE — 30. 

İ. Hiçbir şahıs, bu Anayasa ile veya gereğince kendisine gösterilen mahkemeye müracaat et
mek hakkından mahrum edilemez. Her ne ad altında olursa olsun adlî komisyonlar veya istisımi 
mahkemeler teşkili yasaktır. 

2. Her şahıs, medeni hak ve vecibelerinin veya kendisine karşı yapılan bir cezai isnadın bir 
karara bağlanmasında, kanunla tesis olunan bağımsız, tarafsız ve yetkili bir. mahkeme tarafında» 
mâkul bir süre içinde âdil ve aleni bir surette dâvanın dinlenmesi hakkına sahiptir. Karar, gerek
çeye dayanır ve aleni bir celsede okunur. Cumhuriyet güvenliği ve Anayasa düzeni veya âmme ni
zamı veya âmme selâmeti veya âmme ahlâkı yararına olduğu Veya küçüklerin menfaatleri veya taraf
ların hususi hayatlarının korunması için gerekli olduğu veya mahkemece yayının adaletin selâmeti 
için zararlı görüldüğü hususi hallerde basın mensupları ve halk, mahkeme karariyle duruşmaların 
tamamına veya bir kısmına sokulmıyabilir. 

3. Her şahıs — 
(a) Mahkeme önüne çıkarılması sebeplerinin kendisine bildirilmesi; 
(b) Dâvasını mahkemeye sunmak ve bunu hazırlamak için gerekli zamana sahibolmak; 
(c) Delillerini göstermek veya göstertmek ve tanıkların kanuna uygun olarak-sorguya çekil

mesi; 
(d). Kendi seçeceği bir hukukçu tutmak ve adaletin selâmeti gerektiriyorsa kanunun gösterdi

ği tarzda kendisine meccanen bir hukukçu tâyin edilmesi; 
(e) Hahkemede kullanılan dili anlıyamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın 

yardımından meccanen faydalanmak, 
hakkına sahiptir. 

MADDE — 31. 

Her vatandaş, bu Anayasanın ve onun gereğince yapılacak her hangi bir Cumhuriyet veya ilgili 
Cemaat Meclisi Seçim Kanununun hükümlerine uygun olarak, bu Anayasa veya her hangi böyle bir 
kanun gereğince yapılan her hangi bir seçimde rey kullanmak hakkına sahiptir. 

MADDE — 32. 

Bu kısımdaki hiçbir hüküm, Cumhuriyetin, yabancılarla ilgili her hususu bir kanunla Devlet Hu
kukuna uygun olarak düzenlenmesine engel olmaz. 

MADDE — 33. 

1. Bu kısımla sağlanan ana hak ve hürriyetler, Anayasanın fevkalâde hal hakkındaki1 hüküm
leri dışında, bu kısımda konulanlardan gayrı hiçbir tahdit veya kısıntılara tabi tutulamaz. 

2. Bu kısmın tahdit veya kısıntılara dair hükümleri dar şekilde tefsir edilir ve konduklarının 
dışında diğer her hangi bir maksatla tatbik edilemez. 

MADDE — 34. 

Bu kısımdaki hükümlerin hiçbiri, bir Cemaata, grup veya şahsa, bu Anayasa ile kurulan Ana
yasa düzeninin baltalanmasını veya yok edilmesini veya bu kısımla tanınan hak ve hürriyetlerin 
yok edilmesini veya bu kısımda konulduğundan daha geniş bir surette tahdidedilmesini hedef tutan 
bir faaliyete girişmeye veya harekette bulunmaya hak verir şekilde tefsir olunamaz. 

MADDE — 35, 

Cumhuriyetin teşriî, icrai ve kazai makamları, kendi yetki sınırları içinde, bu kısım hükümleri
nin tam tatbikini sağlamakla mükelleftirler. 
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MADDE — 36. 

1. Cumhurbaşkanı Devlet Başkanıdır ve Cumhuriyetteki bütün şahıslara tekaddüm eder. 
. Cümhurbaşkan Muavini Devlet Başkan Muavinidir ve Cumhurbaşkanından sonra Cumhuriyet

teki bütün şahıslara tekaddüm eder. 
Geçici olarak gaybubeti veya görevlerini yapamaması hallerinde (Cumhurbaşkanına vekâlet et

mek veya onun yerini almak bu maddenin 2 nei fıkrasında gösterildiği tarzda olur; 
2",. Cumhurbaşkanının veya Cümhurbaşkan Muavininin geçici olarak gaybubeti veya görevle

rini yapamaması lialinde, kendisine, bu Halin devammca, hale göre, Temsilciler Malisinin Reisi 
veya Reisvekili ve onun gaybubeti veya bu makam münhal bulunduğu takdirde, 12 rici matfde ge
reğince ona vekâlet eden temsilci vekâlet eder. 

MADDE — 37. 

Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı sıfatiyle — 
(a) Bütün resmî merasimlerde Cumhuriyeti temsil eder; 
(b) 54 ncü madde gereğince tâyin olunmuş diplomatik temsilcilerin itimatnamelerini imzalar ve 

nezdine akredite edilecek diplomatik temsilcilerin itimatnamelerini kabul eder; 
(e) (i) Milletlerarası andlaşma, sözleşme ve diğer anlaşmaları müzakere etmek için veya bu 

Anayasa Hükümlerine uygun ve tabi olarak müzakere edilmiş bulunan bu gibi andlaşma, sözleşme 
veya anlaşmaları imzalamak için 54 ncü madde gereğince tâyin olunmuş temsilcilerin salâhiyetna-
melerini; 

(ii) Bu Anayasada gösterildiği tarzda tasdik edilmiş milletlerarası andlaşma, sö*zl'eşme veya 
anlaşmaların tasdiknamelerinin gönderilmesine dair mektubu, 

İmza eder; 
(d) Cumhuriyet nişanlarını verir. 

^ * MADDÎ: — ss. 
î. Cümhurbaşkan Muavini Devlet Başkan Muavini sıfatiyle aşağıdaki haklara sahiptir : — 
(&l Bütün resmî merasimlerde hazır bulunmak; 
(D) Yabancı diplomatik temsilcilerin itimatnamelerinin takdiminde nazır Bulunmak; 
(&) Türk Cemaati, üyelerine Cumhuriyet nişanlarının verilmesi içjn Cumhurbaşkanına tavsiye

de Bulunmak. Cumhurbaşkanı, aksine vahim sebepler yoksa bu tavsiyeye uyar. Bu suretle verilmiş 
nişanlar, arzu ettiği takdirde, Cümhurbaşkan Muavini tarafından muhatabına tevdi olunur. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasının (a) ve (b) bendleri maksatları bakımından gerekli bilgi, ba
his konusu olaylardan yeter zaman önce Cümhurbaşkan Muavinine yazılı olarak bildirilir. 

MiADDE — 39. 

1. Cumhurbaşkanı ve Çumhurbaşjsan Muavininin tek dereceli, genel ve gjzK reyle olaoak ve, ara 
seçimi hariç, aynı günde fakat ayrı ayrı cereyan edecektir : 

Ancak, Her İM halde de, seçim için yalnız bir aday mevcutla Bu aday seçilmiş olarak ilân 
eöÜlir. 

2. Muteber olarak verilen reylerin yüzde ellisinden fazlasını alan aday seçjlîir'. Adaylardan 
Hiçbiri gerekli ekseriyeti sağlıyamadığı takdirde, seçdım, mütaakıp haftanın aynı gününde, muteber 
olarak verilen reylerin en çoğunu alan iki aday arasında tekrarlanır ve tekrarlanan Böyle Bir se
çimde muteber olarak verilen reylerin en çoğunu alan aday seçilmiş sayılır. 
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3. Deprem, su baskını, genel salgın hastalık ve benzeri gibi olağanüstü ve beklenmedik sebep

ler yüzünden seçim bu Anayasa gereğince tesbit edilen tarihte yapılamadığı takdirde, mütaakıp 
haftanın aynı gününde yapılır. 

MADDE — 40. 

Seçim zamanında aşağıdaki vasıfları haiz olan her şahıs Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan 
Muavini seçiminde aday olabilir : — 

(a) Cumhuriyet.vatandaşı olmak; 
(b) Otuzbeş yaşını varmış olmak; 
(c) Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra, haysiyeti muhil veya ahlâka 

aykırı bir suçtan hüküm giymemiş veya her hangi bir seçim suçundan dolayı yetkili bir mahkeme
ce ehliyetsiz kılınmamış olmak; 

(d) Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini olarak görev görmesine engel bir akıl has
talığı bulunmamak. 

MADDE — 41. 

1. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini görevi, Bakanlık veya Temsilciler veya bir 
Cemaat Meclisi Üyeliği veya belediye başkanlığı da dâhil olmak üzere her hangi bir belediye mec
lisi üyeliği veya Cumhuriyetin silâhlı veya emniyet kuvvetlerine mensubiyet veya bir âmme veya 
belediye görevi ile birleşemez. 

Bu madde bakımından «âmme görevi», Cumhuriyetin veya bir Cemaat Meclisinin âmme hizme
tinde, ücreti Cumhuriyet veya bir Cemaat Meclisince kontrol edilen, ücretli her hangi bir görev
dir ve her hangi bir âmme hükmi şahsmdaki veya âmme yararına bir teşekküldeki her hangi bir 
görevi de içine alır. 

2. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan; Muavini, görev süreleri boyunca, kendi namlarına veya 
başka bir şahıs namına, doğrudan doğruya veya dolayısiyle, kâr için olan veya olmıyan her han
gi bir iş veya meslek ile iştigal edemezler. 

MADDE — 42. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan' Muavini görevlerine Temsilciler Meclisi önünde aşağıda
ki sözü vererek başlarlar : — 

«Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yaplmış kanunlara, bağımsızlığının 
ve toprak bütünlüğünün korunmasına, iman ve riayet edeceğime söz veririm.». 

2. Temsilciler Meclisi, bu maksatla, görevi biten Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanı Muavi
ninin beş senelik görev sürelerinin son gününde ve 44 ncü maddenin 4 ncü fıkrası gereğince bir 
ara seçimi yapıldığı takdirde, bu seçimden sonraki üçüncü gün toplanır. 

MADDE — 43. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini görevlerine başladıkları tarihten itibaren beş 
sene süre ile görev görürler ve kendilerinden sonra seçilen Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkan 
Muavininin görevlerinin başlamasına kadar görevlerine devam ederler. 

2. 44 ncü maddenin 4 ncü fıkrası gereğince bir ara seçimde seçilen Cumhurbaşkanı ve Cum
hur Başkan Muavini, yerine seçildiği Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin görev sü
resinin geri kalan kısmı için görev görür. 

3. Yeni bir Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkan Muavininin seçimi, bunların görevleri biten 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavininin beş senelik görev sürelerinin son gününde görevle
rine başlıyabilmeleri için, bu süre bitmeden evvel yapılır. 

M. MeclM ( S. Sayısı : 387 ) 



— 135 — 
M A D D E — 44 . • • • . 

1. Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkan Muavinliği aşağıdaki hallerde inhilâl eder : — 
(a) ölüm ile; 
(b) Temsilciler Meclisine hitaben ve, hale göre, Reisi veya Reisvekili vasıtasiyle alman yazılı 

istifa ile; 
(c) Ağır hiyanet veya haysiyeti muhil veya ahlâka aykırı bir suçtan hüküm giyme halinde; 
(d) -Görevi fiilen görmeye engel daimî bedenî veya aklî yetersizlik veya geçici olanların dı

şında gaybubet halinde. 
2. Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkan Muavinliği inhilâl ettiği takdirde, bu inhilâl süre

since, Temsilciler Meclisinin Reisi veya Reisvekili, hale göre, Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaş
kan Muavinine vekâlet eder. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrasının (d) bendi ile ilgili olarak ortaya çıkacak her mesele hakkın
da, hale göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin mensup olduğu Cemaate mensup 
temsilcilerin basit ekseriyeti ile verilecek bir karar üzernine Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısının 
yapacakları teklif ile, Yüksek Anayasa Mahkemesi karar verir : 

Ancak, mezkûr temsilcilerin sayısı toplamının asgari beşte biri tarafından imzalanan bir ka
rar teklifi olmaksızın, Temsilciler Meclisinde bu hususla ilgili karar alınamaz, gündemine madde 
konamaz veya müzakere edilemez. 

4. Cumhurbaşkanlığı veya Cumhurbaşkan Muavinliği inhilâl ettiğinde, bu inhilâl, vukuu tari
hinden itibaren kırkbeş günü geçmiyen bir süre içinde yapılacak bir ara seçimi ile doldurulur. 

MADDE — 45. 

1. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, görevi süresince, bu madde hükümleri dışın
da, her hangi cezai takibata tabi değildir. 

2. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin gizli reyle ve temsilci
ler sayısı toplamının dörtte üçünün ekseriyeti ile vereceği bir kararma dayanılarak Cumhuriyet 
Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısmca ileri sürülecek bir iddia üzerine, Yüksek Mahkemede ağır hi-
yanetten muhakeme edilebilir : 

Ancak, temsilciler sayısı toplamının asgari beşte biri tarafından imzalanan bir karar teklifi ol
maksızın Temsilciler Meclisinde bu hususla ilgili bir karar alınamaz, gündemine madde konamaz 
veya müzakere edilemez. ^ 

3. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, Yüksek Mahkeme Reisinin müsaadesi ile 
Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı tarafından ileri sürülecek bir iddia üzerine, Yük
sek Mahkemede, haysiyeti muhil veya ahlâka aykırı bir suçtan dolayı muhakeme edilebilir. 

4. (1) Bu maddenin 2 nci veya 3 ncü fıkrası gereğince takibata tabi tutulan Cumhurbaşkanı 
veya Cumhurbaşkan Muavini, görevlerini görmekten alıkonulur ve bu takdirde 36 nci maddenin 2 
nci fıkrası hükümleri uygulanır. 

(2) Böyle bir takibata tabi tutulan Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini Yüksek Mah
kemede muhakeme edilir; mahkûmiyeti halinde görevi inhilâl eder ve beraeti halinde görevini ye
niden görmeye başlar. 

5. Bu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Cumhurbaşkanı 
veya Cumhurbaşkan Muavini, görevlerinin ifası sırasında işlediği her hangi bir suçtan dolayı ta-
kibedilemez, ancak, görev süresi içinde işlediği her hangi başka bir suçtan dolayı görevi sona erdik
ten sonra takibedilebilir. 

6. Görevlerinden her hangi birinin ifası sırasında işlediği her hangi bir fiil veya ihmalinden 
dolayı Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini aleyhine dâva açılamaz : 

Ancak, bu fıkra nükmü, her hangi bir şahsı, kanunda gösterildiği şekilde Cumhuriyeti dâva 
etme hakkından mahrum eder şekilde tefsir olunamaz. 
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MADDE — 46. 

İcra kuvveti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından temin olunur. 
İcra kuvvetini temin için Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavininin yedi Elen Bakan ve üç 

Türk Bakandan müteşekkil bir Bakanlar Kurulu vardır. Bakanlar, hale göre, Cumhurbaşkanı ve 
Cumhurbaşkan Muavini tarafından inha edilirler ve her ikisi tarafından imzalanacak bir kararna
me ile tâyin olunurlar. Bakanlar Temsilciler Meclisi dışından seçilebilir. 

Mütaakıp bakanlıklardan, yani Dışişleri, Millî Savunma veya Maliye Bakanlıklarından biri, bir 
Türk Bakana verilir. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini anlaştıkları takdirde bu sistemin 
yerine bir münavebe sistemi koyabilirler. 

Bakanlar Kurulu 54 neü maddede gösterildiği gibi icra kuvvetini kullanır. 
Bakanlar Kurulunun kararları mutlak ekseriyetle alınır ve, 57 nci maddeye uygun olarak Cum

hurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya her ikisi tarafından kesin veto veya iade hakkı kul
lanılmadığı takdirde, bunlar tarafından 57 nci madde hükümlerine uygun olarak Cumhuriyet Res
mî Gazetesinde yayınlanmak suretiyle derhal ilân olunur. 

MADDE — 47. 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Mauvini tarafından müştereken kullanılan icra kuvveti aşa-
ğıdakilerden ibarettir, yani : —• 

(a) 4 ncü maddede gösterildiği üzere Cumhuriyetin bayrağının şekil ve rengini tesbit etmek; 
(b) Cumhuriyetin nişanlarının ihdas veya tesisi; 
(e) 46 nci maddede gösterildiği üzere, ikisi tarafından imzalanmış bir kararname ile, Bakan

lar Kurulu üyelerinin tâyini; 
(d) 57 nci maddede gösterildiği üzere, Bakanlar Kurulunun kararlarının Cumhuriyet Resmî 

Gazetesinde yayınlanması suretiyle ilânı; 
(e) 52 nci maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisinin kabul ettiği her hangi bir kanun 

veya kararın Cumhuriyet Resmî Gazetesinde, yayınlanması suretiyle ilânı; 
(f) 112, 115; 118, 124, 126, LSI,- 133, 153 ve 184 ncü maddelerde gösterilen tâyinler; 118 nci mad

dede gösterildiği üzere görevlere ve 131 nci madde gereğince yapılan tâyinlere son verilmesi; 
(g) 129 ncu maddede gösterildiği üzere, mecburî askerlik hizmetinin konması; 
(h) 130 ncu maddede gösterildiği üzere, emniyet kuvvetlerinin azaltılması veya çoğaltılması; 
(i) 53 ncü maddede gösterildiği üzere, zarar gören tarafın ve mahkûm olan şahsın ayrı Cema

atlere mensubolduğu hallerde hususi af hakkının kullanılması; 53 ncü maddede gösterildiği üzere 
mahkûmiyet kararlarının azaltılması, durdurulması ve değiştirilmesi; 

(j) 140 neı maddede gösterildiği üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesine yollama hakki;, 
(k) 137 nci, 138 nci, 139 ncu ve 143 ncü maddelerde gösterildiği üzere. Yüksek Anayasa Mah

kemesinin kararlarının Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanması; 
(1) 46 nci maddede gösterildiği üzere, üç bakanlıktan, yani Dışişleri veya Millî Savunma veya 

Maliye Bakanlıklarından birine bir Türk Bakanın tâyini sistemi yerine bir münavebe sisteminin 
konması; 

(m) 48 ve 49 ncu maddelerin (d), (e), (f) ve (g) fıkralarında ve 50 ve 51 nci maddelerde be
lirtilen ve, hale göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin ayrı ayrı kullanabilecek
leri yetkilerden her hangi birinin kullanılması; 

(n) 79 ncu maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisine mesaj göndermek. 
t-.,. 

, MADDE — 48. 

Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan icra kuvveti aşağıdaki]erden ibarettir, yani : — 
(a) Elen Bakanları inha ve görevlerine son verme; 
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(b) 55 nei maddede gösterildiği üzere Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıla

ra başkanlık etmek ve Bakanlar Kurulu müzakerelerine rey hakkı olmaksızın katılmak; 
(e) 56 ncı maddede gösterildiği üzere, bu toplantıların gündemini hazırlamak; 
(d) 57 nei maddede gösterildiği üzere, Bakanlar Kurulunun dışişleri, millî savunma veya gü

venlik ile ilgili kararlarına karşı kesin veto hakkı; 
(e) 57 nei maddede gösterildiği üzere, Bakanlar Kurulunun kararlarını iade hakkı; 
(f) 50 nei maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisinin dışişleri, millî savunma veya gü

venlikle ilgili kanun veya kararlarına karşı kesin veto hakkı; 
(g) 51 nei maddede gösterildiği üzere; Temsilciler Meclisinin kanun veya kararlarını veya 

bütçeyi iade hakkı; 
(h) 137, 138 ve 143 ncü maddelerde gösterildiği üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesine müra

caat hakkı; 
(i) 141 nei maddede gösterildiği üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesine yollama hakkı; 
(j) 104 ncü maddede gösterildiği üzere, Elen Cemaat Meclisinin cemaat •kanunlarını ve karar

larını yayınlamak; 
(k) 142 nei maddede gösterildiği üzere, Elen Cemaat Meclisinin her hangi bir kanun veya" ka

rarını Yüksek Anayasa Mahkemesine yollama hakkı; 
(1) 139 ncu maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisleri veya her han

gi bir Cemaat Meclisi arasında veya Cumhuriyetin organları veya Cumhuriyet dahilindeki makam
lar arasında kuvvet veya yetki uyuşmazlık veya itirazlarına dair her hangi bir konu ile ilgili ola
rak Yüksek Anayasa Mahkemesine müracaat hakkı; 

(m) 53 ncü maddede gösterildiği üzere, ölüm cezalarında hususi af hakkı; 
(n) 47 nei maddede belirtilen yetkilerden her hangi birini Cumhurbaşkan Muavini ile müşte

reken kullanmak; 
(o) 79 ncu maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisine mesaj göndermek. 

MADDE — 49. 

Cumhurbaşkan Muavini tarafından kullanılan icra kuvveti aşağıdakilçrden ibarettir, yani : — 
(a) Türk Bakanları inha ve görevlerine son verme; ,. 
(b) 55 nei maddede gösterildiği üzere, Bakanlar Kurulunu toplantıya^ağırmas,ınî Cumhurbaş

kanından talebetnıek ve Bakanlar Kurulunun bütün toplantılarında bulunmak ve, müzakerelerine 
rey hakkı olmaksızın katılmak; , . . •'",. ••• ; , 

(c) 56 ncı maddede gösterildiği üzere, Cumlturbaşkanma gündeme geçirilecek konular teklif 
etmek; ' .„• . ,.;' 

(d) 57 nei maddede gösterildiği üzere, Bakanlar Kurulunun dışişleri, ..millî savunhıa veya gü
venlik ile ilgili kararlarına karşı kesin veto hakkı; 

(e) 57 nei maddede gösterildiği üzere, Bakanlar Kurulu kararlarım iade hakkı;•. 
(i) 50 ııci maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisinin dışişleri, millî savunma veya gü

venlik ile ilgili kanun veya kararlarına karşı kesin veto hakkı; 
(g) 51 nei maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisinin kanun veya . kararlarını veya 

bütçeyi iade hakkı; 
(h) 137, 138 ve 143 ncü maddelerde gösteril ligi üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesine müra

caat hakkı; ...', , 
(i) 141 nei maddede gösterildiği ü'zere, Yüksek Anayasa Mahkemesine yollama hakkı; 
(j) 104 ncü maddede gösterildiği üzere, Türk Cemaat Meclisinin cemaat kanunlarını ve karar

larını yayınlamak; 
(k) 142 nei maddede gösterildiği üzere, Türk Cemaat Meclisinin her hangi bir, kanun veya ka

rarını Yüksek Anayasa Mahkemesine yollama nakkı; 
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(1) 139 neu maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisleri veya her han

gi bir Cemaat Meclisi arasında veya Cumhuriyetin organları veya Cumhuriyet dahilindeki makam
lar arasında kuvvet veya yetki uyuşmazlık veya itirazlarına dair her hangi bir konu ile ilgili ola
rak Yüksek Anayasa Mahkemesine müracaat hakkı; 

(m) 53 ncü maddede gösterildiği üzere, ölüm cezalarında hususi af hakkı; 
(n) 47 nci maddede belirtilen yetkilerden her hangi birini Cumhurbaşkanı ile müştereken kul

lanmak; 
(o) 79 ncu maddede gösterildiği üzere, Temsilciler Meclisine mesaj göndermek. 

MADDE — 50. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin aşağıdaki konular ile 
ilgili her hangi bir kanun veya kararma veya onun her hangi bir kısmına karşı kesin veto hakkına, 
ayrı ayrı veya müştereken, sahiptirler : — 

(a) Yunanistan Kırallığmın ve Türkiye Cumhuriyetinin ikisinin birden katıldığı milletlerarası 
teşekküller ve ittifak anlaşmalarına Cumhuriyetin katılması müstesna olmak üzere, dışişleri; 

Bu bent maksatları bakımından «dışişleri» aşağıdaki konuları içine alır : — 
(i) Devletlerin tanınması, diğer memleketlerle diplomatik ve konsolosluk münasebetlerinin te

sisi ve bu münasebetlerin kesilmesi. Diplomatik temsilcilere agreman ve konsolosluk temsilcilerine 
exequatur verilmesi. Dışişleri hizmetinde bulunan diplomatik temsilcilerin ve konsolosluk temsilci
lerinin yabancı memleketlerde göreve gönderilmeleri ve dışişleri hizmetinde bulunan hususi temsil
cilerin yabancı memleketlerde görevlendirilmeleri. Dışişleri hizmetinde olmıyan şahısların yabancı 
memleketlerde diplomatik temsilci veya konsolosluk temsilcisi olarak her hangi bir göreve tâyin 
ve gönderilmeleri ve dışişleri hizmetinde olmıyan şahısların hususi temsilci olarak yabancı memle
ketlerde görevlendirilmeleri; 

(ii) Milletlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların akti; 
,(iii) Harb ilânı ve sulh akti; 
(iv) Cumhuriyet vatandaşlarının ve menfaatlerinin yabancı memleketlerde korunması; 
(v) Yabancıların Cumhuriyette ikamet, statü ve menfaatleri; 
(vi) Cumhuriyet vatandaşlarının yabancı tabiiyetini iktisapları ve yabancı bir hükümetin gö

revini kabul etmeleri veya hizmetine girmeleri; 
(b) Aşağıdaki savttıma konuları : — 
(i) Silâhlı kuvvetlerin terkibi ve vüsati ile bu kuvvetlere ayrılacak tahsisat; 
(ii) Kadrolara tâyinler ve bunlardaki terfiler; 
(iii) Harb malzemesinin ve her nevi patlayıcı maddelerin ithali; 
(iv) Müttefik memleketlere üsler verilmesi ve diğer kolaylıkların tanınması; 
(e) Aşağıdaki emniyet konuları : — 
(i) Kadrolara tâyinler ve bunlardaki terfiler, 
(ii) Kuvvetlerin dağıtımı ve yerleştirilmesi; 
(iii) Fevkalâde tedbirler ve sıkıyönetim; 
(iv) Polis kanunları. Jf* """ ' "~ 
Yukarda (c) bendi gereğince veto hakkının, polis ve jandarmanın normal çalışmasını ilgilendiren

lerin dışındaki, bütün istisnai tedbir ve kararları kavradığı belirtilir. 
2. Yukarıdaki veto hakkı bir kanun veya kararın bütününe veya her hangi bir kısmına kar

şı kullanılabilir, ve sonuncu halde kısmen veto edilmiş kanun veya karar, veto edilmemiş kısmı
nın bu Anayasanın ilgili hükümleri gereğince ilân edilmek üzere sunulup sunulmıyacağı hakkın
da bir karar verilmesi için Temsilciler Meclisine iade edilir. 

3. Bu madde gereğince veto hakkı, Temsilciler Meclisi kanunlarının veya kararlarının ilânı 
için 52 nei maddede konulan süre içinde kullanılır. 
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MADDE — 51. 

1. Cumhurbaşkanı re Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin he* hangi bir kanun Ve
ya kararını veya onun her hangi bir kısmını, tekrar incelenmesi için, Meclise iade1 etmek hakkına, 
ayrı ayrı veya müştereken, sahiptirler. 

2. Bütçenin Temsilciler Meclisi tarafından kabul olunması üzerine, Cumhurbaşkanı ve Cum-
hurbaşkan Muavini, bütçeyi, kendi kanaati veya kanaatlerince ayırd edici olması sebebine daya
narak Temsilciler Meclisine iade etmek hakkına veya haklarına, ayrı ayrı veya müştereken, sahip
tirler. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterildiği üzere, bir kanun veya karar veya onun her han
gi bir kısmı, Temsilciler Meclisine iade edildiği takdirde, Temsilciler Meclisi iade olunan konu 
hakkında iade tarihinden itibaren onbeş gün içinde karar verir ve bu maddenin 2 nci fıkrasında 
gösterildiği üzere bütçe iade edildiği takdirde, Temsilciler Meclisi iade olunan konu hakkında iade 
tarihinden itibaren otuz gün içinde karar verir. 

4. Temsilciler Meclisi kararında İsrar ettiği takdirde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Mu
avini, hale göre, kanun veya karar veya bütçeyi, bu Anayasa hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
Temsilciler Meclisinin kanun veya kararlarının ilânı için tesbit olunan süre içinde Cumhuriyet Bes-
mî Gazetesinde yayınlamak suretiyle ilân ederler. 

5. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini bu maddede gösterildiği üzere iade hakkını 
kullandığı zaman bunu diğerine hemen bildirir. 

6. Bu maddede gösterilen iade hakkı, Temsilciler Meclisinin kanunlarının veya kararlarının, 
ilânı iein 52 nci maddede gösterilen süre içinde kullanılır. 

MADDE — 52. 

Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin her hangi bir kanun veya 
kararının kendi dairelerine ulaştırılmasından itibaren onbeş gün içinde, bu kanun veya kararı, bu 
süre .içinde, hale göre, 50 nci maddede, gösterildiği üzere veto haklarını veya 51 nci maddede göste
rildiği üzere iade haklanm veya 140 ve 141 nci maddelerde gösterildiği üzere Yüksek Anayasa 
Mahkemesine yollama haklanm veya bütçe hakkında 138 nci maddede gösterildiği üzere Yüksek 
Anayasa Mahkemesine müracaat haklarını, ayn ayn veya müştereken, kullanmadıkları takdirde, 
Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanmak suretiyle ilân ederler. 

MADDE — 53. 

1. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, kendi Cemaatlerine mensup olup ölüm ceza
sına mahkûm edilen şahısları af etme hakkına sahiptir. 

2. Zarar gören kimse ile suçlu ayrı Cemaatlere mensup oldukları takdirde, bu af hakkını, 
Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavini aralarında varacaklan anlaşma ile kullanırlar; ikisi 
arasında anlaşmazlık halinde şefaat lehindeki rey üstün tutulur. 

3. Bu müddetin 1 nci veya 2 nci fıkrası gereğince af hakkı kullanıldığı takdirde, ölüm cezası 
müebbet hapse çevrilir. 

4. Diğer bütün hallerde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Cumhuriyetin bir mahke
mesi tarafından verilen her hangi bir cezayı, Cumhuriyet Başsavcısının ve Başsavcı Yardımcısının 
müşterek tavsiyesi üzerine, azaltabilirler, durdurabilirler veya değiştirebilirler. 

MADDE — 54. 

Ayrı ayn veya müşterek hareket etmek üzere Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavinine, 
47, 48 ve 49 ncu maddeler gereğince açıkça aynlmış olan icra kuvveti mahfuz kalmak şartiyle, Ba* 
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kanlar Kurulu, bu Anayasanın açık hükümlerine göre bir Cemaat Meclisinin yetkisine giren konu-
laa? dışpıda kalan» a§iftğıdaikiler de dâhil-olmak üzere, bütün konularda icra kuvvetini kullanır : — 

(•ar) Cumhuriyet idaresinin umumi şevki idaresi ve murakabesi ve umumi siyasetin idaresi; 
(b) 50 nci maddede gösterilen dışişleri; 

. (e) 50 ne! maddede gösterilen konular da dâhil olmak üzere millî savunma ve emniyet; 
Cld) Bütün âmme hizmetlerinin koordinasyonu ve bunlara nezaret; 
(#) : Btı Anayasanın ve kanunun hükümlerine uygun alarak Cumhuriyete ait olan mallara ne

zaret ve bunlar üzerinde tasarruf; 
(f*) Bir bakan tarafından Temsilciler Meclisine sunulacak olan kanun tasarılarını incelemek; 
(g) Heî? hangi bir" kanunu tatbik için bu kanunda gösterildiği üzere kararname veya nizam

name yapmak; 
(h) Temsilciler Meelisine sunulacak olan Cumhuriyet bütçesini incelemek. 

MADDE — 55. 

Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulunu toplantıya çağırır. Bu çağrı, Cumhurbaşkanınca re'sen ve
ya Cumhurbaşkan Muavininin belli bir konu için zamanında* istemesi üzerine yapılır. 

MADDE — 56. 

Bakanlar Kurulunun her hangi bir toplantısının gündemi, Cumhurbaşkanı tarafından istediği şe
kilde hazırlanır ve toplantıdan evvel bütüıt ilgililere bildirilir. Cumhurbaşkan Muavini her han
gi bir konuyu her hangi bir toplantının gündemine alınmak üzere Cumhurbaşkanına teklif edebi
lir. Cumhurbaşkanı bu konuyu teklif edilen toplantıda görüşülmesi mümkünse bu toplantının gün
demine alır, ateşi takdirde, bu ıkonu nıütaakıp toplantının gündemine alınır. 

MADDE — 57. 

1. Bakamlar Kuralatatfftlkıd&tt alma» kararlar derhal Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkajn 
M&mmmm oM^elerine ırlaştîMİır. 

& CumhTOeba t̂eaım veya Cumhua&aşkanı Muavini veya* her ikisi, Bakanlar Kurulunun kararla
rını, bunların dairelerine ulaştırTİtoammdaTi itibaren dört gün içinde tekrar incelenmek üzere Ba
kanlar Kuruluna iade etmek hakkına sahiptirler. Bu iade üzerine, Bakanlar Kurulu konuyu tek
rar inceler ve kararında ısrar ederse Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini bu kararı, bu 
maddenin 4 ncü fıkrası gereğince yayınlamak suretiyle ilân ederler. 

Ancak, veto hakkının mevcut olduğu hallerde, iade hakkının kullanılması, Cumhurbaşkanının 
veya Cumhurbaşkan Muavininin veya her ikisinin, üzerinde ısrar edilen, karara karşı, bunun da-
ireferme. ulaştırılmasından itibaren dört gün içinde, veto hakkını kullanmalarına engel olmaz. 

3. Bir karar, 50 nci maddede gösterilen dışişleri, millî savunma veya emniyet ile ilgili ise, Cum
hurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya her ikisi, bu karara karşı, bunun kendi dairelerine 
ulaştırılmasından itibaren dört gün içinde, veto kullanmak hakkına sahiptirler. 

4. Kararın tatbiki gerekiyor ve hakkında bu maddenin 2 nci veya 3 ncü fıkralarında gösteril
diği üzere veto veya iade hakkı kullanılmamış ise, bu karar, Bakanlar Kurulunun aksine bir ifade
sini ihtiva etmiyorsa, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Muavini tarafından Cumhuriyet Eesmî 
Gazetesinde yayınlanmak suretiyle derhal ilân olunur. 

MADDE — 58. 

1. Bîer Bakan Bakanlığının başıdır. 
2. Bu Anayasa gereğince, ayrı ayrı veya müşterek hareket etmek üzere Cumhurbaşkanına ve 

Cumhurbaşkan Muavinine, ve Bakanlar Kuruluna açıkça ayrılmış olan icra kuvveti mahfuz kal
mak şartiyle, her Bakan tarafından kullanılan icra kuvveti aşağıdaki konuları içine alır : -
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(a) Bakanlığını ilgilendiren kanunları tatbik etmek, ve normal olarak Bakanlığının sahasına 

giren bütün konu ve işleri idare etmek; 
(b) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Bakanlığını ilgilendiren kararname ve nizamnameleri 

hazırlamak; 
,(c) Kendi Bakanlığını ilgilendiren her hangi bir kanun ve bu kanun gereğince çıkarılmış bir 

kararname veya nizamname hükümlerinin tatbiki için emir vermek ve genelge yapmak; 
(d) Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Cumhuriyet bütçesinin kendi Bakanlığına ait kısmım 

hazırlamak. 

MADDE — 59. 

1. Cumhuriyet vatandaşı olmıyan ve Temsilciler Meclisi üyesi seçiminde aday olabilmek için ge
rekli vasıfları haiz bulunmıyan bir şahıs Bakan tâyin edilemez. 

2. Bakanlık görevi, Temsilcilik veya Cemaat Meclisi üyeliği veya Belediye Reisliği de dâhil. 
olmak üzere her- hangi bir belediye meclisi üyeliği veya Cumhuriyetin silâhlı veya emniyet kuv
vetlerine mensubiyet veya bir âmme veya belediye görevi veya, bir Türk Bakan bakımından, bir 
din adamı görevi ile birleşemez. 

Bu fıkra bakımından «âmme görevi» 41 nci maddedeki ile aynı mânadadır. 
3. Bakanlar, Elen Bakan olanlar Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilinceye kadar ve Türk 

Bakan olanlar Cumhurbaşkan Muavinince görevlerine son verilinceye kadar, görevlerinde kalırlar. 
4. Bakan olarak tâyin edilen her şahıs, görevine başlamadan evvel Cumhurbaşkanının ve Cum

hurbaşkan Muavininin önünde aşağıdaki sözü verir : — 
«Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yapılmış kanunlara, bağımsızlığı

nın ve toprak bütünlüğünün korunmasına, iman vo riayet edeceğime söz veririm.». 

MADDE — 60. 

1. Bakanlar Kurulunun biri Elen Cemaatine ve diğeri Türk Cemaatine mensup âmme memuru 
olan iki kâtibin idaresinde bir Müşterek Sekretaryası olur. 

2. Bakanlar Kurulunun Müşterek Sekreteryasınm iki kâtibi, Bakanlar Kurulu Dairesini idare 
ederler ve, Bakanlar Kurulu tarafından verilecek talimata uygun olarak, Kurulun toplantılarına 
iştirak ederler ve zabıtlarını tutarlar ve Bakanlar Kurulunun kararını ilgili organ -veya makama 
veya şahsa ulaştırırlar. . 

KISIM IV - TEMSİLCİLER MEOLÎSt 

MADDE — 61. 

Cumhuriyetin teşriî kuvveti, bu Anayasa ile açıkça Cemaat Meclislerine ayrılanlardan başka bü
tün konularda Temsilciler Meclisi tarafından kullanılır. 

MADDE — 62. 

1. * Temsilcilerin sayısı ellidir. 
Bu sayı, Temsilciler Meclisinin, Elen Cemaatinin seçtiği temsilcilerin üçte ikisini ve Türk Cema

atinin seçtiği temsilcilerin üçte ikisini ihtiva eden bir ekseriyetle alacağı bir karar ile değiştirilebi
lir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterilen te.ısilci sayısının yüzde yetmişi Elen Cemaati ve 
yüzde otuzu Türk Cemaati tarafından kendi üyeleri arasından ve temsilcilik sayısından fazla aday 
olduğu takdirde, aynı günde genel, tek dereceli ve gizli olarak ayrı ayrı yapılacak seçimle seçilir. 

Bu fıkrada konulan temsilciler nisbeti her hangi bir istatistik^ayısına JiaJai.değildir. 
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MADDE — 63. 

1. Bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, yirmi bir yaşma varmış ve 
Seçim Kanununda gösterilen ikamet şartlarını haiz her Cumhuriyet vatandaşı seçmen olarak Elen 
veya Türk seçim listesinden birine kaydedilmek hakkına sahiptir : 

Ancak, Elen Cemaati üyeleri yalnız Elen seçim listesine ve Türk Cemaati üyeleri yalnız Türk 
seçim listesine kayıt edilebilirler. 

2. Seçim Kanunu gereğince kayıt dışı bırakılan bir şahıs seçmen olarak kayît edilme hakkına 
sahip değildir. 

" * " * ' M MADDE — 64. 

Seçim zamanında aşağıdaki vasıfları haiz olan her şahıs bir temsilci seçiminde aday olabilir : — 
(a) Cumhuriyet vatandaşı olmak; 
(b) Yirmi beş yaşma varmış olmak; 
(c) Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra, haysiyeti muhil veya ahlâka 

aykırı bir suçtan hüküm giymemiş veya her hangi bir seçim suçundan dolayı yetkili bir mahke
mece ehliyetsiz kılınmamış olmak; 

(d) Temsilci olarak görev görmesine engel bir akıl hastalığı bulunmamak. 

MADDE — 65. 

1. Temsilciler Meclisinin görev süresi beş yıllık bir devredir. Birinci Temsilciler Meclisinin gö
rev süresi bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

2. Yeni seçilen Meclis bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince görevine başlayıncaya kadar süresi 
bitmiş Meclis görevine devam eder. 

MADDE — 66. 

1. Temsilciler Meclisi için genel seçim, süresi biten Meclisin süresinin bittiği aydan bir evvelki 
ayın ikinci Pazar günü yapılır. 

2. Bir Temsilcilik inhilâl ettiğinde bu inhilâl, vukuu tarihinden itibaren kırk beş günü geçmi-
yen bir süre içinde Temsilciler Meclisi tarafından tâyin edilecek bir tarihte yapılacak bir ara secimi 
ile doldurulur. 

3. Bu maddenin 1 nci veya 2 nci fıkrasında gösterilen bir seçim, deprem, su baskını, genel 
salgın hastalık ve benzeri gibi olağanüstü ve beklenmedik sebepler yüzünden, bu Anayasa ile veya 
gereğince tesbit edilen tarihte yapılamadığı takdirde, bu seçim mütaakıp haftanın aynı gününde 
yapılır. 

MADDE — 67. 

1. Temsilciler Meclisi, ancak, Türk Cemaati tarafmdan seçilen temsilcilerin asgari üçte birinin 
katıldığı mutlak bir ekseriyetle vereceği bir karar ile kendini fesih edebilir. 

2. Bu kararda, 65 nci ve 66 nci maddelerin 1 nci fıkraları hükümlerine rağmen, karar tarihin
den itibaren en erken otuz gün ve en geç kırk gün sonra yapılması gereken genel seçimin tarihi ve 
genel seçim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde olmak üzere yeni seçilecek Meclisin ilk top
lantısının tarihi tesbit edilir ve bu tarihe kadar eski Meclis görevine devam eder. 

3. 65 nci maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine rağmen, fesihten sonra seçilen Temsilciler Mecli
sinin görev süresi, fesih olunan Meclisin görev süresinin geri kalan kısmı kadar devam eder. Fesih, 
beş yıllık görev süresinin son yılı içinde vukubulduğu takdirde, Temsilciler Meclisi için genel se
çim, hem feshedilen Meclisin görev süresinin geri kalan kısmı hem de mütaakıp beş yıllık görev sü
resi için yapılır ve yeni seçilen Meclisiıı, fesih edilmiş Meclisin görev süresinden geri kalan kısmı 
içinde, yaptığı toplantılar olağanüstü içtima sayılır. 
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MADDE — 68. 

G5 nci maddenin 2 nci fıkrası veya 67 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince yeni seçilenMeclis gö
revine başlayıncaya kadar görevine devam eden bir Temsilciler Meclisi, ilgili kanun veya kararca 
açıkça gösterilecek acele ve istisnai beklenmedik haller dışında her hangi bir konu hakkında her 
hangi bir kanun yapmak veya her hangi bir karar almak yetkisine sahip değildir. 

MADDE — 69. 

Bir Temsilci, Temsilciler Meclisindeki görevine başlamadan evvel ve Meclisin genel bir oturu
munda aşağıdaki sözü verir : — 

«Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yapılmış kanunlara, bağımsızlığı
nın ve toprak bütünlüğünün korunmasına, iman ve riayet edeceğime söz veririm.». 

MADDE — 70. 

Temsilcilik görevi, Bakanlık veya Cemaat Meclisi üyeliği veya Belediye Reisliği de dâhil ojmak 
üzere her hangi bir belediye meclisi üyeliği veya Cumhuriyetin silâhlı veya emniyet kuvvetlerine 
mensubiyet veya bir âmme veya belediye görevi ile veya, Türk Cemaati tarafından seçilen bir Tem
silci bakımından, bir din adamı görevi ile birleşemez. 

Bu madde bakımından «âmme görevi», Cumhuriyetin veya bir Cemaat Meclisinin hizmetinde, üc
reti Cumhuriyet veya bir Cemaat Meclisince kontrol edilen, ücretli her hangi bir görevdir ve her 
hangi bir âmme hükmi şahsında veya âmme yararına bir teşekküldeki her hangi bir görevi de içine 
alır. 

MADDE — 71. 

Temsilcilik aşağıdaki hallerde inhilâl eder : — 
(a) ölüm ile; 
(b) Yazılı istifa ile; 
(c) 64 ncü maddenin (c) veya (d) fıkralarında gösterilen hallerden her hangi birinin vukuu 

veya Cumhuriyet vatandaşlığı sıfatının kaybı ile; 
(d) 70 nci maddede gösterilen görevlerden birini almakla, 

MADDE — 72. 

1. Temsilciler Meclisinin Reisi, Elen Cemaati tarafından seçilen temsilciler tarafından seçile
cek olan bir Elen ve Reisvekili, Türk Cemaati tarafından seçilen temsilciler tarafından seçilecek 
olan bir Türk'tür. Her biri, Temsilciler Meclisinin görev süresinin başlangıcında ve bu sürönin ta
mamı için aynı toplantıda yukarda gösterildiği gibi ayrı ayrı seçilir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterilen görevlerden her hangi biri inhilâl ettiğinde, bu in-
hilâli doldurmak için gereken süratle ve icabediyorsa olağanüstü bir oturumda* bahis konusu fık
rada gösterildiği tarzda bir seçim yapılır. 

3. Meelis Reisinin veya Reisvekilinin geçici gaybubeti sırasında veya bu maddenin 2 nci fıkra
sında gösterildiği üzere bu görevlerden her. hangi birindeki münhal dolduruluncaya kadar, hale 
göre, Reis veya Reisvekilinin görevlerini, kendi cemaati temsilcilerince başka türlü karar verilme
dikçe, kendi cemaatinin en yaşlı cemaat temsilcisi görür. 

4. Meclis Reisi ve Reisvekilinden başka temsilciler arasından iki Elen ve bir Türk Meclis Baş
kanlık Kâtibi ile iki Elen ve Bir Türk îdare Âmiri, hale göre, Reis veya Reisvekili tarafından tâyin 
olunur ve bunlar kendilerini tâyin eden Reis yeya Reisvekilinin bürosuna verilirler. 
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MADDE —- 73. 

1. Bu maddenin aşağıdaki hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Temsilciler Meclisi, içtüzüğü ile 
Meclis usulüne ve görevlerinin görülmesine ait hor-' konuyu düzenler. 

2. Başkan olarak Meclis Reisi ve Başkan Muavini olarak Meclis Reisvekili ile, Meclis Reisi ve 
Reisvekili seçimlerinden sonraki oturumunda Temsilciler Meclisi tarafından, Elen Cemaati Temsil
cileri arasından altı ve Türk Cemaati Temsilcileri arasından iki olmak üzere, seçilecek diğer sekiz 
üyeden müteşekkil ve Seçme Komitesi adını taşıyan bir Komite kurulur. 

3. Seçme Komitesi Temsilciler Meclisinin Daimî Komitelerini ve diğer geçici, ad hoc veya özel 
komitelerini tesis eder ve bu komitelerin üyeliklerine temsilciler tâyin eder ve bunları yaparken 
Komite tesisi veya tâyinler hakkında Meclisteki Elen ve Türk Cemaat gruplarının veya siyasi parti 
gruplarının tekliflerini önemle nazara alır. Bahis konusu komitelere tâyinler, mütaakrp fıkra hü
kümlerine tabidir. 

4. Temsilciler Meclisindeki Elen ve Türk Cemaat grupları ve siyasi parti grupları, Meclisin 
daimî ve diğer her hangi geçici, ad hoc veya özel komitelerinin her birinde yeter sayıda temsil olu
nur : ' . • ' • , 

Ancak, bu komitelerde Elen ve Türk cemaatleri tarafından seçilen temsilcilere verilen yerlerin 
sayısının toplamı, Mecliste Elen ve Türk cemaatleri tarafından seçilen temsilcilere ayrı ayrı veri
len yerler arasındaki nisbetin aynı olur. 

5. Temsilciler Meclisine sunulan her kanun tasarısı ve teklifi evvelâ müzakere edilmek üzere 
ilgili komiteye havale olunur. 

.Müstacel mahiyette sayılanlar haricolmak üzere, hiçbir tasarı ve teklif, bir komitede, bunu teş
kil eden temsilcilere dağıtımından sonra kırk sekiz saat geçmeden müzakere edilemez. 

Müstacel mahiyette sayılanlar haricolmak üzere, komite safhasını geçen hiçbir tasarı ve teklif, 
komitenin raporu ile birlikte temsilcilere dağıtımından sonra kırk sekiz saat geçmeden, Temsilci
ler Meclisinde müzakere edilemez. 

6. Temsilciler Meclisi toplantılarının, Meclis Reisvekili tarafından teklif olunan her hangi bir 
ilâve konuyu da ihtiva edecek olan, gündemi, Meclis Reisi tarafından hazırlanır ve Temsilciler Mec
lisine sunulur. 

Gündemin Temsilciler Meclisine sunulmasında ti sonra, her hangi bir temsilci bu gündeme ilâ
veler veya değişiklikler yapılmasını teklif edebilir ve bu teklifler hakkında Temsilciler Meclisi 
tarafından karar verilir. 

7. Hiçbir temsilci, Temsilciler Meclisinin hiçbir toplantısında özel kayıt defterin© ismini kay
dettirmeden veya toplantıya Başkanlık eden şahsın müsaadesini almadıkça konuşamaz. 

Bu formaliteye uyan her temsilci, söz aldığı toplantıda, konuya göre mâkul yeterlikte bir süre 
konuşmak ve dinlenmek-hakkına sahiptir. 

Konuşmalar, konuşmak istiyenlerin, hale göre, kayıt veya sözlü talep sırasına göre yapılır: 
Ancak, zıt. görüşler ileri sürüldüğü hallerde, birbirine zıt görüşleri ileri süren hatipler, imkân 

nisbetinde,-birbirlerini takibederler. Mamafih, Temsilciler Meclisindeki komiteler veya siyasi 
parti .grupları adına konuşan temsilciler, bu sıra ya tabi değildirler. 

Gündemle ilgili her hangi bir konu, içtüzüğün tatbiki veya müzakere yeterliği ile ilgili takrir
ler hakkında konuşmak istiyen Temsilcilere,, müzakere konusunun esası hakkında konuşmak isti-
yen temsilcilerden daha önce söz verilir ve bu halde, biri takririn lehinde diğeri aleyhinde olan iki 
temsilciye onbeşer dakika konuşmak üzere söz verilir. 

8. Temsilciler Meclisindeki bütün konuşmalar, Meclis kürsüsünden ve Temsilciler Meclisine 
hitaben yapılır. Meclisteki ve bütün komite toplantılarmdaki bütün konuşma ve diğer işlemler, 
yapıldıkları anda, söylendikleri veya yapıldıkları resmî dilden diğer resmî dile tercüme edilir. 

9. içtüzükte aksi gösterilmedikçe Mecliste ve komite toplantılarında, bir temsilcinin sözünün 
kesilmesi veya her hangi bir temsilciye, müzakere olunan konu ile ilgisi bulunmıyan şahsî hücum
lar yapılması yasaktır. 
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10. Temsilciler Meclisinde verilen reyler Elen Meclis Başkanlık kâtiplerinden biri ve Türk Mec

lis Başkanlık Kâtibi tarafından müştereken sayılır ve kayıt edilir. 
11. Temsilciler Meclisi müzakerelerinin zabıtları bütün işlemleri tam olarak ihtiva eder. 
Komitelerdeki işlemlerin zabıtları hülâsa olarak tutulur. Temsilciler Meclisinin bir toplantısı

nın zabıtlarına müteakip ilk toplantıda bir Temsilci tarafından yapılan sözlü itiraz veya ilgili 
toplantının Başkanına gönderilen yazılı itiraz üzerine Temsilciler Meclisi, bahis konusu zabıtların 
itiraza göre doğrultulmasma karar verebilir. 

12. Temsilciler Meclisinde temsilciler sayısı toplamının asgari yüzde onikisi tarafından temsil 
• edilen her siyasî parti, bir siyasi parti grupu teşkil edebilir ve bu sıfatla tanınmak hakkına sahip
tir. 

MADDE — 74. 

1. Temsilciler Meclisi, bir genel seçimden sonra bunu takibeden onbeşinci gün ve bundan son
raki yıîlarda yılın ayni gününde, olağan içtimaını yapmak üzere, davetsiz toplanır. 

2. Temsilciler Meclisinin olağan içtimai, her yıl, Temsilciler Meclisinin kararma göre üç ilâ al
tı ay sürer. 

3. On temsilci tarafından Meclis Reisi ve Reisvekilinin her ikisine de yapılacak olan bir ta
lep üzerine Temsilciler Meclisi, Meclis Reisi veya Reisvekili tarafından olağanüstü içtimaa çağı
rılır. 

MADDE — 75. 

1. Temsilciler Meclisinin toplantıları alenîdir ve müzakerelerinin zabıtları yayınlanır. 
2. Temsilciler Meclisi, gerekli görürse, temsilciler. sayısı toplamının dörtte üçünün ekseriyeti 

ile vereceği bir karar üzerine, gizli toplantılar yapabilir. 

MADDE — 76. 

1. Meclis Reisi, her toplantının başladığını ve sona erdiğini bildirir. 
2. Meclis Reisi, bir toplantının sona erdiğini bildirirken, aynı zamanda, Temsilciler Meclisinin 

rızasiyle, müteakip toplantı için tesbit edilen tarih ve saati de bildirir ve Temsilciler Meclisine bu 
toplantının gündemini sunar ve bunun üzerine 73 ncü maddenin 6 ncı fıkrası hükümleri uygula
nır. 

3. Her hangi bir * gündem, toplantıdan en az yirmi dört saat evvel basılır ve. temsilcilere•• da
ğıtılır. Ancak, gündem, müzakeresi başlamış olan konularla ilgili ise, dağıtımı toplantıdan evvel her 
hangi bir zaman yapılabilir. 

MADDE — 77. 

1. Temsilciler Meclisinde nisap, üyelerin sayısı toplamının asgari üçte biridir. 
2. Her hangi belli bir konuya ait müzakere, iki Cemaatten birinin toplantıda hazır bulunan 

temsilcilerinin ekseriyetinin talebi üzerine, bir defa yirmidört saat tehir olunur. 

MADDE — 78. 

3 Temsilciler Meclisinin kanun ve kararları, hazır bulunan ve reylerini kuİlanan temsilcilerin 
reyk ün basit ekseriyeti ile kabul olunur. 

2. tteçim Kanununda her hangi bir değişiklik, belediyeler ile ilgili veya resimler veya vergiler 
koyan her hangi bir kanunun kabulü, Elen ve Türk Cemaatları tarafından seçilen ve reye iştirak 
eden temsilcilerin ayrı ayrı basit ekseriyetini gerektirir. 
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MADDE — 79. 

1. Cumhurbaşkanı veya Oumhui'başkan Muavini Temsilciler Meclisine mesaj gönderebilir ve
ya görüşlerini bakanlar vasıtasiyle bildirebilir. 

2. Bakanlar, Temsilciler Meclisinin veya her hangi bir komitesinin müzakerelerini takibedebi-
lirler ve yetkilerine giren her hangi bir konuda Temsilciler Meclisine veya her hangi bir komite
sine demeçte bulunabilirler veya bilgi verebilirler. 

MADDE — 80. 

1. Kanun tekliflerinde bulunmak hakkı temsilcilere ve bakanlara aittir. 
2. Hiçbir temsilci bütçe masraflarında artış ile ilgili hiçbir kanun teklifi yapamaz. 

MADDE — 81. 

1. Bütçe, Temsilciler Meclisine, kanun tarafından malî yılın başlangıcı olarak tâyin edilen 
günden asgari üç ay önce sunulur ve tâyin edilen bu günden evvel kabul olunur. 

2. Malî yılın sonunu takibeden üç ay içinde, kesinhesaplar Temsilciler Meclisinin tasvibine su
nulur. 

MADDE — 82. 

Temsilciler Meclisinin bir kanun veya kararı, bu kanun veya kararda başka bir tarih tâyin 
edilmedikçe, Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanmakla yürürlüğe girer. 

MADDE — 83. 

1. Temsilciler, Temsilciler Meclisindeki her türlü demeç veya reylerinden dolayı hukukî veya 
cezai takibata tabi değildirler. 

2. Bir Temsilci, temsilcilik sıfatı devam ettikçe, Yüksek Mahkemenin müsaadesi olmaksızın, 
takibolunamaz, yakalanamaz veya hapis edilemez, ölüm veya beş yıl veya daha fazla hapis cezası ^ 
.ile cezalandırılabilen suç işlemesinde, suçlu, suç üstü yakalandığı takdirde, bu müsaadenin alınma
sına lüzum yoktur. Bu halde yetkili makam tarafından derhal haberdar' edilecek olan Yüksek 
Mahkeme, ilgilinin, temsilcilik süresince, takibinin veya tutukluğunun devamına müsaade edip etmi-
yeceğini kararlaştırır. 

3. Yüksek Mahkeme, bir temsilcinin takibedilmesine müsaade etmezse, bu temsilcinin bu suret
le takibedilemediği süre, bahis konusu suçun zamanaşımı bakımından nazara alınmaz. 

4. Yüksek Mahkeme, bir temsilciye yetkili bir mahkeme tarafından verilen bir hapis cezası 
hükmünün infazına müsaade etmezse, bu hükmün infazı temsilcilik sıfatı sona erinceye kadar te
hir olunur. 

MADDE — 84. 

1. Temsilciler, âmme gelirlerinden kanunun tâyin ettiği tahsisatlarını alırlar. 
2. Bu tahsisatlarda yapılan her hangi bir artış, yapıldığı Temsilciler Meclisi süresi içinde yü

rürlüğe girmez. 

MADDE — .85. . / 

Seçim için adayların haiz olması gereken vasıflar ile ilgili her hangi bir konu ve seçim iti
razları, Yüksek Anayasa mahkemesi tarafından kesin olarak karara bağlanır. 
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KISIM - V CEMAAT MECLÎSLERİ . 

MADDE — 86. 

Elen ve Türk Cemaatlerinin her biri, kendi üyeleri arasından, bu Anayasa hükümleri gereğince 
açıkça kendisine ayrılmış bulunan yetkilere sahibolacak bir Cemaat Meclisi seçer. 

MADDE — 87. 

1. Cemaat Meclisleri, kendi Cemaatları bakımından, bu Anayasanın sınırları içinde ve bu mad
denin 3 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartile, yalnız aşağıdaki konularda teşriî kuvveti 
kullanmak hakkına sahiptirler : — 

(a) Bütün dinî konular; 
(b) Bütün eğitim, kültür ve öğretim konuları, 
(c) Ahvali şahsiye; > 
(d) Ahvali şahsiye ve dinî konular ile ilgili hukuk dâvalarına bakacak mahkemelerin terek

küp ve dereceleri; " 
(e) Kendi Cemaatlarının refahım artırmak gayesi ile kurulan hayır ve spor tesis, teşekkül ve 

dernekleri gibi münhasıran Cemaata ait mahiyette menfaat ve müesseseler ile ilgili konular; 
(f) Kendi'ihtiyaçlarını ve murakabeleri altında bulunan teşekkül ve müesseselerin ihtiyaçları

nı karşılamak için kendi Cemaatları üyelerine 88 nci maddede gösterildiği gibi şahsi vergiler ve 
resimler koymak; 

(g) Bir Cemaat Meclisinin, münhasıran kendi Cemaati üyelerinden müteşekkil belediyelerce 
takibolunan gayelerin tahakkuk ettirilmesini mümkün kılmak için belediyelere ait kanunların sı
nırlan içinde nizamnameler veya talimatnameler şeklinde munzam mevzuatı gerektiren konular; 

(h) Kendilerine bu Anayasa ile verilen, istihsal ve istihlâk kooperatiflerini ve kredi müesse
selerini murakabe etme ve münhasıran kendi Cemaatlerinden müteşekkil belediyelere görevlerinde 
nezaret yetkilerini kullanmaları ile ilgili konular: 

Ancak : — 
(i) Bir Cemaat Meclisi tarafından bu (h) bendi gereğince yapılacak olan her hangi bir Cema

at kanunu, nizamname ve talimatname veya alınacak her hangi bir karar, doğrudan doğruya ve
ya dolayısiyle, istihsal ve istihlâk kooperatiflerini ve kredi müesseselerini düzenliyen veya bele
diyelere ait her hangi bir kanuna aykırı veya onunla uyuşmaz olamaz; 

(ii) < Bu bendin yukarıda (i) nîh .hükümlerinin hiçbiri bu (h) bendi ile bir Cemaat Meclisine 
•verilen yetkilerin kullanılması ile ilgili her hangi bir konuda Temsilciler Meclisine kanun yapmak 
yetkisini tanır şekilde tefsir edilemez; 

(i) Bu.Anayasa tarafından açıkça gösterilen diğer konular. 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasının (f) bendinin hiçbir hükmü, Temsilciler Meclisinin, bu Anaya

sanın hükümlerine uygun olarak, şahsi vergi koyma yetkisini her hangi bir suretle tahdit edecek 
şekilde tefsir edilmez. 

3. Bir Cemaat Meclisinin, bu maddenin .1 nci fıkrası ile kendisine verilen kuvveti kullanmak 
suretiyle, yapacağı her hangi bir kanun veya alacağı her hangi bir karar, hiçbir suretle, Cumhuri
yetin güvenliği veya Anayasa düzeni veya âmme selâmeti veya âmme nizamı veya âmme sağlığı 
veya âmme ahlâkı yararına veya bu Anayasa ile her hangi bir şahsa sağlanan ana hak ve hürriyet--
lere aykırı hiçbir hükmü ihtiva etmez. 

MADDE — 88. 

İ. Bir Cemaat Meclisinin, 87 nci maddesinin 1 nci fıkrasının (f) bendi gereğince vergi koymak 
yetkisi, her malî yıl bütçesinde gösterilen masraflarının, bu malî yıl için Cumhuriyet tarafından 
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bu maddenin 2 nci fıkrasında gösterildiği üzere Bütçesinden bu Cemaat Meclisine yapılan ödeme
lerle veya aynı malî yıl içinde bu Meclisin elde edebileceği başka her hangi bir gelir ile karş>-
lanmıyan kısmının karşılanması maksadı ile kullanılır. 

2. Temsilciler Meclisi, her malî yıl, Cemaat Meclislerinin kendi malî yılları bakımından ken
di yetkileri dahilindeki konular ile ilgili ihtiyaçları için, Elen ve Türk Cemaat Meclislerine aşa
ğıda gösterildiği üzere ayrılan iki milyon poünddan az olmıyan bir tahsisatı, bütçeye koyar ve 
her iki Cemaat Meclisine de ödenmeye hazır tutar : — 

(a) Elen Cemaat Meclisine bir milyon altı yüz bin poünddan az olmıyan bir meblâğ; ve 
(b) Türk Cemaat Meclisine dört yüz bin poünddan az olmıyan bir meblâğ: 
Ancak, her iki Cemaat Meclisine ödenecek asgari meblâğ toplamı artırıldığı takdirde, bu artı

rılan meblâğ kısmının Cemaat Meclislerinden her birine ayrılması, Temsilciler Meclisinin karar
laştıracağı tarzda yapılır. 

3. Bir Cemaat Meclisi talebettiği takdirde, bu Meclisin koyduğu vergiler, Cumhuriyet makam
ları tarafından bu Cemaat Meclisi namına toplanır ve bu Meclise ödenir. 

4. Bu madde ve 87 nci maddenin 4 nci'fıkrasının (f) bendi maksatları bakımından, «üye», 
bahis konusu üyelerin iştirak ettikleri hükmi şahıs olan veya olmıyan teşekkülleri de, hisseleri 
nisbetinde içine alır. 

MADDE — 89. 

1. Cemaat Meclisleri^ kendi cemaatleri bakımından, ayrıca aşağıdaki konularda da yetkiye 
sahiptirler : — ' 

(a) 87 nci maddenin, mütaakıp bentlerde özel hükümler bulunan, 1 nci fıkrasının (g) ve (h) 
bentlerinde gösterilenlerin dışındaki 'hükümleri gereğince teşriî kuvveti kullanmaya yetkili olduk
ları her hangi bir konu ile ilgili olarak, 

(i) Kendi Cemaat kanunları çerçevesi içinde siyaseti idare etmek; 
(ii) Bir Cemaat kanunu tarafından gösterilen tarzda ve şahıslar vasıtasiyle idari yetkileri kul

lanmak; 
fb) Kendi Cemaatlerinin refahını artırmak gayesi ile kurulan ve kanunlarla düzenlenen istil'ısaî 

ye istihlâk kooperatifleri ve kredi müesseselerini murakabe etmek; 
(c) Münhasıran kendi cemaatleri üyelerinden müteşekkil olan belediyelerin takibettikler' îra*-

yeleri tahakkuk ettirmek ve kanunlara tabi olan bu gibi belediyelere görevlerinde nezaret etmek. 
2. 87 nci maddenin 1 nci fıkrasının (e) bendindeki ve bu maddenin 1 nci fıkrasının (b) ben

dindeki hükümlerin hiçbiri, sekene istediği takdirde, bu bentlerde gösterilen mahiyette karma ve 
müşterek müesseselerin kurulmasını önliyecek şekilde tefsir edilmez. 

3. Merkezî idare, bu maddenin 1 nci fıkrasının (b) ve (c) bendlerinde gösterilen müessese, te
şekkül veya belediyeleri, kendi bakımından, yürürlükte olan mevzuat gereğince murakabe etmek is
tediği takdirde, bu murakabe, bahis konusu müessese, teşekkül veya belediyenin aidoldugu cemaata 
mensup memurlar tarafından yapılır. 

MADDE — 90. 

1. Bu maddenin mütaakıp hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, her Cemaat Meclisi, kendi cema
at kanunları ile veya onlar gereğince kendi kanun ve kararlarının tatbiki için hükümler koymak 
kuvvetine sahiptir. 

2. Bir Cemaat Meclisi, bu Anayasa gereğince kendisine verilen her hangi bir kuvveti kullanır-
Jşejı Jçendi kanunlarının ve kararlarının her hangi, birinde, bunların ihlâli veya verdiği bir talima
ta riayetsizlik için hapis cezası veya tutukluk koyma kuvvetine sahip değildir. 

3. Cemaat Meclisleri, kendi Cemaat kanunlarına veya kararlarına ve yetkileri içinde bulunan 
ahvali şahsiye ye dinî konular ile ilgili hukuk dâvalarına bakan mahkemelerin hükümlerine riayeti 
sağlamak için cebir kullanma yetkisine sahip değildirler. 
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4. Bir Cemaat Meclisinin her hangi bir kantin veya kararına veya bu Meclisin murakabe veya 

nezaret yetkisini kullanması ile ilgili her hangi |Dİr konuda riayeti sağlamak için cebir kullanması 
gerektiği zaman,' bu cebir, Cemaat Meclisi tarafından veya onun namına yapılacak talep üzerine, bu
nu tatbik etmek münhasır yetkisine sahibolan Cumhuriyetin âmme makamları tarafından tatbik 
olunur. 

5. Bir mahkemenin, bir, Cemaat Meclisinin münhasır yetkisi içinde bulunan her hangi bir konu 
ile ilgili her hangi bir karar veya emri Cumhuriyetin âmme makamları vasıtasiyle infaz edilir. 

MADDE — 91. 

1. Her Cemaat Meclisi, her yılda, mütaakıp malî yıl için gelir ve giderinin bütçesini hazırlar 
ve kabul eder. 

2. Cemaat Meclisi, bu bütçeyi, en geç, bir cemaat kanunu ile cemaat malî yılının başlangıcı 
olarak tesbit olunan güne kadar kabul eder. 

* 
MADDE — 92. 

Her Cemaat Meclisinin üyelerinin sayısı, ilgili Cemaat Meclisinin üyeleri sayısı toplamının üçte 
ikisinin ekseriyeti ile kabul olunan bir cemaat kanunu ile tâyin edilir. 

MADDE — 93. 

Her iki Cemaat Meclisi için seçimler, genel, tek dereceli ve gizli reyle yapılır. 

MADDE — 94. 

1. Bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, yirmibir yaşma varmış ve 
ilgili cemaat seçim kanununda gösterilen ikâmet şartlarını haiz her Cumhuriyet vatandaşı, ilgili 
cemaat seçim listesine seçmen olarak kaydedilmek hakkına sahiptir : 

Ancak, Elen Cemaati üyeleri yalnız Elen Cemaat seçim listesine ve Türk Cemaati üyeleri yalnız 
Türk Cemaat seçim listesine kayıt edilebilirler. 

2. ilgili Cemaat seçim kanunu gereğince kayıt dışı bırakılan bir şahıs seçmen olarak kayde
dilmek hakkına sahip değildir. 

MADDE — 95. 

Seçim zamanında aşağıdaki vasıfları haiz olan her şahıs bir Cemaat, Meclisi üyeliği seçiminde 
aday olabilir : — 

(a) Cumhuriyet vatandaşı olmak ve ilgili cemaat seçim listesinde kayıtlı olmak; 
(b) Yirmi beş yaşma varmış olmak; 
(c) Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra, haysiyeti muhil veya atilâka 

aykırı bir suçtan hüküm giymemiş veya her hangi bir seçim suçundan dolayı yetkili bir mahkemece 
ehliyetsiz kılınmamış olmak; 

(d) Bir Cemaat Meclisi üyesi olarak görev görmesine engel bir akıl hastalığı bulunmamak. 

MADDE -T- 96. 

1. Cemaat meclislerinin görev süresi, ilgili ee naat kanununun tesbit ettiği tarihten başlamak 
üzere beş yıllık bir devredir. 

2. Yeni seçilen Cemaat Meclisi bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince görevine başlayıncaya ka
dar süresi bitmiş Cemaat Meclisi görevine devam eder. 
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MADDE — 97. 

1. Bir Cemaat Meclisi için bir cemaat genel seçimi, süresi biten Cemaat Meclisinin süresinin bi
timinden en az otuz gün evvel yapılır. ' 

2. Bir Cemaat Meclisi üyeliği inhilâl ettiğinde bu inhilâl, vukuundan itibaren kırk beş günü 
geçmiyen bir süre içinde yapılacak bir ara seçimi ile doldurulur. 

3. Bu maddenin 1 nci veya 2 nci fıkralarında gösterilen bir seçim, deprem, su baskını, genel 
salgın, hastalık ve benzeri gibi olağanüstü ve beklenmedik sebepler yüzünden, bu Anayasa ile veya 
gereğince tesbit edilen tarihte yapılmadığı takdirde, bu seçim mütaakıp haftanın aynı gününde 
yapılır. 

MADDE — 98. 

•. ,1, Cemaat meclislerinden her biri, ancak mutlak ekseriyet ile vereceği bir karariyle kendini 
feshedebilir. 

2. Bu kararda, 96 nci 97 nci maddelerin 1 nci fıkraları hükümlerine rağmen, bahis konusu 
Cemaat Meclisi için, karar tarihinden itibaren en erken otuz gün ve en geç kırk gün sonra yapıl
ması gereken cemaat genel seçiminin tarihi ve cemaat genel seçimi tarihinden itibaren en geç onbeş 
gün içinde olmak üzere yeni seçilecek Cemaat Meclisinin ilk toplantısının tarihi tesbit edilir ve bu 
tarihe kadar eski Cemaat Meclisi görevine devam eder. 

3. 96 nci maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine rağmen, fesihten sonra seçilen Cemaat Meclisinin 
görev süresi, fesih olunan Meclisin görev süresinin geri kalan kısmı kadar devam eder. Fesih, ilgili 
Cemaat Meclisinin beş yıllık görev süresinin son yılı içinde vukubulduğu takdirde, bu Cemaat Mec
lisi için Cemaat genel seçimi, hem feshedilen Cemaat Meclisinin görev süresinin geri kalan kısmı 
hem de mütaakıp beş yıllık görev süresi için yapılır. 

MADDE — 99. 

96 nci maddenin 2 nci fıkrası veya 98 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince yeni seçilen bir Ce
maat Meclisi görevine başlayıncaya kadar görevine devam eden bir Cemaat Meclisi, ilgili kanun 
veya kararda açıkça gösterilecek acele ve,istisnai beklenmedik haller dışında her hangi bir konu 
hakkında her hangi bir kanun yapmak veya her hangi bir karar almak yetkisine sahip değildir. 

MADDE —' 100. 

Bir Cemaat Meclisi üyesi, Cemaat Meclisindeki görevine başlamadan evvel ve bu Meclisin ge
nel bir oturumunda aşağıdaki sö«ü verir : — 

«Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasına ve buna uygun olarak yapılmış kanunlara, bağımsızlığı
nın ve toprak bütünlüğünün korunmasına iman ve riayet edeceğime söz veririm.». 

MADDE — 10.1. 

1. Bir Cemaat Meclisi üyeliği görevi, Bakanlık veya, Temsilcilik veya Belediye Reisliği de dâ
hil olmak üzere her hangi bir belediye meclisi üyeliği veya Cumhuriyetin silâhlı veya emniyet kuv
vetlerine mensubiyet veya bir âmme veya belediye görevi ile veya, bir Türk Cemaat Meclisi üyesi 
bakımından, bir din adamı görevi ile birleşemez. 

2. Bu madde bakımından'«âmme görevi», Cumhuriyetin veya bir Cemaat Meclisinin âmme hiz
metinde, ücreti Cumhuriyet veya bir Cemaat Meclisince kontrol edilen, ücretli her hangi bir görev
dir ve her hangi bir âmme hükmi şahsında veya âmme yararına bir teşekküldeki her hangi bir gö
revi de, içine, alır. 
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MADDE — 102. 

Cemaat Meclisleri, İçtüzükleri ile, olağan ve olağanüstü toplantıları, bu toplantıların tarih ve sü
releri, reylerin izhar ve işlerinin görülme tarzı da dâhil olmak üzere, bütün usul konularına ait kai
deleri koyarlar. 

MADDE — 103. 

1. Cemaat Meclislerinin toplantıları alenidir ve müzakerelerinin zabıtları yayınlanır. 
2. Her bir Cemaat Meclisi, gerekli görürse, üyeleri sayısı toplamının üçte ikisinin ekseriyeti ile 

vereceği bir karar üzerine gizli toplantılar yapabilir. 

MADDE — 104. 

1. Elen veya Türk Cemaat Meclisi tarafından kabul olunan kanun veya kararlar, Cemaatlerine 
mensup Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini tarafından alınmalarından itibaren onbeş gün 
içinde imzalandıktan sonra Cumhuriyet Resmî Gazetesinde derhal yayınlanırlar. 

2. Bir Cemaat kanunu, bu kanunla başka bir tarih tâyin edilmedikçe Cumhuriyet Resmî Gaze
tesinde yayınlanmakla yürürlüğe girer. 

MADDE — 105 

.1. Cumhurbaşkanı Elen Cemaat Meclisinin ve Cumhurbaşkan Muavini Türk Cemaat Meclisinin 
kabul ettiği her hangi bir kanun veya kararı, alınmalarından itibaren onbeş gün içinde, tekrar in
celenmesi için ilgili Meclise iade edebilirler. 

2. İlgili Cemaat Meclisi kendisine iade edilen kanun veya kararın aynen kalmasında ısrar et
tiği takdirde, hale göre, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, bundan bir evvelki madde 
hükümlerine uygun olarak bu kanun veya kararı imzalar ve yayınlar. 

MADDE — 106. 

1. Bir Cemaat Meclisi üyesi, Mecliste yaptığı her türlü demeç veya reylerinden dolayı hukukî 
veya cezai takibata tabi değildir. 

2. Bir Cemaat Meclisi üyesi, üyelik sıfatı devam ettikçe, Yüksek Mahkemenin müsaadesi ol
maksızın, takibolunamaz, yakalanamaz veya hapis edilemez, ölüm veya beş yıl veya daha fazla ha
pis ile cezalandırılabilen bir suç işlemesinde, suçlu, suçüstü yakalandığı takdirde, bu müsaadenin 
alınmasına lüzum yoktur. Bu halde yetkili makam tarafından derhal haberdar edilecek olan Yük
sek Mahkeme, ilgilinin, üyelik süresince, takibinin veya tutukluluğunun devamına müsaade edip et-
miyeceğini kararlaştırır. 

3. Yüksek mahkeme, bir Cemaat Meclisi üyesinin takibedilmesine müsaade etmezse, bu üyenin 
bu suretle takibedilemediği süre, bahis konusu suçun zaman aşımı bakımından nazara alınmaz. 

Yüksek Mahkeme, bir Cemaat Meclisi üyesine yetkili bir mahkeme tarafından verilen bir hapis 
cezası hükmünün infazına müsaade etmezse, bu hükmün infazı, üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
tehir olunur. 

MADDE -~ 107. 

Bir Cemaat Meclisi üyeliği aşağıdaki hallerde inhilâl eder : — 
(a) ölüm ile; veya 
(b) Yazılı istif a ile; veya 
(c) 95 nci maddenin (c) veya (d) fıkralarında gösterilen hallerden her hangi birinin vukuu 

veya Cumhuriyet Vatandaşlığı sıfatının kayıbı veya ilgili cemaat seçim listesine seçmen olarak kay
dedilmek vasfını kaybetmek ile; veya 

(d) 101 nci maddede gösterilen görevlerden birini almakla. 
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v ' MADDE — 108. 

1. Elen ve Türk Cemaatlerinden her biri, kendi cemaatlerine ait bulunan eğitim, kültür, spor 
ve hayır müesseseleri için, hale göre,* Yunan veya Türk Hükümetlerinden malî yardım alma hakkı
na sahiptir. 

2. Kezalik, Elen veya Türk Cemaatlerinden her biri, kendi müesseselerinin faaliyeti için yeter 
sayıda öğretmen, profesör veya din adamına sahibolmadığı kanaatinde olduğu takdirde bu Cemaat, 
ihtiyaçlarını karşılamak için, hale göre, Yunan veya Türk Hükümetlerinden tamamen lüzumu kadar 
sağlıyabileeekleri personeli temin ve istihdam etmek hakkına sahiptir,. 

MADDE — 109. 

2 nci maddenin (3) neü fıkrası hükümleri gereğince Cemaatlerden birine mensubolmayı ihtiyar 
eden her dinî grup, ilgili bir cemaat kanununun gösterdiği üzere, seçilmiş üye veya üyeleri tara
fından, bu grupun mensubolmayı ihtiyar ettiği Cemaatin Cemaat Meclisinde temsil. edilmek hakkına 
sahiptir. 

^'(:"':-:WH MADDE — 110. 

1. Kıbrıs Otosefal Elen - Ortodoks Kilisesi, Mukaddes Kurallara ve yürürlükte olan şartına uy
gun olarak kendi iç işlerinin ve mallarının düzenlenmesi ve yürütülmesi münhasır hakkına sahib-
olmaya devam eder ve Elen Cemaat Meclisi bu hakka aykırı hareket etmez. 

2. Vakıf müessesesi ve Ahkâmül Evkaf, bu Anayasaca tanınır. 
Vakıf müessese veya tesisini veya vakıfları veya, camilere ve her hangi diğer bir İslâm dinî mü

essesesine ait mallar da dâhil olmak üzere, her hangi vakıf malları ilgilendiren veya her hangi bir 
suretle bunlara tesir eden* bütün konular, tuunhasıran Ahkâmül Evkaf ve Türk Cemaat Meclisince 
çıkarılan veya yapılan kanun ve nizamnamelere tabidir ve bunlara göre vo bunlar gereğince idare 
olunur ve hiçbir teşriî, icrai veya her hangi diğer bir muamele, bahis konusu Ahkâmül Evkafı ve 
Türk Cemaat Meclisinin bahis konusu kanunlarını ve nizamnamelerini ihlâl edemez veya onlara üs
tün gelemez veya müdahale edemez. . • 

3. Kendisine 2 nci maddenin (3) ncü fıkrası hükümleri uygulanan bir dinî grupun kilisesi, bu 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önîe yürürlükte olan Kıbrıs Sömürgesi kanunlarına 
uygun olarak sahibolduğu dinî konular ile ilgili her hangi bir hakkına; bu Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihte ve ondan sonra da sahibolmaya devam eder. 

MADDE — 111. 

1. Bu Anayasanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Elen - Ortodoks Kilisesi veya kendisine 
2 nci maddenin (3) ncü fıkrası hükümleri uygulanan bir dinî grup üyelerinin nişanlılık, evlenme, 
boşanma, evliliğin butlanı, ayrılık veya evlilik haklarının iadesine veya mahkeme kararı ile yapılan 
nesep tashihinden veya evlât edinmeden başka aile münasebetlerine dair her hangi bir konuya, bu 
Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte ve ondan sonra, hale göre,. Elen - Ortodoks Kilisesinin veya 
bahis konusu dinî grupun kilisesinin kanunu uygulanır ve buna bahis konusu kilisenin bir mah
kemesi bakar ve hiçbir Cemaat Meclisi bu kanuna aykırı hareket etmez. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası hükmü, bahis konusu mahkemenin her hangi bir karar veya emri
nin infazına, 90 nci maddenin 5 nci fıkrası hükümlerinin uygulanmasını önlemez. 
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KISIM VI - CUMHURİYETİN BAĞIMSIZ MEMURLARI 

Bölüm - /. 

Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı 

' MADDE — 112. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, bir Yüksek Mahkeme hâkimi tâyin edilebilmek 
için gerekli vasıfları haiz iki şahsı, biri Cumhuriyet Başsavcısı diğeri Cumhuriyet Başsavcı Yar
dımcısı olarak müştereken tâyin ederler : . 

Ancak, Başsavcı ve Başsavcı Yardımcısı aynı Cemaate nıensubolamazlar. 
2. Bağımsız bir daire olup hiçbir Bakanlığa tabi bulunmıyan Cumhuriyet Hukuk Dairesinin 

Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı ve Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısıdır. 
3. Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı, her hangi bir mahkemede dinlenmek hakkına 

sahiptirler ve bu mahkeme önüne çıkan bütün diğer şahıslara takaddüm ederler. 
Ancak Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısına daima takaddüm eder. 
4. Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısı, Cumhuriyet adliyesinin daimî üyesidirler ve 

Reisi haricolmak üzere Yüksek Mahkeme hâkimlerinin tabi olduğu aynı şart ve kayıtlar ile görev
lerini görürler ve görevlerine ancak bir Yüksek Mahkeme hâkimine uygulanan aynı sebepler ile 
ve tarzda son verilebilir. 

5. Cumhuriyet Başsavcısının veya Başsavcı Yardımcısının Cemaatine mensup şahısları ilgilendi
ren bütün konularda, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bir karar alınmadan önce, hale göre biri, 
ilgilinin Cemaatine mensubolan diğeri ile istişare eder : 

Ancak, yalnız bir Cemaatin hâkimlerinden mü'oşekkil ceza mahkemelerindeki takibatın kesin 
idare ve mesuliyeti, bu Cemaate mensubolan,. hale göre, Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet 
Başsavcı Yardımcısına aittir. 

MADDE — 113. 

1. Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Yardımcısının yardımı ile, Cumhuriyetin, Cumhurbaşka
nının, Cumhurbaşkan Muavininin, Bakanlar Kurulunun ve Bakanların Hukuk Müşaviridir ve ken
disine bu Anayasa veya kanun tarafından verilen veya emrolunan diğer bütün yetkileri kullanır ve 
diğer bütün iş ve görevleri görür. 

2. Cumhuriyet Başsavcısı, âmme menfaatine olmjık üzere istediği şekilde kullanacağı, Cumhuri
yet içinde her hangi bir şahsa karşı işlenmiş bir suç hakkında dâva açmak ve iddiada bulunmak, 
dâvayı devir almak, devam ettirmek veya ettirmemek yetkisine sahiptir. Bu yetki bizzat kendisince 
veya talimatı altında ve ona uygun olarak hareket eden kendine tabi memurlar tarafından kullanı
labilir. , 

MADDE — 114. 

1. Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, normal olarak makamına ait yetkilere sahiptir ve görev
leri görür ve kezalik, Cumhuriyet Başsavcısının talimatına göre;-- bu Anayasa hükümleri gereğince 
veya kanun Başsavcıya verilen bütün yetkileri kullanır ve bütün iş ve görevleri görür. 

2. Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı* Cumhuriyet Başsavcısının gaybubeti veya görevlerini ge
çici olarak göremediği hallerde kendisine vekâlet eder. 
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. ; Bölüm - II. 

Başmurakıp ve Başmurakıp Muavini 

MADDE — 115 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaskan Muavini, iki uygun ve lâyık şahsı, biri Başmurakıp ve di
ğeri Başmurakıp Muavini olmak üzere, müştereken tâyin, ederler : 

Ancak, Başmurakıp ve Başmurakıp Muavini aynı Cemaate mensubolamazlar. 
2. Bağımsız bir daire olup hiçbir Bakanlığa tabi bulunmıyan Cumhuriyet Murakıplık Dairesi

nin Başkanı Başmurakıp ve Başkan Muavini Başmurakıp Muavinidir. 
3. Başmurakıp ve Başmurakıp Muavini, Cumhuriyetin daimî âmme memurlarmdandırlar ve gö

revlerine son verilmesi veya emekliliğe şevkleri ancak bir Yüksek Mahkeme hâkimine uygulanan 
aynı sebepler ve tarzda yapılabilir. 

MADDE — 116 

1. Başmurakıp, Başmurakıp Muavinin yardımı ile, Cumhuriyet adına, bütün tediyat ve tahsi
latı murakabe eder ve Cumhuriyetin verdiği yetki ile veya gereğince tedvir olunan paraların ve di
ğer aktif kıymetlerin ve yüklenilen mükellefiyetlerin bütün hesaplarını murakabe ve teftiş eder 
ve bu maksatla, bu gibi hesaplara mütaallik bütün defter, kayıt ve raporları görmek ve bahis konu
su aktif kıymetlerin muhafaza edildiği yerlere girmek hakkına sahiptir. 

2. Başmurakıp, Başmurakıp Muavininin yardımı ile, kendisine kanun tarafından verilen veya 
emrolunan bütün diğer yetkileri kullanır ve bütün diğer iş ve görevleri görür. 

3. Başmurakabm bu bölümde gösterilen yetkileri, işleri ve görevleri, bizzat kendisi veya kendi 
talimatı altında ve ona uygun olarak hareket eden kendine tabi memurlar tarafından kullanılabilir 
veya görülebilir. 

4. Başmurakıp, bu bölümün gösterdiği iş ve görevlerinin görülmesi hakkında Cumhurbaşkanı
na ve Cumhurbaskan Muavinine her yıl bir rapor sunar ve onlar bu raporun Temsilciler Meclisinin 
bilgisine sunulmasını sağlarlar. 

• MADDE — 117. 

1. Başmurakıp Muavini, normal olarak makamına ait bulunan yetkilere sahiptir ve iş ve görev
leri görür ve kezalik, Başmurakıbın talimatı altında, bu Anayasa hükümleri gereğince veya kanun
la Başmurakıba verilen bütün yetkileri kullanır ve bütün iş ve görevleri görür. 

2. Başmurakıp Muavini, Başmurakıbın gaybubeti veya görevlerini geçici olarak göremediği hal
lerde kendisine vekâlet eder. 

Bölüm - III. 

Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdür ve Müdür Muavini 

MADDE — 118. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaskan Muavini, iki uygun ve lâyık şahsı, biri Cumhuriyet Emis
yon Bankasının Müdürü diğeri Müdür Muavini olmak üzere, müştereken tâyin ederler : 

Ancak, Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü ve Müdür Muavini aynı Cemaate mensubola
mazlar. 

2. Hiçbir Bakanlığa tabi olmıyan Cumhuriyet Emisyon Bankasının Başkanı Bankanın Müdürü 
ve Başkan Muavini Müdür Muavinidir. 
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3. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü ve Müdür Muavini, ya daimî âmme hizmeti üyeşi-

dirler veya tâyin kararnamelerinde gösterilen kayıt ve şartlara göre tâyin edilmiş şahıslardır. 
4. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, her hangi bir zaman, hale göre, Cumhuriyet 

Emisyon Bankası Müdürünün veya Müdür Muavininin veya her ikisinin de görevlerine müştereken 
son verebilirler. 

5. Görevlerine son verilmesinden hemen önce Cumhuriyetin daimî âmme memuru olan Cumhu
riyet Emisyon Bankasının Müdürünün veya Müdür Muavininin veya her ikisinin de görevine, bir 
evvelki fıkraya göre son verildiği takdirde, hale göre, buna veya bunlara, bu maddenin 6 ncı fıkrası 
ve bu Anayasanın Cumhuriyet âmme hizmetine dair hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Cumhuriye
tin daimî âmme hizmetinde diğer uygun bir görev verilir. 

6. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürünün ve Müdür Muavininin görevlerinin görülmesi 
ile ilgili her hangi bir disiplin konusu hakkında, 153 ncü maddenin 8 nei fıkrası gereğince kurulan 
kurul yetkilidir. 

MADDE — 119. 

1. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü, Cumhuriyet Edisyon Bankası Müdür Muavininin 
yardımı ile, Cumhuriyetin* para kanunlarını yürütür ve Cumhuriyet Emisyon Bankasını idare eder 
ve Cumhuriyet Emisyon Bankasının sahasına giren bütün diğer yetkileri kullanır ve bütün diğer 
iş ve görevleri görür. 

2. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü, Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdür Muavininin 
yardımı ile, kanun tarafından kendisine verilen veya emrolunan diğer bütün yetkileri kullanır ve di
ğer bütün işleri görür. 

3. Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdürünün bu bölümde gösterilen yetkileri, işleri ve görev
leri bizzat kendisi veya kendi talimatı altında ve ona uygun olarak hareket eden kendisine tabi me
murlar tarafından kullanılabilir veya görülebilir. 

4. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü. Müdür Muavininin yardımı ile, Bakanlar Kurulu
nun malî siyaset hakkında görevini ilgilendiren kararlarını ve her hangi bir kanunun hükümlerini 
tatbik eder ve bahis konusu siyasetin tatbik tarzı bakımından, Maliye Bakanı ile istişare eder ve< 
onun tavsiyeleri kendisine rehber olur. 

5. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdürü, Cumhuriyetin nakit, mevduat, senet ve tahville
rinin durumuna dair altı ayda bir Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine raporlar sunar ve 
onlar bu raporları Temsilciler Meclisinin bilgisine sunulmasını sağlarlar. 

*••"-'• MADDE — 120. 

1. Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdür Muavini, normal olarak makamına ait bulunan 
yetkilere sahiptir ve iş ve görevleri görür ve kezalik, Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdürünün ta
limatına tabi olarak, bu Anay.asa hükümleri gereğince veya kanunla Cumhuriyet Emisyon Bankası 
Müdürüne verilen bütün yetkileri kullanır ve bütün iş ve görevleri görür. 

2. Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdür Muavini, Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdürünün 
gaybubeti veya görevlerini geçici olarak göremediği hallerde kendisine vekâlet eder. 

MADDE - - 121. 

Bu bölüm hükümleri, Cumhuriyet Emisyon Bankasının bir Merkez Bankası olmasına engel olur 
şekilde tefsir olunmaz : 

Ancak, bu takdirde, bu bölüm hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Cumhuriyet Emisyon Banka
sının Müdürü Cumhuriyet Merkez Bankasının Müdürü ve Cumhuriyet Emisyon Bankasının Müdür 
Muavini Cumhuriyet Merkez Bankasının Müdür Muavini olurlar. 
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KISIM VII - ÂMME HÎZMETÎ 

Bölüm - T. 

Umumi hükümler 

MADDE — 122. 

İlgili metin başka türlü ieabettirmedikçe, bu bölüm maksatları bakımından — 
«Âmme görevi» âmme hizmetinde bir görevi ifade eder; 
«Amme memuru», asaleten veya geçici olarak veya vekâleten bir âmme görevini gören şahsı ifa

de eder; 
«Âmme hizmeti», Cumhuriyet ordusundaki veya emniyet kuvvetlerindeki hizmet dışında Cum

huriyet hizmetini ifade eder ve Kıbrıs Yayın hükmi şahsında, Kıbrıs Dahilî Telekomünikasyon ida
resinde ve Kıbrıs Elektrik idaresinde ve âmme yararına bir kanunla kurulan hükmi şahsiyeti haiz 
olan veya olmıyan ve sermayesi Cumhuriyet tarafından sağlanan veya teminat altına alman veya, 
işletme münhasıran bahis konusu teşekkül tarafından yapılıyorsa, idaresi Cumhuriyetin murakabesi 
altında olan her hangi diğer teşekküUerdeki hizmetleri içine alır, ancak, tâyini veya münhalinin 
doldurulması bu Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştere
ken yapılan bir görevdeki hizmetler veya, Cumhuriyetin veya yukarda bahis konusu teşekküllerden 
her hangi birinin daimî işleri ile ilgili olarak muntazaman istihdam edilenler haricolmak ü z e ^ işçi
ler tarafından yapılan hizmetler, buna dâhil değil:lir. 

MADDE — 123. 

1. Âmme hizmeti, yüzde yetmişi Elen'lerden ve yüzde otuzu Türk'lerden müteşekkildir. 
2. Bu kemmî dağıtım, âmme hizmeti kademelerinin her derecesinde amelî olarak mümkün ol

duğu kadar tatbik edilir. 
3. iki Cemaatten birinin yüzde yüze yaklaşan bir ekseriyette bulunduğu bölgelerde veya ma

hallerde, bu bölgelere veya mahallere yerleştirilen veya buralarda kendilerine görev verilen 
âmme memurları o Cemaate mensubolur. 

MADDE — 124. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken tâyin olunan bir Başkan 
ve diğer dokuz üyeden müteşekkil bir Âmme Hizmeti Komisyonu kurulmuştur. 

2. Komisyonun yedi üyesi Elen ve üç üyesi Türk'tür. 
3. Komisyonun her üyesi altı yıllık bir süre için tâyin olunur, fakat istediği zaman Cumhur

başkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine hitaben kendi imzasını taşıyan bir yazı ile istifa edebilir. 
4. Komisyon üyelerinin ücreti ve diğer hizmet şartları bir kanunla gösterilir ve bunlar tâ

yinden sonra aleyhlerine değiştirilemez. 
5. Komisyonun bir üyesinin görevine ancak bir Yüksek Mahkeme hâkimine uygulanan ayni 

sebepler ve tarzda son verilebilir. 
6. (1) Ancak, Cumhuriyetin bir vatandaşı, yüksek ahlâki karakter sahibi ve bir Temsilciler 

Meclisi üyesi seçilmek için gerekli vasıfları haiz olan şahıslar Komisyon üyeliğine tâyin edilebilir. 
(2) Başkan bakımından son oniki ay ve her hangi diğer bir üye bakımından son altı ay için

de aşağıdaki görevlerden birinde bulunmuş olan veya bulunan bir şahıs, Komisyon üyesi olarak 
tâyin edilemez veya üye kalamaz : — 

(a) Bir Bakan makamı; 
(b) Bir Temsilciler Meclisi veya hor hangi bir Cemaat Meclisinin üyeliği; 
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(c) Bir âmme memurluğu veya silâhlı kuvvetlerden birine mensubiyeti; 
(d) Her hangi bir mahallî idarenin veya âmme maksatları için bir kanunla kurulmuş hükmi 

şahıs olan bir teşekkülün veya bir idarenin memuru veya müstahdemi olmak; 
(c) Bir sendikanın veya bir sendikaya bağlı bir teşekkül veya birliğin üyeliği. 
7. Her hangi bir süre için, Komisyonun bir üyesi izinli olur veya Cumhuriyet dışında olması 

veya başka bir sebep yüzünden üyelik görevlerini göremediği takdirde, Cumhurbaşkanı ve Cum-
hurbaşkan Muavini, bu süre için bu görevleri yapmak üzere, tâyin edilmek için gerekli vasıfla
rı haiz her hangi bir şahsı, onun yerine, müştereken tâyin edebilirler. 

MADDE — 125. 

1., Bu fıkrada gösterilen her hangi bir konu hakkında bu Anayasada başkaca açık hüküm ko
nulan haller dışında ve her hangi bir kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, âmme görev
lerinin iki Cemaate tahsisini yapmak ve âmme memurlarının tâyinlerini, tasdiklerini, daimî ve
ya emeklilik hakkı veren kadrolara yerleştirilmelerini, terfilerini, nakillerini, emekliliğe şevkleri
ni ve. azil ve görevden uzaklaştırma da dâhil olmak üzere, disiplin murakabelerini yapmak Âmme 
Hizmeti Komisyonunun görevidir. 

2. Başkan Komisyonu toplantılara çağırır ve bu toplantılara başkanlık eder : 
Ancak — 
(a) Bütün üyelere evvelden haber varilmiş olmadıkça hiçbir toplantı yapılamaz; 
(b) Reyler eşit olduğu zaman Başkan iki veya üstün reye sahip değildir. 
3. (1) Bu fıkranın mütaakıp hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Komisyonun her hangi bir 

kararı, üyelerinin mutlak ekseriyetinin reyi ile alınır. 
(2) Konu, münhal veya yeni ihdas edilen bir görevi doldurmak üzere bir tâyin veya terfi ya

pılmasına dair olduğu zaman, böyle bir görevin, bu Anayasa hükümleri gereğince bir Elen veya 
bir Türk tarafından mı doldurulacağı hakkında verilecek karar, Komisyonun en az iki Türk üye
sinin reylerini de ihtiva eden mutlak ekseriyetle alınır : 

Ancak, bu gibi bir karar, böyle bir ekseriyetle alınamadığı takdirde, konu, karar verilmesi için, 
Komisyon tarafından Yüksek Anayasa Mahkemesine yollanır; bu mahkemenin kararı kesindir ve 
Komisyonu bağlar. 

(3) Konu, münhasıran bir Türk'ü ilgilendirdiği zaman, Komisyonun bu husustaki her hangi 
bir kararı, en az iki Türk üyenin reylerini ihtiva eden mutlak bir ekseriyetle alınır. Konu, mün
hasıran bir Elen'i ilgilendirdiği zaman, Komisyonun bu husustaki her hangi bir kararı, en az dört 
Elen üyenin reylerini ihtiva eden mutlak bir ekseriyetle alınır. 

(4) Konu, tâyin veya terfi için- hangi Elen'in veya hangi Türk'ün seçileceğine dair olduğu 
zaman, karar, bu fıkranın (3) ncü bendi hükmü mahfuz kalmak şartiyle, mutlak ekseriyetle alı
nır : 

Ancak, bir Elen'in seçilmesi hakkında beş Elen üyenin oy birliği ile yaptığı tavsiyeye veya bir 
Türk'ün seçilmesi hakkında üç Türk üyenin oy birliği ile yaptığı tavsiyeye, Komisyon riayet 
eder. 

« 

Bölüm -11. 

Başmuhasip ve Başmuhasip Muavini 

MADDE — 126. 

1. Cumhurbaşkanı ve . Cumhurbaşkan Muavini, iki uygun ve lâyık şahsı, biri Başmuhasip di
ğeri Başmuhasip Muavini olmak üzere, müştereken tâyin ederler : 

Ancak, Başmuhasip ve Başmuhasip Muavini aynı Cemaate mensupbolamazlar. 
2, Başmuhasip, Hazine Dairesinin Başkanı ve Başmuhasip Muavini, Başkan Muavinidir. 
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3. Başmuhasip ve Başmuhasip Muavini Cumhuriyetin daimî âmme memurudurlar. 
4. Başmuhasip ve Başmuhasip Muavininin emekliliğe şevkleri ve, azil ve görevden uzaklaş

tırma dâhil olmak üzere, her hangi disiplin murakabeleri, Âmme Hizmeti Komisyonunun yetkisi 
dahilindedir. 

MADDE ~- 127. 

1. Başmuhasip, Başmuhasip Muavininin yardımı ile, Cumhuriyetin verdiği yetki ile veya gere
ğince tedvir olunan bütün paralara ve diğer aktif kıymetlere ve yüklenilen mükellefiyetlere mü-
taallik bütün muhasebe işlemlerini yürütür ve bunlara nezaret eder ve bu Anayasanın veya her 
hangi bir kanunun hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Cumhuriyetin bütün para tahsilat ve tc-
diyatmı yapar. 

2. Başmuhasip, Başmuhasip Muavininin yardımı ile, kendisine kanun tarafından verilen veya 
emrolunan bütün, diğer yetkileri kullanır ve bütün diğer iş ve: görevleri görür. 

3. Başmuhasip, bu bölümde gösterilen yetkileri, işleri .ve görevleri bizzat kendisi veya kendi 
talimatı altında ye ona uygun olarak hareket eden kendine tabi memurlar tarafından kullanılabilir 
veya görülebilir. 

MADDE — 128. 

1. Başmuhasip Muavini, normal olarak makamına ait bulunan yetkilere sahiptir ve iş ve gö
revleri görür ve kezalik, Başmuhasibin talimatına tabi olarak, bu Anayasa hükümleri gereğince 
veya kanunla Başmuhasibe verilen bütün yetkileri kullanır ve bütün iş ve görevleri görür. 

2. Başmuhasib Muavini, (Başmuhasibin gaybubeti veya görevlerini1 geçici olarak göremediği 
hallerde kendisine vekâlet eder. 

KISIM VIII — CUMHURİYETİN KUVVETLERİ 

MADDE — 129. 

1. • Cumhuriyetin yüzde altmışı Elen, yüzde kırkı Türk olan iki bin kişilik bir ordusu olur. 
2. Mecburi askerlik hizmeti. Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavininin müşterek mutaba

katı olmaksızın konamaz. 

MADDE — 130. 

1. "Cumhuriyetin emniyet kuvvetleri Polis ve Jandarmadan müteşekkildir ve Cumhurbaşkanı
nın ve Cumhurbaşkan Muavininin müşterek mutabakatı ile azaltılıp çoğaltılabilecek olan iki bin 
kişilik bir kadrosu olacaktır. 

2, Cumhuriyetin emniyet kuvvetleri yüzde yetmiş Etenlerden ve yüzde otuz Türklerden teşek
kül eder: 

Ancak, başlangıç devresinde, yardımcı polis kuvvetleri hariç İl ' Şubat, 1959 tarihinde poliste 
hizmet görmekte olan Türklerin işine son vermemek için, Türklerin yüzde nisbeti âzami yüzde 
kirka kadar muhafaza edilebilir ve binnetice 'Elenlerin yüzde nisbeti yüzde altmışa kadar indirile
bilir. 

MADDE — 131. 

1. Cumhuriyet Ordusunun, Polisinin ve Jandarmasının Kumandanları ve Kumandan Muavinleri 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından müştereken tâyin olunurlar. 

2. Ordu, Polis ve Jandarmadan birinin Kumandam Türktür ve Ordu, Polis ve Jandarma Ku
mandanı hangi Cemaate mensup ise Kumandan Muavini diğer Cemaate mensup olur. 
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MADDE — 132. 

Cumhuriyet ülkesinin, yüzde yüze yaklaşan bir nisbette yalnız bir Cemaat üyelerinin oturduğu 
kısımlarında bulunan kuvvetler, o Cemaate mensup olur. 

KISIM IX — YÜKSEK ANAYASA MAHKEMESİ 

MADDE — 133. 

1. (1) Bir Elen hâkim, bir Türk hâkim ve bir tarafsız hâkimden mürekkep bir Cumhuriyet 
Yüksek Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. Tarafsız hâkim Mahkemenin Reisidir. 

(2) Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi ve diğer hâkimler Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan. 
Muavini tarafından tâyin olunurlar. 

Ancak, yalnız Elen veya Türk hâkiminin mevkii münhal olduğu zaman, tâyin edilecek hâkimiıi 
mensup olduğu Cemaate göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin yapacağı tâyin 
teklifi, böyle bir tekliften itibaren bir hafta içinde Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkan Muavini bu 
tâyin hakkında mutabakata varamadıkları takdirde üstün sayılır. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi Cumhuriyetin Başşehrinde toplanır. 
3. Tarafsız hâkim, Cumhuriyetin veya Yunanistan Kırallığının veya Türkiye Cumhuriyetinin 

veya Birleşik Kırallığın ve müstemlekelerinin vatandaşı veya tebaası olamaz. 
4. Yüksek Anayasa Mahkemesinin Elen veya Türk hâkimi Cumhuriyet vatandaşlarından olur. 
5. Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi ve diğer hâkimleri yüksek meslekî ve ahlâki seviye 

sahibi hukukçular arasından tâyin edilirler. 
6. (1) Mahkemenin Reisi altı yıllık bir süre için tâyin olunur. 
(2) Mahkeme Reisinin ücreti ve diğer hizmet şartları tâyin kararnamesinde tesbit edilir. 
(3) Mahkeme Reisinin, bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen tâyin kararnamesinde tesbit 

edilecek olan hizmet şartları aşağıdaki hususları içine alır : — 
(a) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü bendi gereğince Elen veya Türk hâkiminin emekli

liğe sevk edilebildiği aynı sebeplerle emekliye sevk edilmesi için hüküm; ve 
(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (4) ncü bendi gereğince Elen veya Türk hâkiminin azledi-

lebileceği aynı sebeplerle azli için hüküm. 
7. (1) Mahkemenin Elen ve Türk hâkimi, Cumhuriyet adliye hizmetinin daimî üyesidir ve alt-

raışsekiz yaşma varıncaya kadar görevlerine devam ederler. 
(2) Mahkemenin Elpn veya Türk hâkimi, her hangi bir kanunun hükümleri gereğince iktisap 

ettiği her hangi bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya benzeri diğer haklarına halel gelmeksizin, 
Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine hitaben kendi imzasını taşıyan bir yazı ile istediği 
zaman istifa edebilir. 

(3) Mahkemenin Elen veya Türk hâkimi, görevini, daimî olarak veya görevine devamını im
kânsız kılacak derecede uzun bir süre için, görmesine engel olacak kadar kendisini âciz kılan 
aklî veya bedenî yetersizliği veya hastalığı sebebi ile.emekliliğe sevkedilir. Bu suretle emekliliğe 
sevk edilen bir hâkim, o zaman yürürlükte bulunan her hangi bir kanunun gösterdiği bütün hak 
ve maaşları alır. 

(4) Mahkemenin Elen veya Türk hâkimi kötü hal sebebi ile azledilebilir. 
8. (1) Reisi, Yüksek Mahkemenin Reisi olan ve üyeleri Yüksek Mahkemenin, tâyinlerine gö

re, en kıdemli Elen hâkimi ile Türk hâkimi olan bir kurul kurulmuştur. 
(2) Bu kurul aşağıdaki hususlar ile ilgili bütün konularda karar vermek münhasır yetkisine 

sahiptir : — 
(a) Tâyin kararnamesinde gösterilen hizmet şartlarını uygun olarak Mahkeme Reisinin emek

liliğe sevk edilmesi, azli veya diğer bir şekilde görevine son verilmesi; 
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(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) neü ve (4) neü bendlerinde gösterilen sebeplerden her 

hangi birine müsteniden Mahkemenin Elen veya Türk hâkiminin emekliliğe sevk edilmesi veya 
azli. 

(3) Kurulun bu fıkranın 2 nei bendinde gösterilen işlemleri kazaidir ve ilgili hâkim, dinlen
mek ve dâvasını Kurulda savunmak hakkına sahiptir. 

(4) Kurulun ekseriyetle vereceği karar, buna uygun olarak müştereken hareket edecek olan 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavinini bağlar. 

9. Mahkeme Reisinin veya Elen hâkimin veya Türk hâkimin geçici olarak gaybubeti veya 
görevini görememesi halinde, hale göre, Yüksek Mahkemenin Reisi veya iki Elen hâkiminden, tâ
yinlerine göre, en kıdemlisi veya Türk hâkimi bu gibi geçici gaybubet veya görevi görememe sıra
sında kendisine vekâlet eder. 

10. Mahkemenin Reisi, veya diğer hâkimleri aleyhinde, kazai görevleri sırasında söyledikleri 
sözler veya işledikleri fiillerden dolayı hiçbir takibatta bulunulamaz. 

11. Mahkemenin Elen ve Türk hâkiminin maaşları ve diğer hizmet şartları, bir kanunla, tesbit 
edilir. 

12. Mahkemenin her hangi bir hâkiminin maaşı ve diğer hizmet şartları, tâyininden sonra aley
hine olarak değiştirilemez. 

MADDE — 134. 

1. Yüksek Anayasa Mahkemesinin bütün duruşmaları alenîdir; ancak, mahkeme, duruşmala
rın intizam dâhilinde cereyan etmesi yararına ol duğu veya Cumhuriyetin güvenliği veya âmme 
ahlakı gerektirdiği kanaatinde olduğu takdirde, her hangi bir dâvaya, eğer varsa yalnız tarafların 
ve mahkeme memurlarının huzuru ile bakabilir. 

'2. Bir müracaatın fuzuli olduğu ilk bakışta anlaşıldığı zaman, mahkeme, ilgili taraflarca ve
ya onlar namına ileri sürülen iddiaları dinledikten sonra, bu müracaatın hakikaten fuzuli oldu
ğuna kanaat getirirse, alenî bir celse yapmaksızın müracaatı oy birliği ile reddedebilir. 

M "••""•• MADDİM — 135. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu Anayasa ile kendisine verilen kaza yetkisinin kullanılmasın
daki tatbikat ve usul kaidelerini düzenlemek, muhakeme muameleleri ile ilgili şekiller ve harçları 
tesbit etmtîk ve kayıt kaleminin terekkübünü vo memurlarının yetki ve görevlerini tesbit ve dü
zenlemek için Mahkeme Tüzüğünü yapar. 

MADDE — 136. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, mütaakıp maddelerde gösterilen bütün konularda kesin olarak ka
rar vermek hususunda münhasır kaza yetkisine sahiptir. 

MADDE — 137. 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin her hangi bir kanun 
veya kararının veya onun her hangi bir hükmünün iki Cemaatten biri aleyhine ayırdedici olması 
sebebiyle, bu madde hükümleri gereğince Yüksek Anayasa Mahkemesine, ayrı ayrı veya müştere
ken, müracaat etmek hakkına sahiptirler. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince yapılacak bir müracaat, bahis konusu kanun veya ka
rarın ilânından itibaren yetmişbeş gün içinde yapılır. 

3. Böyle bir müracaat yapıldığına dair bildiri, müracaatın vukuundan itibaren yirmidört saat 
içinde, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından Cumhuriyet Resmî Gazetesinde ya
yınlanır. Böyle bir bildirinin Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanması üzerine, bahis konusu 
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kanun veya kararın yürürlüğü, yayını takibeden günden itibaren Yüksek Anayasa Mahkemesi 
müracaat hakkında karar verinceye kadar durdurtulur. 

4. Böyle bir müüracaat üzerine, Mahkeme, mezkûr kanun veya kararı veya onun her hangi 
bir hükmünü, tamamen veya kısmen, tasdik veya iptal veya tekrar incelemek üzere Temsilciler 
Meclisine iade edebilir : 

Ancak, bir kanun veya kararın veya onun her hangi bir hükmünün iptal edilmesi halinde, mez
kûr iptal, bahis konusu kanun veya karar veya hükmü gereğince yapılan veya yapılmamış olan 
her hangi bir fiil veya muameleye halel gelmeksizin, Yüksek Anayasa Mahkemesinin kararının 
bu maddenin 5 nci îıkrası gereğince yayınlandığı tarihten itibaren muteber olur. 

5. Mahkemenin kararı, derhal Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine ve Temsilciler 
Meclisi Reisine ve Reisvekiline tebliğ olunur ve Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tara
fından Cumhuriyet Resmî Gazetesinde derhal yayınlanır. 

MADDE — 138. 

1. Bütçenin Temsilciler Meclisi tarafından kabul olunması üzerine, Cumhurbaşkanı ve Cum
hurbaşkan Muavini, ayrı ayrı veya müştereken, kanaatine veya kanaatlerine göre ayırdedici olu
şu sebebine müsteniden bütçeyi Temsilciler Meclisine iade etmek hakkını veya haklarını kullandık
ları ve Meclis kararında İsrar ettiği takdirde Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, hale göre, 
ayrı ayrı veya müştereken, mezkûr sebebe müsteniden Yüksek Anayasa Mahkemesine müracaat 
etmek hakkına sahiptirler. 

2. Mezkûr müracaat, bu Anayasa tarafından Temsilciler Meclisinin kanunlarının veya karar
larının ilânı için tesbit edilen süre içinde yapılır. 

3. Böyle bir müracaat üzerine, mahkeme, bütçeyi, tamamen veya kısmen, iptal veya tasdik 
veya Temsilciler Meclisine iade edebilir. 

4. Mahkemenin kararı, derhal Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine ve Temsilciler 
Meclisi Reisine ve Reisvekiline tebliğ edilir ve Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tara
fından Cumhuriyet Resmî Gazetesinde derhal yayınlanır. 

MADDE — 139. 

1. Yüksek Anayasa Mahkemesi, Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisleri veya her hangi bir 
Cemaat Meclisi arasında veya Cumhuriyet organları veya Cumhuriyet dahilindeki makamlar ara
sında kuvvet veya yetki uyuşmazlık veya itirazlarına dair her hangi bir konu ile ilgili olarak ya-

, pılan bir müracaat hakkında kesin olarak karar vermek kaza yetkisine sahiptir : 
Ancak, bu fıkranın hiçbir hükmü, Cumhuriyet dahilindeki mahkemeler veya adlî makamlar 

arasındaki her hangi bir uyuşmazlık veya itirazlara uygulanmaz. Bu uyuşmazlık veya itirazlar 
Yüksek Mahkeme tarafından karara bağlanır. 

Bu fıkra maksatları bakımından, «Cumhuriyet dahilindeki* mahkemeler veya adlî makamlar» 
tâbiri Yüksek Anayasa Mahkemesini içine almaz. 

2. Her hangi bir konu ile ilgili olarak Yüksek Anayasa Mahkemesinin yetkisine dair bir me
sele ortaya çıktığı takdirde, bu mesele, Yüksek Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanır. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince aşağıdakiler, eğer uyuşmazlık veya itiraz ile ilgili 
iseler, Mahkemeye müracaat edebilirler : — 

(a) Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini; veya 
(b) Temsilciler Meclisi; veya 
(c) Cemaat Meclislerinden biri veya her ikisi; veya 
(d) " Cumhuriyetin her hangi diğer bir organı veya Cumhuriyet dahilindeki diğer bir makam. 
4. Mezkûr müracaat, bahis konusu kuvvet veya yetkiye itiraz olunmasından itibaren otuz gün 

içinde yapılır. 
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5. Böyle bir müracaat üzerine, mahkeme, müracaat konusu olan kanunun veya kararın veya 

muamelenin, kuvvet veya yetki olmaksızın kabul edildiği veya alındığı veya yapıldığı sebebine 
müsteniden, uyuşmazlığın çıkmasından veya itirazın yapılmasından itibaren veya başlangıcından 
itibaren, tamamen' veya kısmen, hükümsüz olduğuna ve hiçbir hukukî hükmü olmadığına karar 
verebilir ve her iki halde de mahkeme, böyle bir kanun, karar veya muamele gereğince yapılan veya 
yapılmamış olan her hangi bir fiil veya muamelenin hükmü hakkında talimat verebilir. 

6. Böyle bir müracaat üzerine mahkeme tarafından verilen her hangi bir karar, derhal ilgili 
taraflara ve onu derhal Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlıyacak olan Cumhurbaşkanına ve 
Cumhurbaşkan Muavinine tebliğ edilir. 

7. Bu madde gereğince bir müracaat yapılması üzerine, mahkeme, bu müracaata konu olan, ha
le göre, kanun veya karar veya muamelenin, müracaat hakkında karar verilinceye kadar, yürür
lüğünün durdurulmasını emredebilir; böyle bir emir, derhal Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayın
lanır. 

" ' MADDE — 140, 

1. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini müştereken, Temsilciler Meclisinin her hangi bir 
kanun veya kararının ilânından evvel her hangi bir zamanda, böyle bir kanunun veya kararın veya 
her hangi belli bir hükmünün, iki Cemaatten biri aleyhine ayırdedici olması sebebi dışında, bu Ana
yasanın her hangi bir hükmüne aykırı veya ona uygun olup olmadığı meselesini, mütalâasını ver
mesi için, Yüksek Anayasa Mahkemesine yollıyabilirler. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince kendisine yollanan her me
seleyi inceler ve Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini namına ve Temsilciler Meclisi namına 
ileri sürülen iddiaları dinledikten sonra, mezkûr mesele hakkında mütalâasını verir ve bunu Cum
hurbaşkanına, Cumhurbaşkan Muavinine ve Temsilciler Meclisine tebliğ eder. 

3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanun veya kararın veya onun her hangi bir hük
münün bu Anayasanın her hangi bir hükmüne aykırı olduğu veya ona uygun olmadığı mütalâasın
da bulunduğu takdirde, mezkûr kanun veya karar veya hüküm, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan 
Muavini tarafından ilân olunmaz. 

MADDE — 141. 

1. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini, 25 nci madde ile sağlanan hakka her hangi 
formaliteler, şartlar veya tahditler koyan her hangi bir kanunun ilânından evvel her hangi bir za
manda, bahis konusu formalite, şart veya tahdidin âmme yararına olup olmadığı veya kendi Ce
maatinin menfaatlerine aykırı olup olmadığı meselesini, mütalâasını vermesi için, Yüksek Anaya
sa Mahkemesine yollıyabilir. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi bahis konusu meseleyi inceler ve, hale göre, Cumhurbaşkanının 
veya Cumhurbaşkan Muavininin namına ve Temsilciler Meclisinin namına ileri sürülen iddiaları 
dinledikten sonra, mütalâasını verir ve bunu Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine ve 
Temsilciler Meclisine tebliğ eder. 

:>. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bahis konusu formalite, şart veya tahdidin âmme yararına ol
madığı veya mezkûr. Cemaatin menfaatlerine aykırı olduğu mütalâasında bulunduğu takdirde, ba
his konusu formalite, şart veya tahdidi koyan kanun veya onun her hangi bir hükmü. Cumhurbaş
kanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından ilân edilmez. 

MADDE — 142. 

1. Elen Cemaat Meclisinin her hangi bir kanun veya kararı hakkında Cumhurbaşkanı ve Türk 
Cemaat Meclisinin her hangi bir kanun veya kararı hakkında Cumhurbaşkan Muavini, böyle bir ka
nun veya kararın yayınlanmasından evvel her hangi bir zamanda, mezkûr kanunun veya kararın 
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veya her hangi belli bir hükmünün bu Anayasanın her hangi bir hükmüne aykırı veya ona uygun 
olup olmadığı meselesini, mütalâasını vermek üzere, Yüksek Anayasa Mahkemesine yollıyabilir. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince kendisine yollanan her 
meseleyi inceler ve, hale göre, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini namına ve ilgili Ce
maat Meclisi namına ileri sürülen iddiaları dinledikten sonra, mezkûr mesele hakkında mütalâası
nı verir ve bunu, hale göre, Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkan Muavinine ve ilgili Cemaat 
Meclisine tebliğ eder. 

3. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu gibi bir kanunun veya kararın veya onun her hangi bir hük
münün, bu Anayasanın her hangi bir hükmüne aykırı olduğu veya ona uygun olmadığı mütalâasın
da bulunduğu takdirde, mezkûr kanun veya karar veya hüküm, hale göre, Cumhurbaşkanı veya 
Cumhurbaşkan Muavini tarafından yayınlanmaz. 

MADDE — 143. 

1. Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya yeni seçilen bir Temsilciler Meclisi üye
leri sayısı toplamının en az beşte birini teşkil eden Temsilciler, 68 nci maddede gösterildiği üzere, 
yeni seçilen Meclis görevine başlayıncaya kadar görevine devam eden bir Temsilciler Meclisini, her 
hangi bir kanun yapmak veya her hangi bir karar almak için haklı kılacak mahiyette acele ve istis
nai beklenmedik hallerin mevcudolup olmadığı meselesi hakkında Yüksek Anayasa Mahkemesine 
müracaat hakkına sahiptirler. 

2. Mezkûr müracaat, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tarafından yapıldığı takdirde, 
bu Anayasa tarafından Temsilciler Meclisinin kanun ve kararlarının ilânı için gösterilen süre için
de ve mezkûr Temsilciler tarafından yapıldığı takdirde, yeni Meclisin ilk toplantısını yaptığı tarih
ten itibaren onbeş gün içinde yapılır. 

3. Mahkemenin kararı, Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine ve Temsilciler Meclisi
nin Reisine ve Reisvekiline derhal tebliğ edilir ve Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini tara
fından Cumhuriyet Resmî Gazetesinde derhal yayınlanır. 

MADDE — 144. 

1. Her hangi bir mahkeme muamelesindeki bir taraf, istinaf muameleleri dâhil olmak üzere, bu 
muamelenin her hangi bir safhasında bu muameledeki uyuşmazlık konularından her hangi birinin 
karara bağlanmasında tesiri olabilen her hangi bir kanunun veya kararın veya onun her hangi bir 
hükmünün Anayasaya aykırılığı meselesini ileri, sürebilir ve bunun üzerine, kendisine karşı böyle bir 
mesele ileri sürülen mahkeme, bu meseleyi, kararını vermek üzere Yüksek Anayasa Mahkemesine 
sunar ve bu mesele hakkında Yüksek Anayasa Mahkemesince bir karar verilinceye kadar bu mua
meleyi durdurtur. 

2. Yüksek Anayasa Mahkemesi, böylece kendi kararma sunulan bir meseleyi, tarafları dinle
dikten sonra, inceler ve kararını verir ve kararını kendisine mezkûr meseleyi sunan mahkemeye 
ulaştırır. 

3. Yüksek Anayasa Mahkemesinin bu maddenin 2 nci fıkrası gereğince verdiği her hangi bir 
karar, meseleyi kendisine sunan mahkemeyi ve ilgili tarafları bağlar ve mezkûr karar, kanunun 
veya kararın veya onun her hangi bir hükmünün Anayasaya aykırı olduğu yolunda ise, mezkûr ka
nun veya karar, yalnız mezkûr mahkeme muamelesine tatbik edilmez. 

MADDE — 145. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkan Muavini veya Temsilciler 
Meelisi veya her hangi bir Cemaat Meclisi üyeleri seçimleri ile ilgili olarak seçim kanunu hüküm
leri gereğince yapılacak her hangi bir seçim itirazı hakkında kesin bir karar vermek münhasır 
kaza yetkisine sahiptir, 
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MADDE — 146. 

1. Yüksek Anayasa Mahkemesi, icrai veya idari bir yetki kullanan her hangi bir organ, ma
kam veya şahsın bir kararının, muamelesinin veya ihmalinin, bu Anayasanın veya her hangi bir ka
nunun hükümlerine aykırı olduğu veya bunların* mezkûr organ veya makam veya şahsa verilen 
yetkiyi tecavüz veya kötüye kullanmak suretiyle yapıldığı şikâyeti ile kendisine yapılan bir mü
racaat hakkında kesin bir karar vermek münhasır kaza yetkisine sahiptir. 

2. Böyle bir müracaat, bir şahıs olması veya bir Cemaata mensubolması dolayısiyle sahibol-
duğu mevcut meşru bir menfaati, bu gibi karar veya muamele veya ihmal yüzünden menfi suret
te ve doğrudan doğruya müteessir olan bir şahıs tarafından yapılabilir. 

3. Mezkûr müracaat, karar veya muamelenin yayınlanması tarihinden veya, yayınlanmadığı 
takdirde ve bir ihmal halinde, müracaatı yapan şahsın bunu öğrendiği tarihten itibaren yetmiş-
beş gün içinde yapılır. 

4. Böyle bir müracaat üzerine Mahkeme, kararında—• 
(a) Mezkûr karar veya muamele veya ihmali, tamamen veya kısmen, tasdik edebilir; veya 
(b) Mezkûr karar veya muamelenin, tamamen veya kısmen, hükümsüz ve tesirsiz olduğuna 

ve hiç netice doğuramıyacağma karar verebilir; veya • ' 
(c) Mezkûr ihmalin, tamamen veya kısmen, yapılmaması gerektiğine ve ihmal olunan fiil ve

ya muamelenin yapılması gerektiğine karar verebilir. 
5. Bu maddenin 4 ncü fıkrası gereğince verilen her hangi bir karar, Cumhuriyet dahilin

deki bütün mahkemeleri ve bütün organları veya makamları bağlar ve karar, ilgili organ veya ma
kam veya şahıs tarafından uygulanır ve ona göre hareket edilir. 

6. Bu maddenin 4 ncü fıkrası gereğince hükümsüz kılman her hangi bir karar veya muamele
nin veya yapılmaması gerektiğine karar verilen her hangi bir ihmalin kendisine zarar verdiği her 
hangi bir şahıs, ilgili organ, makam veya şahıs tarafından talebi kendisini tatmin eder şekilde ye
rine getirilmediği takdirde, zararların tazmini veya kendisine başka bir tazminat verilmesi için 
dâva açmak ve mahkeme tarafından tesbit edilecek tam ve muhik bir tazminat almak veya mez
kûr mahkemenin vermeye yetkili olduğu diğer tam ve muhik bir tazminat almak hakkına sahip
tir. 

MADDE — 147. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, 44 ncü maddenin 3 ncü fıkrasına uygun olarak, Cumhuriyet Baş
savcısı ve Başsavcı Yardımcısı tarafından, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaşkan Muavininin, 
44 ncü maddenin 1 nci fıkrasının (d) bendinde gösterildiği üzere, görevini fiilen görmesine engel 
olacak kadar daimî veya geçici aczinin veya, geçici olanlardan gayrı, gaybubetinin mevcudiyeti 
meselesi ile ilgili olarak yapacakları bir talep hakkında kesin bir karar vermek münhasır kaza 
yetkisine sahiptir. 

MADDE — 148. 

144 ncü maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Yüksek Anayasa Mahke
mesinin yetkisine veya görevine dâhil her hangi bir konu hakkında verdiği her hangi bir karar, 
Cumhuriyet dahilindeki bütün mahkemeleri, organları, makamları ve şahısları bağlar. 

MADDE — 149. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi, aşağıdaki konularda münhasır kaza yetkisine sahiptir -. — 
(a) Bu Anayasanın iki metni arasındaki her hangi bir aykırılığı, 11 Şubat, 1959 tarihli Zürih 

Anlaşmasının ve 19 Şubat 1959 tarihli Londra Anlaşmasının metin ve ruhunu önemle nazara almak 
kaydiyle, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Elen ve Türk Cemaatleri temsilci-
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İerî tarafından, Lefkoşa'da-ÖNEsan 1960 da imzalanan bu Anayasanın taslağı ile buna yapılan ve 
6 Temmuz 1960 da imzalanan tadiller cetveline bakarak karara bağlamak; 

(b) Müphemiyet halinde bu Anayasanın tefsirini, 11 Şubat 1959 tarihli Zürih Anlatmasının ve 
19 Şubat 1959 tarihli Londra Anlaşmasının metin ve' ruhunu önemle nazara almak kaydiyle, yap
mak. 

MADDE — 150. 

Yüksek Anayasa Mahkemesi kendisine karşı yapılan riayetsizliği cezalandırmak yetkisine sa
hiptir. 

MADDE — 151. 

1.. Bu kısmın yukardaki hükümlerine rağmen, Yüksek Anayasa Mahkemesi, 125 nci maddenin 
3 neü fıkrasının (2) nci bendi gereğince Âmme Hizmeti Komisyonunca kendisine vâki her hangi 
bir yollama hakkında kesin bir karar, vermek münhasır yetkisine sahiptir. 
• 2. Bu madde hükmü, Âmme Hizmeti Komisyonunun her hangi bir kararı, muamelesi veya 

ihmaline dair bir şikâyet ile, 146 nci madde gereğince, Yüksek Anayasa Mahkemesine her hangi 
bir müracaat yapılmasına engel olmaz. 

KISIM X - YÜKSEK MAHKEME VE ALT MAHKEMELER 

MADDE — 152. 

1. IX ncu kısım gereğince Yüksek Anayasa Mahkemesi ve bu maddenin 2 nci fıkrası gereğin
ce bir Cemaat kanununda gösterilen mahkemeler tarafından kullanılanın dışında kazai kuvvet, 
bir Yüksek Adalet Mahkemesi ve bu Anayasa hükümlerine tâbi olarak ve onlar gereğince yapılan 
bir kanunda gösterilen alt mahkemeler tarafından kullanılır. 

2. 87 nci madde gereğince Cemaat Meclislerine ayrılan ahvali şahsiye ve dinî konular ile ilgili 
hukuk dâvaları hususunda kazai kuvvet, bu Anayasa hükümleri gereğince yapılan bir cemaat ka
nununda gösterilen mahkemeler tarafından kullanılır. 

MADDE — 153. 

1. (1) İki Elen hâkimden, bir Türk hâkimden ve bir tarafsız hâkimden mürekkep bir Yük
sek Adalet Mahkemesi kurulmuştur. Tarafsız hâkim Mahkemenin Reisidir ve iki reye sahiptir. 

(2) Yüksek Mahkemenin Eeisi ve diğer hâkimleri Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaskan Muavini 
tarafından müştereken tâyin olunurlar :, . 

Ancak, yalnız Elen hâkimlerinden birinin veya Türk hâkiminin mevkii münhal olduğu zaman, 
tâyin edilecek hâkimin mensubolduğu Cemaate göre, Cumhurbaşkanının veya Cumhurbaskan 
Muavininin yapacağı tâyin teklifi, böyle bir tekliften itibaren bir hafta içinde Cumhurbaşkanı 
ile Cumhurbaskan Muavini bu tâyin hakkında mutabakata varamadıkları takdirde, üstün sayı
lır. 

2. Yüksek Mahkeme Cumhuriyetin başşehrinde toplanır. 
3. Tarafsız hâkjm, Cumhuriyetin veya Yunanistan Kırallığının veya Türkiye Cumhuriyetinin 

veya Birleşik Kırallığm Ve müstemlekelerinin bir vatandaşı veya tebaası olamaz. 
4. Yüksek Mahkemenin Elen hâkimleri ve Türk hâkimi Cumhuriyet vatandaşlarından olur. 
5. Yüksek Mahkemenin Reisi ve diğer hâkimleri yüksek meslekî ve ahlâkî seviye sahibi hu

kukçular arasından tâyin edilirler. 
6. (1) Yüksek Mahkemenin Reisi altı yıllık bir süre için tâyin olunur. 
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(2) Yüksek Mahkemenin Reisinin ücreti ve diğer hizmet şartlan tâyin kararnamesinde tesbit 
edilir. 

(3) Yüksek Mahkemenin Reisinin bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen tâyin kararnamesin
de tesbit edilecek hizmet şartlan, aşağıdaki hususlan içine alır : •— 

(a) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü bendi gereğince bir Elen veya Türk hâkiminin emek
liliğe sevk edilebildiği ayni sebeplerle emekliliğe sevk edilmesi için hüküm; ve 

(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (4) ncü bendi gereğince bir Elen veya Türk hâkiminin az-
İedilebileceği aynı sebeplerle azli için hüküm. 

7. (1) Yüksek Mahkemenin Elen hâkimleri ve Türk hâkimi, Cumhuriyet adliye hizmetinin 
daimî üyesidirler ve altmışsekiz yaşma vanncaya kadar görevlerine devam ederler. 

(2) Yüksek Mahkemenin her hangi bir Elen veya Türk hâkimi, her hangi bir kanunun hü
kümleri gereğince iktisap ettiği her hangi bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya benzerî diğer hakla
rına halel gelmeksizin, Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Muavinine hitaben kendi imzasını taşı
yan bir yazı ile istediği zaman istifa edebilir. 

(3) Yüksek Mahkemenin her hangi -bir Elen veya Türk hâkimi, görevini, daimî olarak veya go-
revine devamını imkânsız kılacak derecede uzun bir süre için, görmesine engel olacak kadar ken-' 
dişini aciz kılan aklî veya bedenî yetersizliği veya hastalığı sebebi ile emekliliğe sevk edilir. Bu su
rette emekliliğe sevk edilen bir hâkim, o zaman yürürlükte bulunan her hangi bir kanunun gös
terdiği bütün hak ve maaşları alır. 

(4) Yüksek Mahkemenin her hangi bir Elen veya Türk hâkimi, kötü hal sebebi ile azledilebi-
lir. 

8. (1) Reisi Yüksek Anayasa Mahkemesi Reisi olan ve üyeleri Yüksek Anayasa Mahkemesi-
nm Elen ve Türk hâkimleri olan bir kurul kurulmuştur. 

(2) Bu kural,, aşağıdaki hususlar ile ilgili bütün konularda karar verme münhasır yetkisine 
sahiptir : — i 

(a) Tâyin kararnamesinde gösterilen hizmet şartlarına uygun olarak Yüksek Mahkeme Reisi
nin emekliliğe sevk edilmesi, azli veya diğer bir şekilde görevine son verilmesi; 

(b) Bu maddenin 7 nci fıkrasının (3) ncü ve (4) ncü bendlerinde gösterilen sebeplerin her 
hangi birine müsteniden Yüksek Mahkemenin Elen hâkimlerinden her hangi birinin veya Türk hâ
kiminin emekliliğe sevk edilmesi veya azli. 

(3) Kurulun bu fıkranın (2) nci bendinde gösterilen çalışmaları kazaidir ve ilgili hâkim, din
lenmek ve dâvasını kurula sunmak hakkına sahiptir. 

(4) Kurulun ekseriyetle vereceği karâr, 'buna uygun olarak ve müştereken hareket edecek olan 
Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavinini bağlar. 

9. Yüksek Mahkemenin Reisinin veya Elen hâkimlerinden birinin veya Türk hâkiminin geçici 
olarak gaybubeti veya görevini görememesi halinde, hale göre, Yüksek Anayasa Mahkemesinin Rei
si veya Elen hâkimi veya Türk hâkimi, bu gibi geçici gaybubet veya görevi görememe sırasında 
kendisine vekâlet eder : 

Ancak, Yüksek Anayasa Mahkemesinin Elen veya Türk hâkiminin vekâlet etmesi imkânsız ve
ya uygun değil îse bu takdirde, hale göre, Cumhuriyet adliye hizmetindeki en kıdemli Elen veya 
Türk hâkimi, bu vekâlet görevini görür. 

10. Yüksek Mahkemenin Reisi veya diğer hâkimleri aleyhinde kazai görevleri sırasında söyle
dikleri sözlerden veya işledikleri fiillerden dolayı hiçbir takibatta bulunulamaz. 

11. Yüsek Mahkemenin Elen hâkimlerinin ve Türk hâkiminin maaşları ve diğer hizmet şart
ları, bir kanunla tesbit edilir. 

12. Yüksek Mahkemenin her hangi bir hâkiminin maaşı ve diğer hizmet şartları,, tâyininden 
sonra aleyhine olarak değiştirilemez. 
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MADDE — 154. 

Yüksek Mahkemenin bütün duruşmaları alenidir; ancak, Mahkeme, duruşmaların intizam dâ
hilinde cereyan etmesi yararına olduğu veya Cumhuriyetin güvenliği veya âmme ahlâkı gerektirdi
ği kanaatinde olduğu takdirde, her hangi bir dâvaya, eğer varsa yalnız tarafların ve mahkeme mê  
murlannın huzuru ile bakabilir. 

MADDE — 155. 

1. Yüksek Mahkeme Cumhuriyette en yüksek İstinaf Mahkemesidir ve bu Anayasanın ve ohuıi 
gereğince yapılan Mahkeme, Tüzüğünün hükümlerine tabi olarak, Yüksek Anayasa Mahkemesinden 
gayrı diğer her hangi bir mahkemenin kararının istinafına ait dâvalara bakmak ve karara bağ
lamak kaza yetkisine sahiptir. 

2. Bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Yüksek Mahkeme, 
bu Anayasanın veya bir kanunun gösterdiği ilk mahkeme olarak ve istinafen dâvalara bakmak 
kaza yetkilerine sahiptir : 

Ancak, ilk mahkeme olarak yetki verildiği hallerde bu yetki,. 159 ncu madde hükümlerine tabi 
olarak, Yüksek Mahkemenin tâyin edeceği Yüksek Mahkeme hâkimi veya hâkimleri tarafından 
kullanılır : 

Ancak yine, bu suretle verilecek kararlara karşı Yüksek Mahkemeye istinafen müracaat etmek 
hakkı vardır. 

3. Davacısı ile dâvâlısının ayrı Cemaatlere mensup olduğu bir hukuk dâvasına bakacak mahke
menin ve suçlusu ile zarar gören şahsı ayrı Cemaatlere mensup olduğu bir ceza dâvasına bakacak 
mahkemenin terekkübünü tesbite, münhasıran Yüksek Mahkeme yetkilidir. Bu gibi mahkemeler 
Elen ve Türk Cemaatlerine mensup hâkimlerden terekkübeder. 

4. Habeas Corpus, mandamus, prohibition, quo warranto ve certiorari mahiyetinde olan emir
nameleri çıkarmaya, münhasıran Yüksek Mahkeme yetkilidir. 

MADDE — 156. 

Aşağıdaki suçlara, birinci derecede, Yüksek Mahkemenin tesbit edeceği» her iki Cemaate men-
sup hâkimlerden mürekkep ve Yüksek Mahkeme Reisinin riyasetindeki bir mahkeme tarafından 
bakılır : — 

* (a) Vatan hainliği ve Cumhuriyetin güvenliği aleyhindeki diğer suçlar; 
(b) Anayasaya ve Anayasa düzeni aleyhindeki suçlar : 
Ancak, bu mahkemenin bir kararına istinafen bakılmasında, Yüksek Mahkemeye, Yüksek Mah

keme Reisi yerine Yüksek Anayasa Mahkemesinin Reisi riyaset eder ve bu takdirde, Yüksek Ana
yasa Mahkemesinin Reisi, Yüksek Mahkeme Reisinin bütün yetkilerine sahiptir. 

MADDE — 157. 

1. Bu Anayasanın Yüksek Anayasa Mahkemesi hakkında gösterdiğinin dışında olmak şartiyle 
Yüksek Mahkeme, Yüksek Adliye Kurulunu teşkil eder ve Reisinin iki reyi vardır. 

2. Adliye hizmeti üyelerinin tâyini, terfii, nakli, tâyinine son verilmesi, azli ve disiplin konuları 
hakkında münhasıran Yüksek Adliye Kurulu yetkilidir. 

3. Bir adliye hizmeti üyesi, ancak bir Yüksek Mahkeme hâkimine uygulanan aynı sebepler 
ve tarzda emekliliğe sevk veya azil edilebilir. 

MADDE — 158. 

1. Bu Anayasanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir kanun, 160 ncı madde gereğince bir 
cemaat kanunu ile kurulacak mahkemelerin dışında kalan, hukuki ve cezai kaza yetkisine sahip 
mahkemelerin kurulmasını, yetki ve vazifelerini gösterir. 
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2. Böyle bir kanun, adaletin gereği gibi ve gecikmeden sağlanması ve kendi yetkilerinin sınır

ları içinde-bu Anayasanın ana hak ve hürriyetleri sağlıyan hükümlerinin müessir surette tatbikini 
temin etmeleri için yeter sayıda ve kifayette mahkemelerin kurulması için hükümler koyar. 

3. Bir kanun, bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince kurulan mahkemelerin hâkimlerin maaşları
na ve diğer hizmet şartlarına dair hükümleri koyar. Bu hâkimlerin maaşları ve diğer hizmet .şart
ları, tâyinlerinden sonra aleyhlerine olarak değiştirilemez. 

MADDE — 159. 

1. Davacısı ve dâvâlısının aynı Cemaate mensubolduğu bir hukuk dâvasına yalnız bu Cemaata 
mensup hâkim veya hâkimlerden mürekkep bir hukuk mahkemesi bakar. 

2. Suçlusu ile zarar gören şahsı aynı Cemaata mensubolan veya zarar gören şahsı bulunmıyan 
bir ceza dâvasına, ayni Cemaata mensup hâkim veya hâkimlerden mürekkep bir ceza mahkeme
si bakar. 

3. Davacısı ve davalısı aynı Cemaatlara mensubolan bir hukuk dâvasına, Yüksek Mahkemece 
tâyin edilen her iki Cemaata mensup hâkimlerden mürekkep bir mahkeme bakar. 

4. Suçlusu ve zarar gören şahsı ayrı Cemaatlara mensubolan bir ceza dâvasına, Y'üksek Mah
kemece tâyin edilen her iki Cemaata mensup hâkimlerden mürekkep bir mahkeme bakar. 

5. ölüm hakkında tahkikat, ölen şahıs Elen Cemaatına mensubolduğu takdirde bir Elen hâ
kim ve ölen şahıs Türk Cemaatine mensubolduğu takdirde bir Türk hâkim tarafından yapılır. Ay
nı Cemaatlere mensup birden fazla ölü bulunduğu hallerde ölüm tahkikatı, Yüksek Mahkemenin 
göstereceği hâkim tarafından yapılır. 

6. Bir hukuk veya ceza mahkemesinin her hangi bir hüküm veya emri, mahkeme Elen hâkim 
veya Elen hâkimlerden mürekkep ise mahkemenin Elen memurları tarafından, mahkeme Türk hâ
kim veya Türk hâkimlerinden mürekkep ise mahkemenin Türk memurları tarafından ve diğer hal
lerde dâvayı gören mahkemenin göstereceği memurlar tarafından icra veya infaz edilir. 

MADDE — 160. 

1. Bu anayasanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ilgili Cemaat Meclisi tarafından yapı
lan bir Cemaat Kanunu, bu Anayasa hükümleri ile Cemaat Meclislerinin yetkisine ayrılmış olan 
ahvali şahsiye ve dinî konular ile ilgili hukuk dâvalarına bakacak mahkemelerin kuruluş, terettüp 
ve yetkilerine ait hükümleri koyar. 

2. Böyle bir kanunla, bu gibi mahkemelerin kararlarının istinafı, bu istinaflara ait dâvalara 
bakacak ve onları karara bağlıyacak mahkemelerin terekkübü ve bu istinaf mahkemelerinin yetki 
ve vazifeleri hakkında hükümler konur. Bu fıkra gereğince yapılan bir Cemaat Kanunu, böyle bir 
istinaf mahkemesinin, yalnız Yüksek Mehkemeye mensup bir hâkim veya hâkimlerden veya bunlar
la birlikte aynı kanunun tâyin edeceği Cumhuriyet adliye hizmetine mensup diğer hâkim veya hâ
kimlerden terekkübedeceğini gösterebilir. 

3. Yukarda gösterilen şekilde terekkübeden bir mahkeme, yetkisini kullanırken, ilgili Cemaat 
Meclisi tarafından yapılan kanunları tatbik eder: 

Ancak, bu fıkra hükmü, bir Cumhuriyet mahkemesinin, ahvali şahsiye veya dinî konularla ilgi
li bir hususun tâli olarak ileri sürüldüğü bir dâvada, ilgili Cemaat Kanununun tatbik etmesini önle
mez. 

" * MADDE —161. 

160 ncı maddenin 3 ncü fıkrası, hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Cumhuriyet Mahkemeleri, 
ahvali şahsiye ve dinî konularla ilgili olanların dışında diğer ilgili cemaat kanunlarını da tatbik et
mek yetkisine sahiptirler. 
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MADDE — 162. 

Yüksek Mahkeme, kendisine karşı gösterilen her hangi bir riayetsizliği cezalandırmak yetkisine 
sahiptir; ve 160 ııcı madde gereğince bir Cemaat Kanunu tarafından kurulan bir mahkeme de dâhil 
olmak üzere Cumhuriyet dahilindeki her hangi bir mahkeme, bir karar veya emrine itaatsizlik 
eden her hangi bir şahsı, mezkûr karar veya emre itaat edinceye kadar ve her halde oniki ayı aşmı-
yan bir süre için hapsetme yetkisine sahiptir. 

90 ncı madde hükümlerine rağmen, hale göre, bir kanun veya bir Cemaat Kanunu, mahkemeye 
riayetsizlik için ceza koyabilir. 

MADDE — 163. 

1. Yüksek Mahkeme, kendisinin ve, 160 ncı madde gereğince kurulan bir mahkeme haricolmak 
üzere, Anayasanın bu kısmı gereğince kurulan her hangi bir diğer mahkemenin tatbikat ve usul 
kaidelerini düzenlemek için Mahkeme Tüzüğünüyapar. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasının genelliğine halel gelmeksizin, Yüksek Mahkeme, aşağıdaki 
maksatlar için Mahkeme tüzüğüne hükümler koyabilir : —-

(a) Mahkemelerin oturumlarının düzenlenmesine her hangi bir maksat için hâkimlerin 
seçimi; 

(b) Yüksek Mahkemedeki veya diğer bir mahkemedeki istinaf veya diğer muamelelerden fu
zuli veya taciz edici olduğu veya adaletin tecellisini geciktirmek maksadiyle yapıldığı görünenle
rin seri muhakeme usulü ile karara bağlanmaları; 

'(c) Mahkemelerdeki muhakeme muameleleri ile ilgili şekillerin ve harçların ve bu muamelele
rin ve onlarla ilgili masrafların düzenlenmesi; 

(d) Mahkemelerin kayıt kalemlerinin terekkübünü ve mahkeme memurlarının yetki ve görev
lerinin tesbit ve düzenlenmesi; 

(e) Mahkeme Tüzüğündeki her hangi bir hükmün yerine getirilmesi için gereken mehilin tes-
biti; 

(f) Yüksek Adliye Kurulunun adliye hizmeti üyelerine dair olan disiplin konuları hakkındaki 
yetkisini kullanırken takibedeceği tatbikat ve usul kaidelerinin tesbiti. 

3 ; Bu madde gereğince yapılan Mahkeme Tüzüğü, her hangi belli bir konuya bakacak Yüksek 
Mahkeme hâkimlerinin sayısını tesbit edebilir : 

Ancak, bu Anayasa ile veya gereğince Yüksek Mahkemeye verilen yetkilerin kullanılmasında, 
159 ncu madde hükümleri yerine getirilmeden hiçbir konu karara bağlanamaz ve, 156 ncı madde 
gereğince yapılan da dâhil olmak üzere her hangi bir istinafa ait dâvalara bakılmasında, Yüksek 
Mahkeme, 160 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartiyle, bütün üyelerinden terek-
kübeder. 

MADDE — 164. 

1. 160 ncı maddenin 2 nci fıkrası gereğince kurulan her hangi bir istinaf mahkemesi, kendi
sinin ve kararları aleyhine kendisine istinaf edilebilen her hangi bir mahkemenin tatbikat ve usul 
kaidelerini düzenliyen bir mahkeme tüzüğü yapar. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasının genelliğine h del gelmeksizin, böyle bir istinaf mahkemesi, ken
disi ve kararları aleyhine kendisine istinaf 'edilebilen lıer hangi bir mahkeme için Mahkeme Tü
züğüne aşağıdaki maksatlarla hükümler koyabilir : — 

(a) Bu gibi mahkemelerin oturumlarının düzenlenmesi; 
(b) Bu gibi mahkemelerdeki mahkeme muadeleleri, ile ilgili şekillerin ve harçların tesbiti ve 

bu muamelelerin ve onlarla ilgili masrafların dü'önlenmesi; 
(c) Bu gibi mahkemelerin kayıt kalemlerinin terekkübünü ve mahkeme- memurlarının yetki ve 

görevlerinin tesbit ve düzenlenmesi; 
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(d) Bu mahkeme tüzüğündeki her hangi bir hükmün yerine getirilmesi için gereken mehilin 

tesbiti. 

KISIM XI - MALÎ HÜKÜMLER 

MADDE — 165. 

1. Cumhuriyet tarafından, hangi tarzda olursa olsun, sağlanan veya tahsil edilen bütün gelir
ler ve paralar, bu Anayasa ve kanun bükümlerine tabi olarak, Cumhuriyet Konsolide Fonu adını 
alacak olan tek bir fon teşkil eder ve buna yatırılır. 

2. Bir Cemaat Meclisi tarafından, hangi tarzda olursa olsun, sağlanan veya tahsil edilen bütün 
gelirler ve paralar, her hangi bir cemaat kanununa tabi olarak, bu Cemaat Meclisinin Konsolide 
Fonu adını alacak tek bir fon teşkil eder ve buna yatırılır. 

3. İlgili metin başka türlü icabettirmedikçe, bu Anayasada Konsolide Fona yapılan her hangi 
bir atıf, bu maddenin 1 nci fıkrasında gösterilen Cumhuriyet Konsolide Fonuna yapılan bir atıftır. 

MADDE — 166. 

1. Bu Anayasanın diğer her hangi bir hükmü veya kanun tarafından yüklenen tahsisat, maaş 
veya diğer paralara ilâveten aşağıdakiler Konsolide Fona yüklenir : — 

(a) Cumhuriyetin ödemeye mecbur olduğu bütün emeklilik maaşları ve ikramiyeleri; 
(b) Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkan Muavininin tahsisatları ve Yüksek Anayasa Mahke

mesinin ve Yüksek Mahkemenin hâkimlerinin, Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Yardımcısının, 
Başmurakıbm ve Başmurakıp Muavininin, Cumhuriyet Emisyon Bankası Müdürünün ve Müdür Mu
avininin ve Âmme Hizmetleri Komisyonu üyelerinin maaşları; 

(c) Cumhuriyetin yüklendiği bütün borç mükellefiyetleri; ve 
(d) Her hangi bir mahkeme tarafından Cumhuriyet aleyhine verilen her hangi bir hükmün, 

kararın veya hakem kararının yerine getirilmesi için gerekli her hangi bir para. 
2. Bu madde maksatları bakımından borç, mükellefiyetlerine, faiz, itfa fonuna ayırmalar, borç 

itfası için yapılan ödeme ve Konsolide Fonun teminatı altında istikrazlar yapılması ve bu suretle 
ihdas edilen borçtan dolayı hizmetler ve bu borcun itfası ile ilgili olarak yapılan bütün masraflar 
dâhildir, 

MADDE — 167. 

1. Maliye Bakanı, Cumhuriyetin her Bakanlığının ve her bağımsız dairesinin bütçe tahminle
rini aldıktan sonra, her malî yıl bakımından o yıl için, Cumhuriyetin umumi bütçesini hazırlatır ve 
bu, Bakanlar Kurulunca tasvibedildikten sonra Temsilciler Meclisine sunulur. 

2. Bütçedeki masraf tahminleri — 
(a) Konsolide Fona yüklenen masrafları karşılamak için gerekli meblâğların toplamını; ve 
(b) Diğer masrafların her birini karşılamak için gerekli meblâğları, 
ayrı ayrı gösterir. 
3. Mezkûr bütçe kezalik, tatbikatta mümkün olduğu ölçüde, Cumhuriyetin tamamlanan son 

malî yılın sonundaki aktif ve pasiflerini, aktiflerin ne tarzda yatırıldığını veya tutulduğunu ve ba
kiye borçlar hakkındaki tafsilâtı gösterir. 

4. Konsolide Fona yüklenmemiş fakat bu fondan ödenmesi gereken masraflar Temsilciler Mec
lisinin tasvibine sunulur ve tasvibolunduğu takdirde bahis konusu malî yıla ait bütçeye konurlar. 

5. Her hangi bir malî yıl bakımdan Temsilciler Meclisince her hangi bir maksat için tasvibedi-
len tahsisatın yetersiz olduğu veya hiçbir tahsisat verilmiyen bir maksat için masraf yapılması za-
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rureti hâsıl olduğu görüldüğü takdirde, gerekli tahsisatı gösteren ek bir bütçe Temsilciler Meclisi
nin tasvibine sunulur ve Temsilciler Meclisi tarafından tasvibedildiği takdirde, bahis konusu malî 
yıla ait bütçeye eklenir. 

6. Temsilciler Meclisi, ek bir bütçedeki her hangi bir masrafı tasvip veya reddedebilir; fakat, 
masrafın miktarını artıramaz veya sarf mahallinde her hangi bir değişiklik yapamaz. 

MADDE — 168. 

1. Maliye Bakanı tarafından imzalanmış bir verile emri olmadıkça, Konsolide Fondan veya di
ğer bir âmme fonundan hiçbir masraf ödenemez. 

Ancak, Maliye Bakanı bütçede gösterilen bir ma«raf için böyle bir verile emrini imzalamayı red
dedemez. 

2. Bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile, bahis konusu verile emrinin 
aidolduğu masraf, bu verile emrinin aidolduğu malî yıl bütçesinde gösterilmiş olmadıkça, böyle hiç
bir verile emri verilemez. ' 

3. Bütçe, aidolduğu malî yılın ilk gününe kadar Temsilciler Meclisi tarafından tasvibolunma-
dığı takdirde, Temsilciler Meclisi, bu Anayasa hükümleri mahfuz kalmak şartı ile alacağı bir ka
rarla, bütçede gösterilen âmme hizmetlerinin, devamı için gerekli göreceği her hangi bir masra
fın* her defasında âzami bir ayttuk bir süre için, fakat her halde toplamı iki ayı geçmiyecek olan 
bir süre için, bu sürenin sonuna kadar, Konsolide Fondan veya diğer âmme fonlarından karşı
lanmasına ımüsaade edebilir : x 

Ancak, her hangi bir hizmet için bu suretle müsaade olunan masraf, aynı hizmet için bir ev
velki malî yılm bütçesinde tasvi'bedilmiş olan meMâğııı «aynı süreye isa'bet eden nisbeti geçemez. 

KISIM XII — ÇEŞÎTLÎ HÜKÜMLER 

MADDE —169. 

50 nci madde ve 57 ncimaddenin 3 ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle— 
(1) Ticari konular, (tediye ve kredi dâhil1) ekonomik iş birliği ve Modüs Vivendi ile ilgili 

. o] arak yabancı bir Devlet veya her hangi bir milletlerarası teşkilât aile yapılacak her milletler
arası anlatma (Bakanlar Kurulunun bir kararı gereğince akdedilir; 

(2> Diğer her hangi bir andlaşma, sözleşme veya milletlerarası anlaşma, Bakanlar Kurulu
nun bir kararı gereğince müzakere ve imza olunur ve Temsilciler Meclisi tarafından bir kanun
la tasdik olunarak akdedilir ve ancak bu surette yürürlüğe girer ve Cumhuriyeti bağlar; 

(3) Bu (maddenin yukardalki hükümlerine uygun olarak a;kddlunan andla^malar, sözleşme
ler ve anlaşmalar, Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayınlanmasından itibaren, diğer taradin mez
kûr andlaşmaları, sözleşmeleri ve anılaşmaları tatbik etmesi şartı ile, her hangi bir iç kanundan 
üstün tutulur. 

r 

MADDE — 170. "" 

1. Cumhuriyet, mahiyetleri ne olunsa olsun bütün lanlaşmalar bakımından, Yunanistan Kınal-
lığına, Türkiye Cumhuriyetine ve Büyük Britanya ve Şimalî - îrlanda Birleşik Kırallığına, uy
gun şartlı anlaşmalarla, en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi uygular. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri, Cumhuriyet ile Yunanistan Kıratlığı, Türkiye Cum
huriyeti ve Büyük Brütanya ve Şimalî - îrlanda Birleşik Kırallığı anasındaki Birleşik Kırallığa 
bahşolunan üsler ve afijkerî kolaylıklara dair Kıbrıs Cumhuriyetinin Tesisine ait Andlaşmaya uy
gulanmaz. 
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MADDE — 171. 

1. Ses ve rüyet yayınlarında Elem ve Türk Cemaatlerinin her ikisi için programlar yer alır. 
2. Ses yayınlarında Türk Cemaati için olan programlara ayrılan zaman, yedi günlük bir 

haftada yetmişbeş saatten az olmaz ve normal yayın devreleri hailinde böyle bir haftanın bütün 
günlerime tevzi edilir : 

Ancak, yayın sürelerinim toplamınım azaltılmadı gerektiği, ve bu sebeple Elen Cemaati içim olan 
programlara ayrılan zurnam yedi günlük haftada yetmişbeş saatin altına düştüğü takdirde böyle 
bir haftada Türk Cemaati için olan programlara ayrılan zaman dahi, Elen Cemaati için olan 
programlara ayrılan zamanın yetmişbeş saatten aşağı düştüğü saat sayısı kadar indirilir. 

Ancak yine, Ellen Cemaati içim olan programlara ayrılan, zaııman yedi günlük bir haftada yüz-
kırk saati geçecek surette arttırıldığı takdirde, Türk Cemaati içim olam programlara ayrılan za
man dahi, Elen Cemaati için olam her yedi saate karşılık Türk Cemaati için üç saat nisbetim.de 
artırılır. 

3. Rüyet yayınlarında, birbirini takibedem her on yayın gününden 'üçü Türk Cemaati içim 
olan programlara ayrılır ve bu on yayın gününde Türk Cemaati için olan programlara ayrılan 
zamanın toplamı bu on yayın gününde Elen Cemaati için ollan programlara ayrılan her yedi 
saate karşılık üç saat nisbetimde olur. 

4. Bütün resmî ses ve rüyet yayımları hem Elemce ve hem Türkçe olur ve bunlar bu madde
de gösterilen zaman, hesaplarında nazara (alınmaz. 

MADDE — 172. 

Cumhuriyet, memurlarımın veya'-makamlarımın, görevlerimi görmeleri sırasında veya görevle
ri dolayısiyle işledikleri zarara sebebiyet verem her hangi bir haksız fiil veya. ihmalden mesuldür. 

Bir kamum bu ımesuliyeti düzenler. 

/MADDE — 173. 

1. Cumhuriyetim! em büyük beş şehrinde, yani Lc'fkoşa, Leymosun, Mağusa, Lârnaka ve 
Baf'ta .bunlarım 'Türk halkı tarafından ayrı belediye kurulur : 

Ancak, bu. Anayasanın, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört sene içinde, Cumhurbaşkanı 
ve Cumhurbaşkam Muavini, yukardaki şehirlerdeki belediyelerin .ayrılmalarınım, devam edip et-
ımemesi meselesini incelerler. 

2. Yukardaki şehirlerde, Elem belediye meclisleri şehrin Elen seçımenieri tarafından ve Türk 
belediye meclisleri Türk seçmenleri tarafımdan seçilirler. 

3. Yulkardaki işöhirlcrin her birinde, Elen 'Belediye Meclisi tarafından seçilen iki üyeden, 
Türk Belediye Meclisi tarafından seçilen iki üyeden ve bahis konusu belediye meclislerim arasım
da varılacak mutabakatla seçilen bir başkandan -müteşekkil bir koordinasyon komitesi kurulur. 
Bu koordinasyon komitesi, müştereken yapılmasına ihtiyaç olan işlere bakar, şehirdeki iki. bele
diyenin meclislerimin mutabakatı iıle kendisime verdiği müşterek hizmetleri görür ve belli bir dere
cede iş birliğini gerektiren, konular ile ilgilenir. 

MADDE — 174. 

Yukardaki şehirlerin her hangi birinin sınırları içinde, bahis konusu her hangi bir belediye 
tarafından, burnum aidolduğu cemaate mensubolmadıkça hiç'biır kimseye hiçbir Belediye Vergisi, 
Mülk Vergisi, ücreti veya diğer her hamıgi bir gelir konıamaz veya tahakkuk ettirilemez veya 
hiçbir kimseden tahsil ledillemez :; 

Ancak— fi'*v! '•" "v
 ( • • , 

(a) Yukardaki şehirlerin her birindeki beleliyelerden birinim meclisinin içimde yetkisini kul-
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landığı bölge içinde bulumam belediye çamlılarının, mezbahalarının ve belediyelere ait diğer ma
hallerin kullanılması ile illgili ücretler : 

(•b) Yukardaki şehirlerin her hangi birindeki belediyelerden birinin meclisimin içinde yetki
sini kullandığı bölge içinde bulunan binalar veya mahaller ile ilgili eğlence resimleri:; 

(c) Yukardaki şehirlerin her hangi birinde bir belediyemin kemdi cemaatine mensup buflummı-' 
yan .bir şahsa karşı, bir belediyenin mutadolarak yaptığına ilâve veya fazla olarak, yaptığı hizmet-
ler hakkında bahis konusu şehirdeki iki belediye meclisi arasında .mutabık kalınarak tesbit edile
cek resimler; 

Bahis konusu belediye 'meclisime ödenir. 
Ancak, yine, yukardaki şehirlerim, her hangi birinde, «belediyelerden biri tarafımdan. diğer be

lediyemin aidolduğu cemaate memsup bir şahsa,, murakabe, teftiş ve benzeri neviden her hangi bir 
hizmet yapıldığı takdirde, bunlar ile ilgili her 'hangi bir resim de bu hizmeti yapan' belediyeye 
ödenir. 

MADDE —-17Ö. 

Yukarıdaki şehirlerin her (hangi birinde bir belediye tarafından kemdi cemaatine ımensubolmı-
yan bir' şahsa hiçbir ruhsat veya 'müsaade verilenmez: 

Ancak, yukardaki şehirlerin !her (hangi birinde balhis konusu belediyelerden birinin idimde yet
kisini kullandığı bölge içindeki ıgayrîlmenkullere, mahallere veya (inşaat üslerine ımütaallik' ruhsat 
veya müsaadeler, bahis konusu belediyenin meclîsi taralfımdan verilir ve bu .gibi rulhsat veya 
müsaadeler ile ilgili ıher hangi bir hizmet, murakabe veya nezaret, mezkûr belediyenin mec
lisi tarafımdan yapılır ve bu Uıussutaki her iham^i bir resim, bu meclis tarafından tahsil edilir. 

MADDE >— 11T6. 

173 ilâ 178 nci, ilkisi de dâhil, maddelerdeki, hiçbir, hüküm, aşağıdaki .şartlara tabi olarak, 
(bu 'gibi her hangi bir belediye ile illgili şehir plânlamasını bir kanunıun /göstermesini önler şekilde 
tefsir olunmaz:— 

(<a) Yukardaki işenirlerden her haıügi birisi içim 'kuraları Plânlama Komisyonu om üyeden 
müteşekkil olup bunlardan yedisi Elem ve üçü'Türk olur; 

(b) IBu komisyonum bütün kararları mutlak 'ekseriyetle'alınır:' 
Ancak beyle bir ekseriyetle verilecek her hangi 'bir karar, Elen belediyesimi ilgiilemdlirenler 

asgari dört Elem üyemin reylerini ihtiva etmedikçe ve Türk 'belediyesini ilgilendirenler 'asgari 
iki 'Türk üyemin reylerimi ihtiva etmedikçe lalımanıaız; 

(c) Yulkardaki şelhîirlerdem ''her Ihamği birini ilgilendiren şelhir plânlamasına dair bütün ko
nularda ve ıbu gibi konularım dü2emienmes!inde münhasıran balhis konusu Plânlatma Komisyonu 
yetkilidir. 

ıMADDE — 177. 

173 ilâ 178 ncil, ikisi de dâhil, ımaddeıler hükümlerime tabi olmak kaydiyle, yakardaki şe
hirlerim !her hamgi birimdeki her belediye, kemdi yetkilerini ve 'bütün 'görevlerini, ısınırları, her 
belediye için, Cumhurbaşkanının ve Cumlhurbaşkan Muavininim mutabakatı ile tesbilt edilen 'bir 
belge içimde kullanır ve ıgörür. 

'MADDE — 178. 

Diğer mahallerde (belediyelerin organlarımın, mümkün olduğu kadar, iki cemaatin nispî tem
sili esasıma göre teşekkülü İçin hususi hüküm konur. 

^ M e e l M : ; •'• ( S . Sayıs ı ' -387 ) 



KISIM XIII - SON HÜKÜMLER 

MADODIB — 1T9. 

1. Bu Anayasa Cumhuriyetin en yülkseik kaınJünudur. 
2. Temsilciler MeıelisltaJiın veya Cemaat [Meallerinden ıher ıhaınlgi bİTterin- ıhftçbir kanun veya 

kamıı ve Cuımttmriyet dlâhijinidie İcra Ikuvveftümİ' 'kuilJlanan veya Iher hanlgi bir idari görev gören 
her (hangi "bir organ, ıınaJkam veya şahsan hiçbir muamele veya "kanarı hîçjbliır suretle, bu Anaya
sa hükümlerinden her hangi birine ayfcın veya uyuşmaz olamaz. 

MADDE — 180. 

fi. Bu Anayasanın Elence ve Türkçe ^meitMeriuden her i'klMi de asilidir ve aynı dleineeede mu-
teber ve aynı hukukî (hükmü (haizdir. 

2. Bu Anayasanın »ilki metni arasındaki (her (hangi bir 'aykırılık, Yüksek Anayasa Mahke
mesi tarafından, 11 Şubat 1959 tarilhli Zurilh Anlaşmasının ve 19 Şubat 1959 tarihli Londra 
Anlaşmasının ımetin ve ruhunu "önemle nazara almak Ikaydiyüe, Yunanistan Kıraillığı, 'Türkiye 
Cumhuriyeti ve Kıbrıs Elen. ve Türk cemaatleri temsilcileri tarafından, Leffkoşa'da 6 Nisan 
19160 da Karma Anayasa Komisyonunda imzalaman bu Anayasanın Taslağı ile buna yapılan ve 6 
Temımuz, 1960 da imzalanan Tadiller Cetveline balMaralk karara bağlanır. 

3. Müphemiyet halinde bu Anayasanın tefsiri, Yüksek Anayasa Mahkemesi 'tarafından, 11 
Şubat 1959 tarihli Zurüh Anlaşmasının ve 19 Şubat .1959 tarihli Londra Anlatmasının metin ve 
ruhu önemle nazara alınarak yapılır. 

MAIDDE — 1811. 

Sureıtleıri (Ek I ve II olarak bu Anayasaya elklenımiş bulunan Cumhuriyetin bağımsızlığını, top
rak bütünlüğünü ve Anayasasını teminat altına alan ve Cumhuriyet, Yunanistan Kıraillığı, Tür
kiye Cumhuriyeti! ve Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşifk KmaMığı arasında1 akdedülen 
Andlaşma ve Cumhuriyet, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyet'i arasında, akdedilen As
kerî îttSfalk Andlaşması Anayasa Ihütemünü hal'zdİrler. 

MADDE — 182. 

1. Bu Anlay asanın, 11 Şubat 1959 tarihli Zurih Anlaşmasından ithal edilmiş bulunan ve Ek 
III ünde gösterilen maddeleri veya maddelerinkiBimları, bu 'Anayasanın 'Temel Maddeleri olup 
Mçbir suretle (gerek değiştirme, gerek ilâve veya geırelkse 'kaldırma suretiyle tadil edilemezler. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası mahfuz kalmak şartiyle, bu maddenin 3 ncü fıkrasında gösterildiği 
üzere bu Anayasanın !her hangi bir hükmü, gerek delğilştirme, ıgereık ilave veya gerekse 'kaldırma 
suretiyle tadE edilebilir. 

3. Böyle btiir itıadill, Elen cemaatine mensup temsilcilerin sayısı toplamının asgari üçte ilkisini 
ve Tünk cemaatine mensup temsilcilerin sayısı "toplamının aısgari üçte ilkisini ihtiva eden bir 
elçseriyet reyi ile. (kabul edilecelk bir kanun 51e yapılır. 

MADDE — 183. 

1. Cumhuriyetin veya Iher naniği bir kısmının, hayatını tehdddeden harb veya diğer umumi bir 
tehlike Ihalilnd'e Baikanlar Kurulu, bu hususta alacağı bir kararla Fevkalâde Bal ilânına yetkilidir: 

Ancak, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşjkan Muavini, böyle bir ıkairara Ikarşı, bu kararın dai
relerine ulaştırıldığı tari'hten itibaren kırlkısefeiz saat içinde, ayrı ayrı veya1 müştereken, veto 
hakkına sahiptirler. 
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2. Bu gibi her ilâmda, bahis konusu Fevkalâde Halin devamı süresünjce yürürlüğü durur-

tulan Anayasa maddeleri ıaçıkea gösterilir: v 
Ancalk, ibu ıgibi her hanıgi bir ilân ile Anayasanın yalnız 'aşağıdaki maddelerinin! yürürlüğü 

durdürtuiabilir:— 
Yalnız müsaade edilmiş bir harb fiilî ile sebebiyet verilen ölüm bakımından 7 nci madde, 10 

ncu maddenin 2 nci ve ı3 noü fıkraları; 11 nci madde; 1'3 ncü madde; 16 ncı madde; 17 mci mad
de; 19 ncu madde; '2İ1 nci madde; '2*3 ııcü maddenin 8 nei fıkrasının (d) .bendi; '25 nci madde ve 
27 nci madde. / 

3. Cumhurbaşkanı ve Cu'mhurbaşjkan Muavini, bu maddenin 1 nci iknasında gösterilen veto 
halklarını, ayrı ayrı veya müştereken, kullanım'amışlarsa, bahis konusu ilânı derhal Cumhuriyet 
Resımî Gazetesinde yayınlamak suretiyle ilân ederler. 

4. !Bu ni'aiddenin yııkardaiki Ihükümlerii gereğince yapılan bir Fevkalâde Hal iMnı derhal Tem
silciler Meclisimle ısunulur. Temsilciler Meclisi toplantı halinde değilse bu maksatla en kısa za« 
manda toplantıya çağrılır. 

5. Temsilciler Meclisi, bahis konusu Fevkalâde Hal ilânım ret veya tasvihetmek hakkına sa
hiptir. Ret halinde, Fevkalâde Hal ilânının hiç/bir hükmü olmaz. Tasvip halinde, Cumhurbaşkanı ve 
Cuımhurbaşkan Muavini, Temsilciler Meclisinin bu kararını Cumhuriyet Resmî Gazetesinde yayın
lamak suretiyle derhal ilân ederler. 

6. Temsilciler Meclisi, Bakanlar Kurulunun talebi üzerine, Fevkalâde Hal süresini uzatmaya 
kanar vermedikçe, Fevkalâde Hal îlânı, Temsilciler Meclisinin tasvibi tarihinden iltibaren iki ayın 
sonunda yürürlükten (kalkar. Temsildiler Meclisinin Fevkalâde Hal süresini uzatma kararma kar
şı, Cumhurbaşkanı ve Cumlhurbaşkan Muavini, 50 nci maddeye uygun . olarak kul/anılmak: üzere, 
ayrı ayrı veya müştereken, veto hakkına sahiptirler. 

7. (1) Bir Fevkalâde Hal İlânı yürürlükte olduğu zaman, bu Anayasanın hükümlerine rağ
men, Bakanlar Kurulu, kendince derhal harekete geçilmesi 'gereken hallerde, Cumhurhaşkannnım; ve 
Cumhurbaşkan Muavüninin 57 nci madde gereğince, ,ayrı ayrı veya müştereken, kullanıabileceMerî 
veto hakkına tabi olmak kaydiyle, münhasıran Fevkalâde Hal ile il'gili ikanun hükmünü haiz her 
hangi ıbir kararname çıkarabilir. 

(!2) Bu fıkranın yukardaki (1) nci bendi gereğünce veto hakkı kulllanılmtamışsa, Cumhurbaş
kanı ve Cumhurbaşkan Muavini, bahis konusu kararnıameyi derhal Cumhuriyet Resmî Gazetesinde 
yayınlamak suretiyle ilân ederler. 

(3) Bahis konusu kararname, daha evvel kaldırılmanıışsa, Fevkalâde Halin sona ermesi ile 
yürürlükten kalkar. 

MADDE — 184. 

1. 183 ıııcü maddenin 7 nci fıkrasının (2) nci bendi geneğünce ilân edilen her hangi bir karar
namede önleyici tutukluk 'konduğu takdirde1— 

(ıa) (Bu kararname gereğince her hanıgi (bir şahsın tutukluğunu emreden makam, en kısa za
manda, bu şahsa tutukluğunun sebeplerini ve bu maddenin 3 ncü fıkrası (hükmü mlahfu'z kalmak 
şartı ile, emlrin dayandığı isnadedilen vakıaları bildirlir ve kendisine mümkün olan en kısa ma
nianda 'emir aylehine müracıaatta bulunma imJkânını verir; 

(b) Bu maddenin 2 nci fıkrasında gösterildiği üzere kurulan bir istişare heyetli, bahis (konusu 
kararname gereğince tutukluğa tabi olan bir vtatandaşm bu fıkranın (a) bendi gereğince yaptığı 
her han'gi bir müracaatı tetkik edip bir ay (içinde tutukluk için yeter sebep bulunduğuna dair ra
por vermedikçe bu vatandaş, bu kararname gereğince bir aydan fazla bir süre için tutukluğa tabi 
olamaz. 

'2. (Bu madde maksatları için kurulacak istişare heyeti, Yüksek Mahkeme hâkimi olan veya 
olmuş butlunıan veya mezkûr mahkemede hâkim olmak için gerekli vasıfları haiz bulunan şahıslar 
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arasından Cumhurbaşkanı ve Oıımhurbaşkaın Muavini tarafından müştereken tâyin olunacak bir 
Başkandan ve Yüksek 'Mahkemenin Beisi ile istişareden sonra Cumhurbaşkanı ve Cu'mhurbaşlîan 
Muavini 'tarafından müştereken tâyin okunacak diğer iki üyeden teşekkül eder. 

3. Bu madde, hiçbir makatıma, 'açıklanmasının 'milllî menfaatlere aykırı olduğunu telâkki ettiği 
vakıaları açıklamak mükellefiyetini yüklemez. 

MADDE—,185. 

1. Cumhuriyetin üıükesi bir bütün ölüp parçalanamaz. 
2. Kıbrıs'ın tamamen veya kısmen her hangi düğer bir devletle birleşmesi veya ayrılığı güden 

bir bağımsızlık konu haricidir. 

MADDE — 186. 

1.- IBu Aniayasıada, ilgili metinde açıkça başka 'türdü, konmadıkça veya bu ımetiin başka türlü 
'gerektirmedikçe— 

(1) «Cemaat», (Elen ve 'Türk cemaatini ifade eder; 
«mahkeme», bu mahkemenin her hangi bir hâkimini de içine aflır; 
«Elen», 2 nci tmaddede tarif edildiği üzere Elen Cemaatinin bir üyesini ifade eder; 
«(Kanun», bu Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonraki devre ile ilgili olarak kullanıldığı 

takdirde bir Cumhuriyet kanununu ifade eder; 
«Şahıs», hükmi şahsiyeti haiz olan veya olnn yan her hangi bir şirketi, ortaklığı, derneği, bir

liği, müessese veya (teşekkülü içine alır; 
«Cumhuriyet», Kıbrıs Cumhuriyetini ifade eder; 
«iTünk», isim ve sıfat olarak 2 nci maddede tarif olunduğu üzede Türk Cemaatinin bir üyesini 

ifade eder; 
('2) Müzekker olan kelimeler müennesi de ve tekil olan (kelimeler çoğulu da ifade ederler. 
2. Bu Anayasa ile her ibanıgi bir emir, kaideler, tüzükler veya talimatnameler yapmak veya 

her hangi bir talimat vermek yetkisi verilmiş olduğu hallerde bu yetki, bahis konusu emir, kai
deler, tüzükler, tialimatnıameler veya talimatları aynı tarzda tadil veya kaldırma yetkisini içine 
alır şekilde yorumlanır. 

GEÇtOl HÜKÜMLER 

MADDE — 187. 

1. Bu Anayasanın yürürlüğe ıgirdiği tarihten Ihemen evvel yürürlükte olan her hangi bir ka
nun gereğlince— 

('a) İlk Cumhurbaşkanı veyıa Cumhurbaşfkan Muavini; 
(<b) Bir Temsilciler Meclisinin üyesi veya her (hangi bir Cemaat Meclisinin üyesi, 

seçilen her hangi bir şahıs, bu Anayasa hükümleri gereğince, hale göre, Cumhurbaşkanı veya 
Cum'hurbaşkan Muavini, bir Temsilciler Meclisi üyesi veya ilgili Cemaat Meclisinin bir üyesi se
çilmiş sayılır. 

2. Bu Anayasanın yürürlüğe ıgirdiği tarihte yürürlükten kalkan seçimlere dair bötün kanun
lar ve ^nizamnameler, yürürlükten kalkmış olmalarına rağmen, hale 'giöre, Temslilciler Meclisi veya 
her hangi bir Cemaat Meclisi tarafından bu Anayasanın yürürlüğe ıgirmesi tarihinden itibaren en 
geç on sekiz ay içinde yeni bir seçüm kanunu yapılıncaya kadar, bahis konusu devre içinde Cum
hurbaşkanı, Cumfhurbaşkan Muavini, her hangi bir Temsilci veya her hangi blir Cemaat Meclisi 
üyesinden boşalan ımünhali doldurmak için ytapılueak her hangi bir vara seçimi bakımından yürür
lükte olurlar. 
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MADDE — 188. 

1. (Bu Anayasıanın hükümleri ve bu maddenin aşağıdaki hükümleri mahfuz kalmıak şartı ile, 
bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan bütün (kanunlar, bu Anayasa gere
ğince yapılan, hıale-göre, her hangi bir kanunla veya Cemaat kanunu ile, gerek değiştirme, gerek 
ilâve veya gerekse ıkaidırmıa sureti ile, tadil ediMnceye (kadar, bahis ıkonusu tarihte ve bundan 
sonra yürürlükte kalırlar ve. foahis konusu tarihten itibaren bu Anayasaya uymaları için yapıl
ması gerekli tahvillerin yapılmam suretiyle yorumlanır ve uygulanırlar. 

2. Bu Anayasanın geçici hükümlerinde başka türlü gösterilmedikçe, bu gibi her hangi bir kanu
nun bu Anayasanın her hangi bir hükmüne aykırı veya uyuşmaz olan hiçbir hükmü, ve 78 nci mad
de gereğince ayrı bir ekseriyeti gerektiren hiçbir kanun, yukarda gösterildiği şekilde yürürlükte 
kalamaz. 

Ancak, belediyelere dair kanunlar, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık 
bir devre için yürürlükte kalabilirler ve vergiler veya resimler koyan her hangi bir kanun, 31 Ara
lık, 1960 a kadar yürürlükte kalabilir. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince yürürlükte kalan her hangi bir kanunda, ilgili metin 
başka türlü gerektirmedikçe — 

(a) Kıbrıs Sömürgesine veya «Kıraliyete» yapılan her hangi bir atıf, bu Anayasanın yürürlüğe 
girdiği tarihte veya ondan sonra başlıyan her hangi bir devre bakımından, Cumhuriyete yapılan 
bir atıf olarak yorumlanır; 

(b) Valiye veya Valilik Meclisine yapılan her hangi bir atıf, aynı devre bakımından, bu Ana
yasanın açık hükümlerine göre, ayrı ayrı veya müştereken Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkan Mu
avinine, Cemaat Meclislerine açıkça ayrılanlar dışında teşriî kuvvetin kullanılması ile ilgili konu
larda Temsilciler Meclisine, bu Anayasa gereğince yetkisine dâhil bütün konularda ilgili Cemaat 
Meclisine ve icra kuvvetinin kullanılmasına dair konularda Bakanlar Kuruluna yapılan bir atıf ola
rak yorumlanır; 

(c) îdari Sekretere veya Malî Sekretere yapılan her hangi bir atıf, aynı devre bakımından, 
yorum zamanında atfın yapıldığı konu ile ilgili mesuliyetin kendisine yüklendiği Bakanlığa veya 
Cumhuriyetin bağımsız Dairesine yapılan bir atıf olarak yorumlanır; 

(d) Başsavcıya veya Başsavcı Yardımcısına yapılan her hangi bir atıf, aynı devre bakımından, 
yerine göre, Cumhuriyet Başsavcısına ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısına yapılan bir atıf olarak 
yorumlanır; 

(e) Bir âmme görevini gören her hangi -diğer bir şahsa veya her hangi bir makama veya te
şekküle yapılan her hangi bir atıf, aynı devre bakımından, Cumhuriyetin buna tekabül eden âmme 
memuruna, makamına, teşekkülüne veya dairesine yapılan bir atıf olarak yorumlanır. 

4. Bu maddenin 1 nci fıkrası gereğince yürürlükte kalan her hangi bir kanunun hükümlerini 
uygulayan Cumhuriyet dahilindeki her hangi bir mahkeme, aynı devre bakımından, bunları, geçici 
hükümleri dâhil olmak üzere bu Anayasa hükümlerine uygun kılmak için gerekli olabilecek tahvil
leri yaparak uygular. 

5. Bu maddedeki — 
«kanun» a, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce böyle bir kanun gereğince yapılan 

her nevi âmme enstrümanları dâhildir; 
«tahviller» e, tadiller, intibaklar ve kaldırmalar dâhildir. 

MADDE — .189. 

3 ncü madde hükümlerine rağmen, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık 
bir süre için — 

(a) 188 nci madde gereğince yürürlükte kalacak olan bütün kanunlar İngilizce olarak kalabi
lirler; 
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(b) Cumhuriyet dahilindeki her hangi bir mahkeme önünde her hangi bir mahkeme muamele

sinde İngilizce kul la ı alabilir. 

MADDE — 190. 

1. Bu maddenin mütaakıp hükümleri mahfuz kalmak partiyle, bu Anayasanın yürürlüğe gir
diği tarihten hemen önce mevcudolan her hangi bir mahkeme, bu Anayasa hükümlerine rağmen, 
bahis konusu tarihten itibaren ve Cumhuriyet mahkemelerinin teşekkülüne dair yeni bir kanun ya
pılıncaya kadar ve her halde bu tarihten itibaren dört ayı gee.memek üzere, o zamana kadar olduğu 
gibi çalışmaya devanı eder fakat, mümkün olduğu nisbette, bu Anayasa hükümlerine uygun olarak 
teşkil olunur : 

Ancak; bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte açılmış bulunan ve kısmen dinlenmiş olan her 
hangi bir hukukî veya eezai dâvaya, bu Anayasa hükümlerine rağmen, bahis konusu dâva için teş
kil edilmiş olan mahkeme tarafından bakılmaya devam, edilir ve neticelendirilir. 

2. Bu Anayasa hükümlerine rağmen, bu Anayasa gereğince kurulan Yüksek Anayasa Mahke
mesi, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç aylık devre içinde teşkil edilince
ye kadar, Yüksek Mahkemenin kayıt kalemi Yüksek Anayasa Mahkemesinin kayıt kalemi görevini 
görür. 

-°>. Yüksek Mahkemenin kayıt kalemi, bir müracaat da dâhil olmak üzere bütün maksatları ba
kımından, Yüksek Anayasa Mahkemesi teşkil edilinceye kadar, bu Mahkemenin kayıt kalemi sayı
lır. Yüksek Anayasa Mahkemesi, bu Anayasanın yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren en geç üç ay 
içinde teşkil edilir. 

4. Bu Anayasa hükümleri gereğince Yüksek Anayasa Mahkemesine yapılacak bir müracaat ile 
ilgili her hangi bir mehilin hesaplanmasında, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarih ile yukarda 
gösterildiği üzere Yüksek Anayasa Mahkemesinin teşkili tarihi arasındaki devre hesaba katılmaz. 

5. 13u Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce mevcudolan Yüksek Mahkeme, bu 
Anayasa hükümleri gereğince kurulan Yüksek Mahkeme teşkil edilinceye kadar, bu Anayasa gere
ğince kurulan Yüksek Mahkeme sayılır. Yüksek Mahkeme, bu Anayasanın yürürlüğe girmesi tari
hinden itibaren en geç üç ay içinde teşkil edilir : 

Ancak, Mahkeme Reisine yapılan bir atıf bahis konusu mahkemenin en kıdemli üyesine ya
pılmış bir atıf sayılır ve üyeleri dörtten az olsa da, bahis konusu mahkeme bu Gevre için muteber bir 
şekilde teşkil edilmiş sayılır, 

MADDE — 191. 

Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte açılmış bulunan ve Kıbrıs Sömürgesi Hükümeti adına 
Başsavcının veya her hangi bir dairesinin veya memurunun taraf olduğu her hangi bir dâvanın gö
rülmesine, bahis konusu tarihte ve bundan sonra, Cumhuriyetin veya tekabül eden daire veya'me
murunun taraf olması sureti ile, devam olunur. 

MADDE — .192. 

1. Bu Anayasada başka türlü hüküm konmuş olmadıkça bu Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten hemen önce bir âmme hizmeti görevinde bulunan her hangi bir şahıs, bu tarihten sonra ken
disine bu tarihten önce uygulanan aynı hizmet kayıt ve şartlarına tabi olmak hakkına sahiptir ve bu 
kayıt ve şartlar, bahis konusu tarihte veya, ondan sonra Cumhuriyetin âmme hizmetinde bulunduğu 
müddetçe, aleyhine olarak* değiştirilemez. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası mahfuz kalmak şartiyle, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihr 
ten hemen önce görevli bulunan, mahkeme reisi hariç, Yüksek Mahkemenin hâkimleri ve alt mah
kemelerin hâkimleri, 153 ncü ve 157 nci maddeler hükümlerine bakılmaksızın, bahis konusu tarih
ten itibaren mezkur maddeler hükümleri gereğince bir tâyin yapılıncaya kadar, bu maddeler hü-
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kümlerine yugun olarak tâyin edilmiş gibi görevlerine devanı ederler ve kendilerine bu Anayasa 
hükümleri uygulanır. 

3. Bu maddenin 1 nei ve 2 nci fıkralarında gösterilen her hangi bir görevde bulunan her hangi 
bir şahıs, Cumhuriyet âmme hizmetine tâyin olunmadığı takdirde, kendisine uygulanabilen hizmet 
kayıt ve şartlarına tabi olmak şartı ile, kendisine, Cumhuriyet fonlarından, hangisi daha ziyade le
hinde ise, muhik bir tazminat veya görevin kaldırılması halinde ödenen emeklilik maaşı ödenmesi 
hakkına sahiptir. 

4. Bu maddenin 5 nei fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bu maddenin 1 nei ve 2 nci 
fıkralarında gösterilen ve görevi bu Anayasa gereğince bir Cemaat Meclisinin yetkisine giren bir 
şahıs, arzu ettiği takdirde bu maddenin 3 ncü fıkrası gereğince haiz olduğu haklardan feragat 
ederek bahis konusu Cemaat Meclisinin hizmetine girmeyi tercih edebilir ve bu takdirde, bu şahıs, 
bu Anayasa yürürlüğe girdiği tarihten hemen önceki kanuna göre, bu tarihten önceki devredeki 
hizmet süresi için, yalnız bu süre veya bu süreye ilâve edilecek bahis konusu Cemaat Meclisinin 
hizmetindeki her hangi bir hizmet süresi ile birlikte olan hizmet süresi için mezkûr kanun gereğin
ce almaya haklı olduğu her hangi bir emeklilik maaşı, ikramiyesi veya diğer benzeri hakları, 
Cumhuriyetten almak hakkına sahiptir. 

5. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce öğretmenlik görevinde bulunan ve 
Kıbrıs Sömürgesi bütçesinden para almakta olan ve bu Anayasa gereğince görevi bir Cemaat Mec
lisinin yetkisine giren her hangi bir öğretmen, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen 
öneeki kanuna göre, bu tarihten önceki devredeki hizmet süresi için, yalnız bu süre veya bu sü
reye1 ilâve edilecek bahis konusu Cemaat Meclisinin hizmetindeki her hangi bir hizmet süresi ile bir
likte olan hizmet süresi için mezkûr kanun gereğince almaya haklı olduğu her hangi bir emeklilik 
maaşı, ikramiyesi veya diğer benzeri haktan, Cumhuriyetten almak hakkına sahiptir. 

6. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce Kıbrıs Sömürgesi âmme hizmetinde 
olup da emekliliğe sevk edilmeden evvel izinli bulunan veya bahis konusu hizmetten Cumhuriye-
tinkinden başka bir hizmete nakil olunan hor hangi bir şahsın, Cumhuriyet vatandaşı olup olmadığı
na bakılmaksızın, bu tarihten önce bu durumda kendisine uygulanan ayiıı hizmet kayıt ve şartla
rının kendisine uygulanması hakkına sahibolmakta devam eder ve bahis konusu kayıt ve şartlar, 

* aleyhine olarak değiştirilmez. 
7. Bu madde maksatları bakımından : — 
(a) «Âmme hizmeti», bu Anayasanın, yürürlüğe girdiği tarihten önceki hizmet hakkında, Kıb

rıs Sömürgesi Hükümetindeki hizmeti ve bu tarihten sonraki hizmet hakkında, Cumhuriyetteki 
mülki bir hizmeti ifade eder ve Cumhuriyet emniyet kuvvetlerindeki hizmeti de içine alır; 

(b) «Hizmet kayıt ve şartlan», bu Anayasa hükümleri gereğince yapılması lüzumlu intibak
lara tabi olmak şartiyle, ücret, izin, azil veya görevden uzaklaştırılma, emeklilik maaşı, ikramiye
leri ve benzeri hakları ifade eder. 

8. Bu maddenin 6 nci fıkrasında gösterilenin dışında bu madde hükmü, Cumhuriyet vatanda
şı olmıyan bir şahsa uygulanmaz. 

MADDE — 193. 

Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hem on Önce, Dul ve Yetim Maaşları Fonu da dâhil 
olmak üzere Kıbrıs Sömürgesi âmme fonlarından her hangi bir emeklilik maaşı alan veya emek
lilikten dolayı diğer bir hakka sahip olan her hangi bir şahsa, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği ta
rihte ve sonra Cumhuriyetin âmme fonlarından, bahis konusu emeklilik maaşı veya emeklilikten 
dolayı sahibolduğu diğer hakları, mezkûr emeklilik maaşına veya emeklilik dolayısiyle sahiboldu-
ğu diğer haklara bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce uygulanan aynı kayıt ve 
şartlar altında veya bu tarihten sonra konulan vo kendi durumuna uygulanabilecek ve daha az 
lehinde olmıyacak olan kayıt ve şartlara göre vo: ilmeye devam olunur. 
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MADDE — 194. 

Her hangi bir şahsın Dul ve Yetim Maaşları Fonundan bir maaş almak hakkı, bu Anayasanın 
yürürlüğe girdiği tarihte ve ondan sonra, bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce yü
rürlükte olan aynı kayıt ve şartlara tabi olmaya devam eder ve bunlar, mezkûr hak devam ettiği 
müddetçe bahis konusu şahsın aleyhine olarak değiştirilemez. 

MADDE — 195. 

Bu Anayasanın hiçbir hükmüne rağmen, Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı seçilen ve Cumhuri
yetin ilk Cumhurbaşkan Muavini seçilen ve 187 nci madde gereğince Cumhuriyetin ilk Cumhur
başkanı ve ilk Cumhurbaşkan Muavini sayılan şahıslar, 42 nci maddede gösterildiği üzere görevle
rine başlamadan önce veya sonra, Cumhuriyet, Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük 
Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kırallığı arasındaki Kıbrıs Cumhuriyetinin Tesisine dair And-
laşma ile bu Andlaşma ile birlikte imzalanmaları için hazırlanan nota teatilerini ve Cumhuriyet, 
Yunanistan Kırallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kırallı
ğı arasındaki Cumhuriyetin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve Anayasasını teminat altına alan 
Andlaşmayi ve Cumhuriyet, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Askerî İtti
fak Andlaşmasmı ve bu memleketler arasında akdolıınan. İttifak Andlaşmasının uygulanması için 
Cumhuriyet, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Anlaşmayı, Cumhuriyet adı
na imzalamak ve akdeylemek münhasır hak ve yetkisine müştereken sahiptirler ve $ahip sayılırlar 
ve bahis konusu andlaşmalar, anlaşmalar ve teati olunan notalar bu suretle Cumhuriyet adına 
muteber şekilde akdolunmuş olurlar ve böylece imzalandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girerler 
ve bağlayıcı olurlar. 

MADDE — 196. 

İlk Cemaat Meclislerinin görev süresi bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte başlar. 

MADDE — 197. 

1. Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihten hemen önce bu Anayasa hükümleri ile veya ge
reğince Cemaat Meclislerinin yetkisine giren her hangi bir okul veya diğer teşekkül veya mües
sese için ve adına veya bunlar için emaneten, Kıbrıs Sömürgesi Hükümetinin veya her hangi di
ğer bir şahsın veya teşekkülün uhdesinde bulunan, elinde olan veya adına kayıtlı bulunan her han
gi bir menkul veya gayrimenkul mal veya bunun üzerindeki her hangi bir hak veya menfaat, Ana
yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili Cemaat Meclisinin bir kanunu ile gösterilen şah
sın, teşekkülün veya makamın, bahis konusu Cemaat Kanununun koyabileceği kayıt ve şartlar ge
reğince, uhdesine geçirilir ve eline verilir: 

Ancak, bahis konusu kanun, bahis konusu malın Cemaat Meclisinin kendi uhdesine geçirilmesi 
veya kendi eline verilmesi hakkında hüküm koyamaz. 

2. Bu madde hükmü, her hangi bir eğitim maksadı ile ilgili, mutemet veya mütevelliler tara
fından idare olunan ölüme bağlı bir tasarrufla yapılan bir teberrua veya başka bir bağışa veya 
her hangi bir vakfa uygulanamaz. 

MADDE — 198. 

1. Aşağıdaki hükümler, bu hükümleri içine alan bir vatandaşlık kanunu yapılıncaya kadar, 
yürürlükte olurlar : — 

(a) Vatandaşlığa dair her hangi bir konu, Tesis Andlaşmasının (D) Ekinin hükümlerine tabi 
olur; 
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(b) Bu Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte veya ondan sonra Kıbrıs'ta doğan her hangi bir* 

şahıs, doğumu tarihinde babası Cumhuriyetin bir vatandaşı ise veya ölmemiş olsa idi Tesis And-
laşmasının (D) Eki hükümleri gereğince olacak idi ise, doğumu tarihinde Cumhuriyetin bir va
tandaşı olur. . 

2. Bu madde maksatları bakımından, «Tesis Andlaşması», Cumhuriyet ile Yunanistan Kırallığı, 
Türkiye Cumhuriyeti ve Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kırallığı arasındaki Kıbrıs 
Cumhuriyetinin tesisine dair Andlaşmayı ifade eder. 

MADDE — 199. 

1. Türk Cemaat Meclisi, Birleşik Kmillik adına Vali ile Türk Cemaat Temsilcileri arasında fi 
Temmuz, 19fi0 da imzalanıp teati edilen notalarda gösterilen meblâğları, Büyük Britanya ve Şimalî -
irlanda Birleşik Kıratlığından almak hakkına sahiptir. 

2, Bu madde hükmü, iki Cemaatten her hangi birinin bu Anayasa hükümleri gereğince hak
larını hiçbir suretle tahdideder şekilde yorumlana naz. 

EK — I. 

GARANTİ ANDLAŞMASI 

Bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer taraftan Yunanistan, Türkiye ve Büyük Britanya ve 
Şimalî - İrlanda Birleşik Kırallığı, 

I - Kıbrıs Cumhuriyetinin, Anayasasının temel maddeleri ile kurulan ve düzenlenen bağımsızlı
ğının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin tanınması ve idame edilmesinin müşterek menfaatleri 
iktizasından olduğunu mülâhaza ederek, 

II - Bu Anayasa ile ihdas edilen düzene riayedi sağlamak maksadiyle işbirliği yapmayı arzu 
ederek, 

aşağıda gösterildiği üzere anlaşmaya varmışlardır : — 

M adar - T. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin idamesini ve aynı za
manda Anayasasına riayet edilmesini sağlamayı taahhüdeder. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, her hangi bir devlet ile, tamamen veya kısmen, her hangi bir siyasi veya 
iktisadi birliğe katılmamayı taahhüdeder. Bu itibarla, her hangi diğer bir devlet ile birleşmeyi veya 
Adanın taksimini, doğrudan doğruya veya dolayısiyle, teşvik edecek her nevi hareketi yasak ilân 
eder. 

Maddo - II. 

Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık. Kıbrıs Cumhuriyetinin bu andlaşmanın .1 nci madde
sinde gösterilen taahhütlerini nazara alarak, Kıb.'is Cumhuriyetinin bağımsızlığını, toprak bütün
lüğünü ve güvenliğini ve aynı zamanda Anayasasının temel maddeleri ile kurulan nizamı tanırlar 
ve garanti ederler. 

Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık, aynı şekilde, kendilerini ilgilendirdiği nisbette, Kıb
rıs'ın her hangi diğer bir Devlet ile birleşmesini veya Adanın taksimini, doğrudan doğruya veya do
layısiyle, teşvik etmek gayesini güden hor hangi bir hareketi yasak etmeyi taahhüdederler. 

Madde - / / / . 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetinin tesisi zamanında Birleşik 
Kıratlığın hükümranlığında kalan bölgelerin bütünlüğüne riayet etmeyi ve bugün Lef koşa'da imza-
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lanan Kıbrıs Cumhuriyetinin Tesisine dair Audlasaıaya uygun olarak K.ıbrıs Cumhuriyeti tarafından 
kendisine tanınacak olan hakların Birleşik Kırallık la rafından kullanılmasını ve onlardan istifade 
edilmesini garanti etmeyi taahhüdederler. 

Madde -IV. 

Bn Andlaşmanın hükümlerine bir riayetsizlik halinde, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Kırallık, 
hıı hükümlere riayeti sağlamak için gereken teşebbüsler veya tedbirler hakkında birbirleri ile isti
şare! etmeyi taahhüdederler. 

Müşterek veya anlaşarak hareket mümkün olmadığı takdirde, garanti veren üç devletten her 
hiri, bu Andlaşma ile ihdas edilen nizamı tekrar- kurmak münhasır maksadı ile harekete geçmek hak
kını muhafaza eder. 

Madde, - V. 

Bu Andlaşma imzalanması tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Andlaşmanın asıl metinleri 
Lef koşa'da muhafaza edilecektir. 

Yüksek Âkıd Taraflar, bu Andlaşmayı, < n erken bir zamanda, Birleşmiş .Milletler Andlaşması: 

nm 102 nci maddesine uygun olarak Birleşmiş Milletler ttekrctaryası nezdinde kaydetl ireceklerdir. 

EK - I I . 

İTTİFAK ANDLAŞMASI 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye, 
I - Sulhu idame ettirmek ve birbirlerinin güvenliğini muhafaza etmek müşterek arzusu ile, 
I I - Sulhun ve güvenliğin muhafazası hususundaki gayretlerinin Birleşmiş Milletler Andlaşması-

mn prensiplerine uygun olduğunu nazara alarak', aşağıda gösterildiği üzere anlaşmaya varmışlar
dır : — 

Madde - I. 

Yüksek Âkıd Taraflar, müşterek savunmaları için iş birliği yapmayı ve bu savunma dolayısiy-
le çıkan meseleler hakkında birbirleri ile istişare1 etmeyi taahhüt ederler. 

Madde - II. 

Yüksek Âkıd Taraflar, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne karşı, 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle, yöneltilen her hangi bir hücum veya saldırganlığa mukave
met etmeyi taahhüt ederler. 

Madde - III. 

Bu ittifakın maksatları bakımından ve yukarıda gösterilen amaca erişmek için, Kıbrıs Cumhu
riyeti toprağında bir Üçlü Karargâh kurulur. 

Madde - IV. 

Yunanistan ve Türkiye, bu suretle kundan Üçlü Karargâha, bıı-Andlaşmaya Ek I numaralı pro-
tokolda gösterilen askerî birliklerle katılacaklardır. 

Bu Birlikler, Kıbrıs Cumhuriyeti ordusunun talim ve terbiyesini Bağlıyacaklardır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı ; M87 ) 



183 — 
Madde - V. 

Üçlü Karargâhın Kumandanlığı, her biri bir sene müddetle olmak üzere, münavebe ile, hale gö
re, Yunanistan ve Türkiye Hükümetleri ve Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Cumhur-
başkaıı Muavini tarafından tâyin edilecek olan bir Yunan, bir Türk ve bir Kıbrıslı general subayı ta
rafından deruhde edilir. 

Madde - VI. 

Bu andlaşma, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
Yüksek Âkıd Taraflar, bu Andlaşmanm tatbikatı gerektirdiği takdirde, ek anlaşmalar akdede

ceklerdir. 
Yüksek Âkıd Taraflar, bu Andlaşmayı, en erken bir zamanda, Birleşmiş Milletler Andlaşma-

smın 102 nci'maddesine uygun olarak Birleşmiş Milletler Sekreteryası nezdinde kaydettirecekler-
dir. 

EK PROTOKOL 

No : T. 

T - Üçlü Karargâha katılacak olan Yunan ve Türk birlikleri, sırayla, dokuz yüz elli Yunan su
bay, astsubay ve 'erden ve altı yüz elli Türk subay, astsubay ve erden terekkübedecektir. 

II - Kıbrıs Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Muavini, anlaşarak hareketle, 
Yunan ve Türk Hükümetlerinden Yunan ve Türk birliklerini artırmayı veya azaltmayı talep edebi
lirler. 

III - Üçlü Karargâha katılan Yunan ve Türk birliklerinin kamplarının yerleri, hukukî statüleri1, 
Cfümrük resimleri ve vergilere dair muafiyetleri ve kolaylıkları, bunlardan başka muafiyet ve im
tiyazları ve yukarda mezkûr Karargâhın teşkilâtına ve çalışmasına mütaallik her hangi diğer as
kerî ve teknik meselelerin, İttifak Andl aşmasının yürürlüğe girdiği tarihte veya evvel yürürlüğe 
girecek olan bir Hususi Sözleşme ile kararlaştıracakları hakkında mutabakata varılmıştır. 

IV - Kezalik, Üçlü Karargâhın Kıbrıs Anayasası Karma Komisyonunun görevlerini tamamlama
sından sonra üç ay zarfında kurulacağı ve başlangıç devresinde Kıbrıs Cumhuriyetinin silâhlı kuv
vetlerinin talim ve terbiyesi ile görevli mahdut sayıda subaydan teşekkül edeceği hakkında da mu
tabakata varılmıştır. Yukarda mezkûr Yunan ve Türk birlikleri, Kıbrıs'a İttifak Anlaşmasının im
zalandığı gün geleceklerdir. 

EK PROTOKOL 

No: II. 

Madde - I. 

Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarından müteşekkil bir Komite kurulacaktır. Bu 
Komite, Üçlü İttifakın en yüksek siyasi organı olacak ve üç müttefik memleketin Hükümetlerinin 
kendisine sunmayı kararlaştıracakları İttifakı ilgi)emdiren her hangi bir meseleyi tetkik edebile
cektir. 

Madde - II. 

Bakanlar Komitesi, yılda bir defa olağan oturum halinde toplanacaktır. İvedi bir mesele çıktı
ğında Bakanlar Komitesi, İttifakın üyelerinden birinin, talebi üzerine Başkan tarafından hususi 
oturum halinde toplantıya çağrılabilir. 

Bakanlar Komitesinin kararları ittifakla alınacaktır. 

M. Meclisi - (S . Sayısı : 387 ) 



— 184 — 
Madde - TU. 

Üç Dışişleri Bakanından her biri sıra ile ve bir yıl süre ile Bakanlar Komitesine Başkanlık 
edecektir. Başka türlü kararlaştırılmış olmadıkça, Komitenin olağan oturumları Başkanın memleke
tinin başşehrinde yapılacaktır. Başkan, görevini yaptığı yıl içinde, Bakanlar Komitesinin olağan 
ve hususi oturumlarına başkanlık edecektir. 

Komite, görevinin ifası için lüzumlu gördüğü zaman tâli teşekküller kurabilir. 

Madde, -IV. 

İttifak Andlaşması ile kurulan Üçlü Karargâh, görevlerinin ifasında Bakanlar Komitesine kar
şı sorumlu olacaktır. Komitenin olağan oturumu esnasında, Karargâhın faaliyetlerinin teferruatlı 
dökümünü muhtevi yıllık bir raporu Komiteye sunacaktır. 

EK - III. 

ANAYASANIN TEMEL MADDELERİNİN LİSTESİ 

(MADDİ'] — 182.) 

Maddeler ve maddelerin kısımları 
kladde 

1 
' 1 

• ) 
4 

5 
23 

36 
39 
42 

43 
44 
46 
50 

51 

52 

fıkra 
fıkra 
fıkra 
fıkra 
fıkra 

fıkra 

fıkra 

fıkra 
fıkra 

fıkra 
fıkra 
fıkra 

fıkra 
fıkra 
fıkra 

fıkra 

fıkra 
fıkra 
fıkra 

1 ve 
1 
2 
3 
4 

4 

5 

6 
11 

2 
1 
J 

2 
1 
2 ve 

1 

I ve 
3 
4 ve 

2 

4 

2 

6 

Cumhuriyet maka.ml.arnn ilgilendirdiği nisbette 
Cemaat makamlar!m ilgilendirdiği nisbette 
Cumhuriyet vatandaşlarını ilgilendirdiği nisbette 

Cumhuriyeti veya hır belediye teşkilâtını ve (e) bendini ilgilendir
diği nisbette 
Zorla iktisabedileıı malların Cumhuriyet veya bir belediye teşkilâtı 
tarafından kullanılmasını ve sahibine iadesini ilgilendirdiği nisbette 

Cumhuriyet veya bir belediye teşkilâtı tarafından yapılan zorla ik
tisaba ve bu fıkranın mahkemelere müracaat etmeye ve bunun icra
yı durdurucu tesirine taallûk ettiği nisbette. 

Genel oy hakkını ilgilendirdiği nisbette 
Söz vermenin Anayasaya iman ve riayet etmeye dair olan kısmı dı
şındaki metni harieolmak üzere 

Beş yıllık devreyi ilgilendirdiği nisbette 

Dördüncü fıkrası harieolmak üzere 
(a) bendinin (i) den - dâhil - (vi) ya - dâhil - kadar olan kısmı harie
olmak üzere 

Bütçe için konulan otuz günlük zaman harieolmak üzere 

140 ncı madde gereğince Yüksek Anayasa Mahkemesine müracaate 
dair kısmı harieolmak üzere 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 387 ) 
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Madde 

53 
57 

61 
62 

65 
78 
86 
87 

89 
92 

108 
112 
115 
118 
123 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
137 

138 
139 

153 
157 
159 
160 

170 
173 

178 
181 
182 
185 

fıkra 1, 2. ve 3 
fıkra 2 
fıkra 3 
fıkra 4 

fıkra 2 

fıkra 1 

fıkra 1 

fıkra 1 

,, 
ftkra 1 
fıkra 1 
fıkra X 

fıkra 1 

fıkra 1 
fıkra 1 
fıkra 3 

fıkra 4 
fıkra 1 
fıkra 1 

fıkra 1 
fıkra 1 ve 2 
fıkra 1, 2, 3 ve 4 
fıkra 1 
fıkra 3 

fıkra 1 
fıkra 3 

fıkra 2 

Mehil tahditlerine ve şarta dair kısmı haricolmak üzere 
Mehil tahditlerine dair kısım haricolmak üzere 
İlânı ilgilendirdiği nisbette 

Yüzde nisbetlerini, ayrı ve genel oy hakkını ve nisbetin her hangi is
tatistik sayısından bağımsız olmasını ilgilendirdiği nisbette 
Beş yıllık devreyi ilgilendirdiği nisbette 

(a) dan - dâhil - (e) ye - dâhil - kadar olan bendler ve 88 nei madde 
ye atıf yapan son kelimeleri haricolmak üzere (f) bendi 
(b) ve (c) bendleri ve 2 nci ve 3 ncü fıkralar 
Yalnız Cemaat Meclislerinin üyelerinin sayısını tâyin etmelerini ite
lendirdiği nisbette 

Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 
Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 
Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 

Vasıflara dair kısmı haricolmak üzere 

Bend (2) deki şart haricolmak üzere 

Yalnız kanunların veya kararların yürürlüklerinin durdurtuimasını 
ilgilendirdiği nisbette 
Şartı haricolmak üzere 

Temsilciler Meclisi ile Cemaat Meclisleri arasındaki yetki uyuşmazlı
ğını ilgilendirdiği nisbette 
Bend (2) deki şart haricolmak üzere 

Mahkemelerin baktıkları konulan gösteren kısmı, 
Şartı haricolmak üzere 

Şehirlerin isimleri haricolmak üzere 
Koordinasyon Komitesine verilen müşterek hizmetlerin görülmesine 
dair kısmı haricolmak üzere 



Dönem : 1 
Toplunu :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1 /95 ) 

T. C. 
Başbakanlık 1$ . 1 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say r : 71 - 1583/154 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
İsmet înönü 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Memleketimizin de dâhil bulunduğu «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması» (GATT) 
m ulaşmak istediği hedeflerin başında, milletlerarası ticaretin gelişmesini teşvik etmek ve sağla
mak ve bunun için de Gümrük resimlerinin indirilmesi, ithalât, üzerine konmuş miktar takyitle
rinin kaldırılması gibi hususlar gelmektedir. 

Ancak, Âkıd Taraflar arasındaki mal mübadelelerini güçleştiren diğer birtakım engeller daha 
vardır ki, bunlar, ilk nazarda göründüklerinin aksine milletlerarası ticaretin arzulanan bir kesa
fet ve seviyeye ulaşniasında miktar takyitleri kadar rol oynarlar. Bu engeller arasında, ağır 
gümrük formaliteleriyle fuzuli masraf ve mükellefiyetleri saymak mümkündür. 

GATT Âkıd Tarafları, bu nevi engelleri Anlaşmanın istihdaf ettiği gayelerin gerçekleşmesi 
bakımından arz ettiği ciddî önemi göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri alma yolunda müs
pet birtakım teşebbüslere girişmiştir. 

Bu cümleden olarak, merkezi Brüksel'de bulunan bir milletlerarası teşkilât karakterindeki 
«Gümrük îş Birliği Konseyi», GATT eksperlerinin de sıkı iş birliği ile 1960 yılında, tekrar ihraç 
edilmeye muhassas ambalaj maddelerinin Gümrük resimlerinden muafen muvakkat ithaline dair 
bir sözleşme hazırlanmıştır. 

Bu sözleşme hükümlerine göre bundan böyle sözleşmenin Âkıd Taraflarının birbirlerinden it
hal edecekleri ambalaj maddeleri, tekrar ihraç, edilmek şartiyle, muayyen bâzı istisnalar dışında 
hiçbir Gümrük Resmi ödemeden ve uygulanması çok basit bir formalite ile muvakkaten ithal edile
bilecek, bu suretle öteden beri şikâyet konusu olan muvakkat ithalle ilgili mahzurlar büyük ölçü
de giderilmiş bulunacaktır. 

/ Sözleşmenin getirdiği yenilikler, bilhassa memleketimiz bakımından hususi bir önem arz etmek
tedir. Ekonomik kalkınmasını bütün imkânlarını ve kaynaklarını seferber ederek en kısa zamanda 
gerçekleştirmek zarureti karşısında bulunan Türkiye'nin, kalkınma dâvasının kilit noktasını 
ihracat problemi teşkil etmektedir. Başka bir deyimle, yapılan hesaplara göre memleket dâhilin-
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de yapılacak her yatının ünitesinin ortalama 1/3 oranında dış finansmana ihtiyaç gösterdiği ha
kikati muvacehesinde, ihracatımızı artırmak için gerekli her türlü iınkAna baş vurmak, hayati bir 
problem olarak kabul edilmek iktiza eder. 

îhracaat dâvamızın hallinde yardımcı olacak tedbirler arasında, ambalaj meselesi ve formalite-* 
lerin asgari seviyeye indirilmesi ise önemli bir yev işgal eder. Bu bakımdan bahsi geçen sözleşme--
nin sağladığı imkân ve kolaylıkların, ihracatımızın artırılmasında, ihmal edilemiyecelv bir faktör 
olacağı söylenebilir. 

Yukarıda, mezkûr Anlaşma, Hükümetimiz adına, 31 Mart 19f>l tarih ve 5/1008 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararına istinaden, 31 Mart 1961 tarihinde imzalanmıştır. 

20 Mayıs 1959 tarih ve 7280 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin «e» fıkrasına giren işbu sözleş
menin aynı kanunun 3 ncü maddesine ^örc imzalandığı tarihten itibaren altı ay içinde yasama 
organına arz edilmesi gerekmektedir. 

İlişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 7 . 4 . 1062 
Esas No. : 1/95 

Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü : 

Gerekçede belirtilen hususlar ve tesbit. edilen esaslar, milletlerarası ticaretin gelişmesini teşvik 
bakımından Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve tasarıya bağlı metin aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi buyunılmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

G. Perin 

Erzurum 
E. Akça 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

Uşak 
A. Tahtakılıç 

Sözcü 
tstanbul 

G. Baban 

tstanbul 
F. K. Gökay 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Tekirdağ 
0. Öztrak 

Kâtip 
Hatay 

.1. Muhsin Berekc 

Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
/. Kılıç 

Zonguldak 
K. Esengin 

\toğlu 
Denizli 

S. Bosna 

Kütahya 
8. Tosbi 

Samsun 
0. Şahinoğkı 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve ^Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/95 
Karar No. : 9 

28 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

(Başkanlığınız (tarafından komisyonumuza havale buyurulan «Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük 'Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı»1 ile Dış
işleri Komisyonu raporu, Hükümet temsilcilerinin iştirakiye ıkomisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarının gerekçesindeiki belirtilen hususlar, Milletlerarası ticaretin gelişmesini teşvik baklanın
dan komisyonumuzca da uygun mü'talâa edilerek, metnin aynen kabul edilmesinle karar, verilmiştir. 

'Ticaret Komisyonuna havale edilmek üzere Yükse'k Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Gaziantep 

0. 0. BÜen 

Adıyaman 
A. Turanlı 

imzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Kesen 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
C. Oskay 

Tokat 
M. Kazova 

Sözcü 
Kars 

N. Akan 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

tmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
F. Geveci 

Tokat 
R. önder 

tmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Ş. Çavdaroğlu 
tmzada bulunamadı 

istanbul 
î. Apak 

tmzada bulunamadı 

Manisa 
#. YenişehÂrlioğlu 

Sinop 
H. Tan 

Zonguldak 
S. Konak 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. : 1/95 
Karar No. : 18 

Ticaret Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 4 . 1963 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük közleşmesinin onayianm'asmin uygun bulun
masına dair 'kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinim de iştirakleri ile ikomisyonuımuzda gö

lü. 
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Gerekçede arz ve izah 'edilen (hususlar, komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen 

kabulüne karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi Ibuyurulmak üzere Yüksek (Başkanlığa »unutur. 

Başkanvekili Bıir'Kanun için Sözcü Erzincan 
Balıkesir Burdur İV. Yıldırım 

C. Kanpulat N. Yavuzkmı 

Kocaeli Trabzon 
Ş. Bilgisu E. Dikmen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 4.7.1963 
Esas No. 1/95 
Karar No. 116 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Sözleşmesinin (onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı, Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve 'Ticaret Komisyonları raporları Ko
misyonumuzda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

«Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması» (GA'TT'a), memleketimizin de dâhil bulun
duğu çok taraflı bir anlaşmanın meydana getirdiği milletlerarası bir teşekküldür. (Bu teşkilâtın 
gayesine uygun olarak, Gümrük îş Birliği Konseyinin teşebbüsü ile, 1960 yılında, tekrar ihrace-
dilmeye muhassas ambalaj maddelerinin Gümrük reisimi erin d en mu af en muvakkat ithaline dair 
bir sözleşme hazırlanmıştır. 

Bu sözleşme 'hükümlerine göre bundan böyle sözleşmenin âkıd taraflarının birbirlerinden it
hal edecekleri ambalaj maddeleri, tekrar iıhracedilmek şartiyle (M. 4, 5 ve 6) muayyen bâzı istis
nalar dışımda (M. 9) hiçbir Gümrük Resmi ödenmeden ve uygulanması çok basit bir formalite ile 
muvakkaten ithal edilebilecek, bu suretle ötedenberi ışikâyet konusu .olan muvakkat ithalle ilgili 
mahzurlar büyük ölçüde giderilmiş bulunacaktır. 

Hükümetimiz tarafından imzalanan bu sözleşme, Anayasamızın 65 nci maddesinin birinci fık
rası gereğince onaylanmak üzere Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

iSözleşme (andlaşma), kalkınma plânımızda derpiş olunan ihracatımızın geliştirilmesinde ko
laylık sağlamaktadır. Bu sebeple plân esaslarına da uygun olan kanun tasarısı Komisyonumuzca-
da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Hatay 
$. înal 

Artvin 
S. 0. Ava 

Giresun 
t. E. KilıçoğH 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
/ . Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

iSÖzcü 
Orduı 

A. B. Onat 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
İV. Mirkelâmoğlü 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kars 
K. Okyay 
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(Kastamonu 

S. Keskin 
İmzada bulunamadı 

ıMarag 
E. Kaplan 

KırşeMr 
A. Bilgin 

Sakarya 
N. Bayar 

(Konya 
B. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

imzada bulunamadı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Siniop 
M. Alicanoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gfümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunmasına 
- v v ' dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik 6 Ekim 1960 tarihli Gümrük Sözleş
mesinin onaylanması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümterinî Bakanlar Kurulu yürütür. 
11 . 1 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Adalet Balkanı 
S. Kurutluoğlu 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Güm. ive Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Çalıgma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Scmcar 

Maliye Bakanı 
Ş. İnan J^ 

Ticaret Bakam ' 
1. Gürsan \îfi%\ 

Tarım Bakanı ;w4.K 
C. Oral l [ - / 0 ! 

Sanayi Bakanı •"'*̂ "[ 
F. Çelikbaş V*SJ; 

tmar ve İskân Bakanı 
M. Güven i. 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
*> N. Su 

İçişleri Bakanı 
A. TopoHoğlu 

'' Millî Eğitim Bakanı 
^! H. İncesulu 

Sa. ve ISo..Y. Bakanı 
S. Seren 

' Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar "r 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 
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Ambalajların muvakkat ithaline mütaallik Gümrük Sözleşmesi 

BAŞLANGIÇ 

İşbu Sözleşmenin mümzisi Hükümetler, 
Gümrük îş Birliği Konseyinin ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafla

rı n m himayelerinde toplanmış olarak, 
Vergiden muaf muvakkat ithal rejimi sahasının genişletilmesini temenni eden milletlerarası 

ticaret temsilcileri tarafından izhar olunan arzuları nazarı itibara alarak, 
Beynelmilel ticareti kolaylaştırmayı arzu ederek, 
Ambalajların vergiden muaf olarak muvakkat ithaline mütedair genel kaideler kabulünün, bey

nelmilel ticarete esaslı faydalar sağlıyaeağma inanmış olarak, 
Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır. 

BİRİNCİ FASIL 

Tarifler 

Birinci madde 

lîu Sözleşme hükümlerine göre : 
(a) «ambalaj» tâbiri ithal edildiği haliyle ambalaj olarak kullanılan veya kullanılmaya ya riyan 

bilcümle maddeleri ve hususiyle : 
(i) Emtianın iç ve dış ambalajı için kullanılan veya kullanılmaya yarıyan zarfları; 
(ii) Emtianın sarılması, katlanması veya tesbiti için kullanılan veya kullanılmaya yarıyan 

mesnetleri; 
ifade eder. 
(Saman, kâğıt, cam. elyafı, talaş v. s.) gibi dökme halindeki, ambalaj malzemesi, kasa, nakil vası

taları ve hususiyle 18 Mayıs -in.r)f> tarihli Cenevre Gümrük Sözleşmesinin birinci maddesinin (b) 
fıkrasında ifade edilen mânada «Oontaitıeo 1er bu tâbir şümulüne girmez. 

(b) «İthalâttan alman resimler» tâbiri Gümrük resimlerini ve ithal edilen maddelerin tabi ol
duğu diğer bütün ithalâtta veya ithalât d olayı siyi e tahsil edilen vergi ve resimleri ifade eder, bu
nunla beraber ifa edilen hizmetlerin takribi karşılığına inhisar öden ve millî mahsıılleriıı vasıtalı 
bir himayesini tazammum etin iyen vergi ve resimlerle ithalâttan alınan malî karakterli vergiler bu 
tâbir şümulüne girmez; 

(a) «Muvakkat kaimi» tâbiri, tekrar ihracedilmek şartiyle, hiçbir memnuiyet ve tahdidolmak-
sızm ithalâtta alman vergilerden muaf olarak, muvakkat ithali; 

(d) «Dolu ambalaj» tâbiri diğer emtia ile kullanılan ambalajları; 
(e) «Ambalaj içindeki emtia» tâbiri dolu ambalajlarla arz edilen emtiayı; 
(f) «Şahıs» tâbiri aynı zamanda gerçek ve tüzel kişileri 
ifade eder. . . ' , ' . . . . 

. ' V v 7 : İKİNCt FASİL -*•• 

Uygulama sahası 

Madde - - 2. 

Muvakkat kabul, ambalajlara, ancak tekrar ihraç anında teşhis edilebildiği ahvalde uygulanır 
ve : 

(a) Dolu ithal edilmişse yeniden bo:ş veya dolu olarak ihracedileeeği beyan olunur; 
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(b) Boş ithal edilmişse, dolu olarak tekrar ihracedileceği beyan olunur. 
Her iki halde de tekrar ihracın, muvakkat 'kabulden faydalanan kimse tarafından yapılmış ol

ması gerekir. 

Madde — 3. 

İşbu Sözleşmenin hükümleri Âkıd Tarafların ambalajların içindeki emtianın ithali sırasında 
aldıkları resimlerin ödenmesine mütaallik mevzuatına hiçbir surette tesir etmez. 

ÜÇÜNCÜ FASİL 

Hususi tatbik şartlan 
•i 

Madde — 4. 

Her Âkıd Taraf mümkün gördüğü bütün hallerde, bir garanti tesisini talebetmemeyi ve am
balajların tekrur ihracedileceği şeklindeki bir taahhütle yetinmeyi kabul eder. 

Madde — 5. 

Muvakkat kabul yoliyle ithal edilen ambalajların tekrar ihracı, dolu ithal edilen ambalajlar 
için ithal tarihini takibeden altı ay, boş ithal edilen ambalajlar için bu tarihi takibeden üç ay 
zarfında yapılacaktır. Makbul sebeplerin mevcudiyeti halinde bu süreler, ithalâtçı memleketin 
gümrük makamları tarafından, mevzuatlarının tâyin ettiği hudutlar dâhilinde uzatılabilir. 

Madde — 6. 

Muvakkat kabul yoliyle ithal edilen imbalâjlarm tekrar ihracı, tek bir defada veya mütaaddit 
defada, her memlekete ve ithalin yapıldığı gümrük idaresinden farklı da olsa, bu muamelelere açık 
her gümrük idaresi vasıtasiyle yapılabilir. 

Madde — 7. 

Muvakkat kabul yoliyle ithal olunan ambalajlar, emtia ihracı maksadı dışında, tesadüfi şekilde 
de olsa, ithalâtçı memleket dâhilinde kullanılamaz. 

Ambalajların dolu olarak ithal edilmiş olması halinde bu yasak ancak, ambalajların içinde
kilerin boşaltılması anından itibaren uygulanır. 

Madde — 8. 

1. Usulüne uygun şekilde ispat edilen kaza halinde işbu Sözleşmenin derpiş ettiği tekmr 
ihraç vecibesine bakılmıyacak ve ciddî şekilde ha sara uğramış ambalajların tekrar ihracı, 
aşağıdaki şartlarla, istenmiyeeektir : 

Gümrük makamlarının kararma göre ambalajlar : 
(a) İthalâtta alman ve aynen tahsil edilen resimlere tabi ise; veya, 
(b) Muvakkat ithali yapan memleketin Hazinesine, her türlü masraflardan muuf şekilde, 

terk edilirse; veya, 
(e) Muvakkat ithali yapan memleketin Hazinesi için bir masraf tevlidetmeksizin, ıresmî 

kontrol altında imha edilirse; 
2. Muvakkaten ithal olunun ambalajlar bir haciz sebebiyle tekrar ihracedilemiyor ve bu ha

ciz hususi şahısların talebi üzerine yapılmamışsa tekrar ihraç vecibesi haciz müddetine talik olunur. 

M. M*eM (S . Sayısı: 837) 



— 8 — 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Çeşitli hükümler 

Madde — 9 . 

işbu Sözleşmenin hükümlerine aykırı her tünlü fiil ve hareket, her çeşit ikame, bir şahıs veya 
maddenin haksız yere bu Sözleşmenin derpiş ettiği rejimlerden istifadesini sağlıyan her türlü ma
nevra veya yanlış beyan, bu fiil ve hareketlerin sahipleri hakkında, zikri geçen aykırı fiil ve ha
reketlerin yapıldığı memlekette bu memleket mevzuatının tayin ettiği müeyyidelerin uygulanıması 
ve icabımda bu şahıslara, ithalâtta alınan resimlerin ödeMrilmesi neticesini doğurur. 

Madde — 10. 

işbu Sözleşmenin hükümleri, millî mevzuattan doğan ve genel ahlâk ve genel güvenlik mülâha-
zalariyle genel hıfzıssıhha, genel sağlık, genel hayvan sağlığı ve nelbat hastalıkları mülâhazaları 
üzerine müesses takyit ve kontrollamn uygulanmasına mâni değildir. 

Madde — 11. 

işbu Sözleşmenin uygulanması balkanından Akıd Tarafların bir ekonomik birlik veya gümrük 
birliği teşkil eden toprakları, tek bir toprak şeklinde mütalâa edilebilir. 

Madde — 12. 

işbu Sözleşmenin hükümleri asgari kolaylıklar getirmekte olup bâzı Âkid Tarafların tek taraflı 
hükümlerle veya iki taraflı yahult çok taraflı anlaşmalarla tanıdığı veya tanıyacağı kolaylıkların 
uygulanmasına engel teşjkil etmez. 

BE$tNıöl FASIL 

Nühai 'hükümler 

Madde — Ü3. 

1. Âkıd Taraflar icabettiği takdirde, bilhassa işbu Sözleşmenin tefsirini ve yeksanak bir şeküde 
uygulanmasını sağlamak içîn lüzumlu tedbirleiri almak maksaidiyle, Sözleşmenin hangi şartlar dâ
hilinde uygulanmış olduğunu incelemek üzere toplanırlar. 

2. Taraflar işbu toplantıya, Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, Gümrük iş 'Birliği Kon
seyi Genel Sdkrcteri tarafından davet (olunur. Akıd Tarafların aksine kararı yoksa toplantılar, 
Gümrük İş Birliği Konseyinin Merkezinde yapılır. Âkıd Tarafların toplantısı, dahilî nizamlarını 
kendisi tâyin eder. 

3. Âkıd Tarafların kararları, toplantıda bulunan ve (oylamaya katılanlarım üçte iki ekseriyeti 
ile alınır. 

4. Âkıd Tarafların, bir me&ele hakkında vereceği 'karar ancak yandan fazlasının katıldığı bir 
toplantıda alınmış ise muteberdir. 

'Madde — 14. 

1. İşbu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması ile ilgili olarak Âkıd Taraflar arasında doğacak 
her türlü ihtilâf, mümkün olduğu kadar zikri geçen tarafflaır arasında doğrudan doğruya yapılacak 
müzakerelerle halledilecektir. 
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2. Bu suretle doğrudan doğruya müzakerelerle halledilemiyecek olan bütün ihtilâfİar ilgili ta

raflarca Âkid Taraflar huzuruna getirilecek ve onlar da ihtilâfı ineeliyerek halli için tavsiyelerde 
bulunacaklardır. 

â. ihtilâfa düşen taraflar, Âkıd Tarafların tavsiyelerini kabul etmek hususunda daha önce 
uyuşabilirler. 

(Madde — '15. 

1. Gümrük îş Birliği Konseyine ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile bu teşkilâtın ihtisas müesse
selerine üye bütün devletlerin hükümetleri, işbu Sözleşmeye : 

(a) Sözleşmeyi, tasdik şartı koymaksızm imzalamak; 
(b) Böyle bir şartla imzalamış olduğu Sözleşmeyi bilâhara tasdik etmek; veya 
(c) Bu sözleşmeye sonradan iltihak etmek; suretiyle Âkıd Taraf olabilirler. 
2. İşbu Sözleşme 31 Mart 1961 tarihine kadar Brüksel'de, Gümrük İş Birliği Konseyinin merke

zinde, bu maddenin 1 nei paragrafında sözü edilen devletlerin hükümetlerinin imzasına açık bulun
durulacaktır. Mezkûr tarihten sonra Sözleşme, bu devletlerin iltihakına açık olacaktır. 

3. Bu maddenin 1. (b) paragrafında derpiş olunan halde, Sözleşme, mumzi devletlerin, kendi 
Anayasa usullerine uygun şekilde, tasdikine tabi tutulacaktır. 

4. İşbu maddenin 1 nci paragrafında bahsi geçen teşkilâtlarda üye olmıyan bütün devletlerin • 
hükümetlerine, Âkıd Tarafların talebi üzerine Gümrük İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri tarafından 
bir davette bulunulacak ve Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra bu Sözleşmeye iltihak sure
tiyle, mevzuubahis hükümetler Âkıd Taraf olabilecektir. 

5. Tasdik ve iltihaka mütaallik belgeler Gümrük İş Birliği Konseyi Genel Sekreterine tevdi olu
nacaktır. 

Madde —16. 

1. İşbu Sözleşme, 15 nci maddenin 1 nci paragrafında zikredilen devletlerden beşinin, Sözleşme
yi tasdik şartı koymaksızm imzalaması veya tasdik yahut iltihaka mütaallik belgelerini tevdi etme
si tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

2. Sözleşmenin beş devlet tarafından tasdik şartı konmaksızm imzası veya beş devletin tasdik 
veyft iltihak belgelerini tevdi etmesinden sonra Sözleşmeyi tasdik edecek veya ona iltihak edecek 
her devlet için işbu Sözleşme, mezkûr devletin tasdik veya iltihak belgelerini tevdii tarihinden üç ay 
sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 17. 

1. İşbu Sözleşme gayrimuayyen bir müddetle aktedilmiştir. Bununla beraber her Âkıd Taraf 
Sözleşmenin hangi tarihte sona ereceğini, işbu Sözleşmenin 16 nci maddesinde teshit edilen yürürlü
ğe girme tarihinden sonra her zaman ihbar edebilecektir. 

2. Bü ihbar, Gümrük İş Birliği Konseyi Genel Sekreterine verilecek yazılı bir belge ile yapıla
caktır. • 

3. İhbar, Gümrük İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri tarafından ihbar belgesinin alınmasından 
altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde — 18. • 

1. Âkıd Taraflar, işbu Sözleşmede tadilât yapılmasını tavsiye edebilirler. 
2. Bu suretle tavsiye olunan her tadil projesinin metni, Gümrük İş Birliği Konseyi Genel Sek

reteri tarafından bütün Âkıd Taraflara, Sözleşmeyi imzalamış veya ona iltihak etmiş diğer bütün 
devletlerin hükümetlerine, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreterine ve Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasının Âkıd Taraflarına tebliğ edilecektir. 

3. Bundan önceki paragrafa uygun şekilde tebliğ olunan her tadil projesi, zikri geçen tadil pro-
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jesinin Gümrük îş Birliği Konseyi Genel Sekreteri tarafından tebliği tarihinden başlamak üzere altı ay
lık bir süre içinde Âkıd Taraflardan hiçbiri itiraz etmediği takdirde, kabul edilmiş addolunacaktır. 

4. Bir tadil projesine karşı itirazda bulunulduğu takdirde keyfiyet, Gümrük İş Birliği Konseyi Genel 
Sekreteri tarafından bütün Âkıd Taraflara bildirilecek ve bir itiraz yapılmamış ise, tadilât, bundan 
önceki paragrafta gösterilen altı aylık sürenin bitiminden üç ay sonra bütün Âkıd Taraflar için 
yürürlüğe girecektir. 

5. Gümrük iş Birliği Konseyi Genel Sekreteri kabuıl ©idilleri veya kaibul edilmiş addolunan 
tadilleri, bütün Âkıd Taraflara, Sözleşmeyi imzalamış veya ona iltihak etmiş diğer Devletlere, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Oenel Anlaşmasının Âkıd 
Taraflarıma tebliğ edecektir. 

•6. işbu Sözleşmeyi tasdik eden veya ona iltihak eden 'her Hükümet, tasdik veya iltihak bel
gelerinin tevdii tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan tadilâtı kabul etmiş addolunur. 

Madde — 19. 

1. Her Hükümet, ister Sözleşmeyi -tasdik şartı koyınaksızm imzaladığı, tasdik ettiği, yakut 
ona iltihak ettiği sırada, ister daha sonra, Gümrük iş Birliği Konseyi Geınel Sekreterine resmen 
bildirmek suretiyle işbu Sözleşmenin, (milletlerarası münasebetleri kendi mesuliyeti altında bu
lunan ülkelerin tamamına veya bâzılarına şümulü olduğunu beyan edebilir; 

işbu 'Sözleşme bahis 'konusu ülkeler hakkında, bu Hükümet hakkındaki yürürlük tarihinden 
önce almamak üzere, bu resmî iş'arın Gümrük iş Birliği Konseyi Genel Sekreteri tarafından alın
ması tarihinden üç ay sonra uygulanabilecektir. 

2. Bu maddenin 1 nci paragrafı gereğince işbu Sözleşmeyi, milletlerarası münasebetleri ken
di mesuliyeti altında bulunan bir ülke için kabul etmiş 'her Hükümet, Gümrük iş Birliği Kon
seyi Genel Sekreterine 'bu ülkenin Sözleşmeyi. artık uygulaımıyacağını, işbu Sözleşmenin 17 nci 
maddesi hükümlerine uymak suretiyle, resmen bildirile bilir. 

Madde — 20. 

1. Her Âkıd Tatraf işbu Sözleşmeyi imzalıyacağı veya tos dik edeceği yahut ona iltihak eyli-
yeceği sırada, kendisini Sözleşmenin 2 nci maddesiyle ancak, bir mubayaaya, bir kiralama sa
tışa veya kendi topraklarında ikamet eden yahut oturan bir şaıhıs tarafından akdedilmiş aynı 
mahiyette bir mukaveleye konu teşkil etmemiş ambalajlar mevzuubahsolduğu takdirde, bağdı 
saydığını beyan edebilecektir. 

2. işbu maddenin 1 nci p-araıgrafına uygun şekilde bir ihtirazı kayıt serd eden her Âkıd Ta
raf, Gümrük iş Birliği Konseyi Genel Sekreterine yapacağı resmî 'bir iş'arla bu ihtiraz! kaydı 
her zanran kaldırabilecektir. 

3. işbu Sözleşme için başka hiçbir ihtirazi kayıt kabul edilmiyeçektir. 

Madde — 21. 

Gümrük iş Birliği Konseyi Genel Sekreteri aşağıdaki hususları, Sözleşmeyi imzalıyan ve ona 
iltihak eden bütün Devletlere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşmasının bütün Âkıd 'Taraflarına bildirecektir. 

(a) 15 nci maddede sözü geçen imzalar, tasdikler ve iltihaklar; 
(b)1 işbu Sözleşmenin, 16 ncı madde gereğince yürürlüğe gireceği tarih; 
(c)ı 17 nci madde gereğince resmen bildirilen ihbarlar; 
(d) 18 nci madde gereğince bütün tadillerin yürürlüğe girişi; 
(e) 19 ncu maddeye uygun şekilde alınan resmî iş'urlar; 
(f) 20 nci maddenin 1 nci ve 2 nci paragraflarına uygun şekilde alınan resmî iş'ar ve beyan

lar. 
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Madde — 22. • ' 

Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi gereğince işbu Sözleşme, Gümrük İş Bir-
ligi Konseyi Genel Sekreterinin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Sekreterliğine tescil ettiriie-
cektıir. 

(i). Aşağıda imzası bulunan yetkili murahıhaslar yukarda beyan olunan hükümleri kaıbul 
ederek işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

(ii> işbu Sözleşme .altı Ekim bin -dokuzyüz altmışta Brüksel'de, her (iki dildeki metin de 
muteber olm^k üzere Fransızca ve ingilizce tek bir nüsha halinde yapılmış olup Gümrük iş 
Biriliği Konseyi Gendi Sekreterine tevdi edilecek ve 'aslına uygun ıkopyeleıri, bu Genel Sekreter
lik tarafından Sözleşmeyi imzalıyan ve ona iltihak eden bütün Devletılere verilecektir. 

)>&<{ 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayuı : 

«Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden faydalanma husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya ait teati olunan mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /428) 

T. G. 
Başbakanlık 27 . 3 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1989/1089 
MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 4 . 3 . 1963 tarihinde kararlaştırılan («Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden 
faydalanma hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında yapılan Andlaşmaya ait teati olunan mektupların onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı) ve gerekçesi iMşiklerlyle birlikte eldi olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet tnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

«Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan teşekkülünün gayesi, az gelişmiş ve gelişmekte olan mem
leketlere eğitim, tarım ve sağlık gibi alanlarda ihtiyaç duydukları elemanları temin ve bu mem
leketlerin hızla kalkınmalarına yardım etmek, Amerikalıların diğer memleketler halkını, diğer 
memleketler halkının Amerika'yı daha iyi tanımasını sağlamaktır. 

«Barış Gönüllüleri» teşkilâtı ile yapılacak iş birliği, memleketimiz ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yeni bir bağ kuracak ve iki memleket "arasında mevcut yakın dostluğu daha 
da kuvvetlendirecektir. 

Mezkûr teşekkül taarfından temin olunan elemanların sarf edecekleri mesai memleketimiz 
iigin her hangi bir malî külfeti icabettirmiyecektir. Bâzı sahalarda uzman ihtiyaçlarımızın 
karşılanması bakımından bu teşekkül ile kurulacak iş birliğinin faydalı olacağı düşünülmüş 
ve teati olunan 27 . 8 . 1962 tarihli mektuplarla «ağlanan Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunması için ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır* 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 30 . 5 . 1963 

Esas No : 1/428 
Karar No : 44 

Yüksek Başkanlığa 

«(Barış gönüllüleri» adlı Amerikan tıeşekıküllerrinden faydalanma hususunda Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya ait tea t i 
olunan mektupların onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bajkanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, «Barış Gönüllüleri» adlı teşekkülün gayesi, az tgfeliişmiş veya 
gelişmek (gayreti içinde bulunan memleketlere, eğitim, sağlık vie tarım sahalarında ihtiyaç duyulan 
elemanları temin etmek ve her suretle, Ameriıkalilarm diğer memleketHıer halkını, diğer devletler 
halkının da Amerikayı yakından tanımasına imkân vermektir. 

Memleketimiz için hiçbir malî külfet tahmil etmiyeeek olan ve mezkûr teşekkülce temin olu
nan elemanlardan ıgeniş mabette istifade edilmesi hususunda gerekli teşlebbüste 'bulunulması, Hükü
metten temenniye şayan ıgörülmüş ve hu yoldan yapıllacak iş birliği ile de iki ımemlekıet arasın
daki ımievcut dostluğun daha da yakınlaşacağı Komisyonumuzca nazarı itibara alınmış ve tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi 'gereğinde Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Bu Rapor 'Sözcüsü Kâtip 

Bursa Adana Sivas 
C. Perin K. Gülek G. Sarısözen 

Manisa Mardin Rize 
N. Yenişehirlioğlu V. Dizdaroğlu ' E. Y. Akçal 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. 1/428 
Karar No. 114 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Telşekkülü nden faydalanma hususunda Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan andlaşmaya ait teati 
olunan mektupların onaylanmasının uyigun bulunduğunla dair ikanun tasarısı, Dışişleri Komisyo
nu raporu Komisyonumuz da ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Andlaşmanın mahiyeti : 
a) And'laşma, az ıgelişmiş ve gelişmekte olan memleketlere Eğitim, Tarım ve ıSağlık gilbi 

alanlarda ihtiyaç duydukları ^elemanlarım temim ve bu memleketlerin hızla kalkınmalarıma yar
dım etmek Amerikalıların diğer memleketler halkını, diğer memleketler halkınım Amerika'yı da
ha iyi tanımasını sağlamak gayelerini takiibeden «(Barış Gönüllüleri» iadlı Amerilkam Teşkilâtı i le 
iş birliğini tanzim etmektedir. 

Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
1. Kılıç 

1.7 .1963 
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•b) Anıdlaşma, mer'i kanunlarımız daireısinide, memleketimize .gelecek gönüllülere, bâzı vergi, 

resim ve hare muafiyetleri tanımaktadır. 
Bu .durum muvacehesinde tasarı müzakereye esas tutularak Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 
Hatay 
§. İnal 
Artvin 

S. 0. Avcı 
G-ireısun 

/. E. Kılıçoğlu 
Kastamonu 

S. Keskin 
İmzada bulunamadı 

Maraş 
E. Kaplan 

(Başkaırv ekili 
İBalılkelsir 

F. îslimyeli 
Aydın 

/. Sezgin 
Gümüşane 
8. Savacı N 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
N. Boyar 

îmî 
Trabzon 

A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Omt 
Çanakkale 

Ş. İnan 
İzmir 

Mirkelâmoğlu 
Konya 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

ıada bulunamadı 

tmzada bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 
Kars 

K. Okyay 
Konya 

H. C. Yilmaz 

fSinlop 
M. Alicanoğlu 

HÜKÜMETİN TlEKUM 

«.Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlasmaya ait teati olunan 

mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan Teşekkülünden faydalanma hususunda Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Andlasma
ya ait teati olunan 27 Ağustos 1962 tarihli ilişik Mektupların onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/ . İnönü 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sanca/r 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı Ba 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

- Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 

4 . 3 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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Amerika Birleşik Devletleri 

Büyükelçiliği 
Ankara 

27 Ağustos 1962 
Ekselans : 

Hükümetlerimiz temsiloiieri arasında son zamanlarda yapılan görüşmelere atıfta bulunmakla 
ve ıbarış gönüllüsü olarak hizmet/etmek istiyen ve ımuayyen «üreler içinde Türkiye Cumhuriye
tinde yaşıyacak ve çalışacak olan Amerikalı erkek ve kadınlar ile ilgili olarak aşağıdaki muta
bakatı (teklif etmekle şeref kazanırım. 

1. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Türkiye'de müştereken tesbit edilen görevler ifa 
etmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından talep ve Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti tarafından kabul edilen sayıda barış göınüllüsünü Türkiye'de vazifelendirecekdir. Gö
nüllüler 'Türkiye'de lıer ilki Hükümetimizce tâyin edilen resmî veya özel kurumların doğrudan 
doğruya denetlemesi altında çalışacaklardır. Türkiye Hükümeti, gönüllülere ve mallarına, Türki
ye'de ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri uyruklu özel kişilere ıgenellikie uygulanan muame
leden aşağı olmamak üzere âdilâne muamele gösterecek ve gollülerle ilgili bütün meselelerde Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti temsilci]erine tam bilgi verecek, onlarla 'istişarede ıbulunaeak ve 
işbirliği yapacaktır. 

.2. Türkiye 'Cumhuriyetinin yürürlükte hulunan kanunlarında derpiş edildiği şekilde, a) 
gönüllülere ikamet tezkereleri harçsız olarak verilecek, ve b) gönüllülerin geçim masraf]arının 
karşılamak ü^ere alacakları meblâğlar hiçbir vergi veya resme talbi tutulmıyacaktır. Türkiye Cum
huriyetinin yürürlükte ibulunan kanunlarında derpiş olunduğu üzere ve 'Türkiye Cumhuriyetinde 
ithal edilmiş eşyanın elden çıkarılmasına ait kanun hükümlerine uyulması şartiyle, gönüllülerin 
kendi ihtiyaçları için gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonra Türkiye'ye ithal edecekleri 
•kullanılmış zat ve ev eşyalariyle beraberlerinde getirecekleri yeni zat eşyalar için hiçbir gümrük 
vergisi veya başka bir resim ödenmiyeeektir. 

3. Hükümetimizin ilgili temsilcileri, Türkiye Cumhuriyetinde barış gönüllüleri ve barış ıgö-
nıüllüleri programlariyle ilgili olarak zaman zaman ibu anlaşmanın uygulanması baJkımındaın ıge-
rekli veya arzuya şayan görülen düzeltmeleri yapabilirler. 

Bu mutabakat Hükmetinizce kabule şayan görüldüğü takdirde, hu notanın ve buna karşılık 
•teşkil eden Hükümetiniz cevabi notasının, Hükümetlerimiz arasında, Hükümetiniz notasının ta
rihinde yürürlüğe -giren ve (lıer iki Hükümetten birinin, bu anlaşmayı sona erdirmek niyetini yazılı 
olarak diğerine bildirmesi üzerine, ihbar tarihinden itibaren doksan 'gün ımüdıdotle yürürlükte 
fcalaeak olan bir anlaşma teşkil etmesini teklif etmekle ayrıca sefer kazanırım. 

En derin saygılarımı kabul buyurunuz, Ekselans. 
(Lyndon Johnson) 

Ekselans 
Feridun Cemal Erkin 

Dışişleri Bakanı 
Ankara 
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Türkiye (Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı Ankara, 27 Ağustos 1962 

Ekselans : 

ıMüfadı aşağıda 'kayıtlı 27 Ağustos 1962 tarihli Notalarını almış olduğumu bildirmekle şeref 
kazanınım. 

«Hükümetlerimiz temsilcileri arasında son zamanlarda yapılan'görüşmelere atıfta bulunmakla 
ve barış gönüllüsü olarak hizmet etmek istiyen vo muayyen süreler içinde Türkiye Cumıhuriyatin-
de yaşıyacak ve çalışacak olan Amerikalı erkek ve ıkadınılar ile ilgili' olarak s ağ ıdak i mutaba
katı teklif etmekle şeref kazanırım. 

1. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, TürkiyeVle müştereken tesbit edilen görevler ifa 
etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından taleb ve Amerika Birleşik Devletleri: Hükü
meti tarafından kabul edilen sayıda barış gönüllüsü Türkiye'de vazifelendireceiktir. 

Gönüllüler Türkiye'de her iki Hükümetimizce tâyin edilen resmî veya özel kurumların' doğ
rudan doğruya denetlemesi altında çalışacaklardır. Türkiye Hükümeti, gönüllülere ve malları
na, Türkiye'de ikamet eden Amerika Birleşik Devletleri uyruklu özel kişilere genellikle uygu
lanan muameleden aşağı olmamak üzere âdilâne muamele gösterecek ve gönüllülerle ilgili bütün 
meselelerde Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti temsilcilerine tam bilgi yerecek, onlarla istişa
rede bulunacak ve iş birliği yapacaktır. 

2. Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükte bulunan kanunlarında derpiş edildiği şekilde, 
a) Gönüllülere ikamet tezkereleri barcSız olarak verilecek, ve 
b) Gönüllülerin geçim masraflarını karşılamak üzere alacakları meblâğlar hiçbir vergi veya 

resme tabi tutulmıyacalktır. Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükte bulunan kanunlarında derpiş 
olunduğu ' üzere ve Türkiye Cumhuriyetinde ithal edilmiş eşyanın elden çıkarılmasına ait 
kanun bükümlerine uyulması .saatiyle, gönüllülerin kendi ihtiyaçları için gelişlerinden iki 
ay önce veya altı ay sonra Türkiye'ye ithal edecekleri kullamlımış zat ve ev eşyalariyie beraber
lerinde getirecekleri yeni zat eşyalar için hiçbir Gümrük Vergisi veya başka bir resim ödenmi-
yecektir. 

3. Hükümetlerimizin ilgili temsilcileri, Türkiye Cumhuriyetinde barış 'gönüllüleri ve barış 
gönüllüleri programlariyle ilgili olarak zaman zaman bu Anlaşmanın uygulanması bakımından 
gerekli veya arzuya şayan görülen düzeltmeleri yapabilirler. 

Bu rmatabakat Hükümetinizce kabule şayan görüldüğü takdirde, bu notanın ve 'buna karşı
lık teşkil eden Hükümetiniz cevabi notasının, Hükümetlerimiz arasında, Hükümetiniz notası
nın tarihinde yürürlüğe giren ve her iki Hükümetten birinin, bu Anlaşmayı sona erdirmek ni
yetini' yazılı olarak diğerine bildirmesi üzerine, ihbar tarihinden itibaren doksan gün müddetle 
yürürlükte kalacak olan bir Anlaşma ıteşkil etmesini teklif etmekle ayrıca şeref kazanırım. 

En derin saygılarımı ka.bul buyurunuz, Ekselans.» 
Ekselansınıza Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yukarda anılan mutabakata muvafakat etti 

ğini bildirmekle şeref kazanırım. 
En derin saygılarımı kabul buyurunuz, Ekselans. 

(Feridun Cemal Erkin) 
Ekselans 
Lyndon B. Johnson, 
Amerika Birleşik Devletleri 
Cumbaşkanı Yardımcısı 
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DBaam : 1 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık kurumlarına ariyeten ve mecca-
nen tahsis edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Güm
rük Resminden muafen muvakkat ithaline dair Andlaşmanın uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1 /279) 

T. C. 
Başbakanlık 4.9.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 1828/2805 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 31.8.1962 tarihinde kararlaştırılan, «Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık kurumlarına ariye
ten ve meccanen tahsis edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden 
muafen muvakkat ithaline dair Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı» Gerekçesi ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

GEREKÇE 
Avrupa Konseyi üyesi Devletler arasında mevcut Avrupa Birliği fikrinin .gerçekleşmesi ga

yesini güden iş 'birliğinin »ağlik sahasındaki bir tezahürü olarak Sağlık Eksperleri Komitesi 
tarafından (hazırlanmış olan, «Teşhis ve ıtedavi maksadiyle sağhık kurumlarına ariyeten ve mec
canen talhlsils edilecek tıibbi cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden muafen mu
vakkat ütihaline dair Arıdlaşma» 'halen Türkiye, Avusturya, Belçika, 'Danimarka, 'Fransa, trlânda, 
Holânda ive 'ingiltere tarafından imzalanmıştır. 

Üyelerin sosyal (sahadaki inkişaflarını teşvik etmek ve hu sahada aralarında daha sıkı bir 
birlik 'gerçekleştirmek ıgayesiyle hazırlanan bu andlaşma sayesinde, andlaşmaya dâhil bir Devlet, 
halkının en âcil ihtiyaçlarına cevap verecek tıbbi - cerrahi vo lâboratuvar malzemesinden beklen
medik bir anda mahrum Ikalması halinde, bu ihtiyaçları karşılııyabilecektir. 

Türkiye ile Avrupa Konseyi üyesi diğer memleketler arasında tıbbi cerrahi ve laboratuar 
malzemesinin serbestçe teatisini mümkün kılması itibariyle büyük faydalar sağlıyacak «olan işbu 
Avrupa Andlaşması Büyük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arz olunur. 
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Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: î/279 
Karar No. :39 

2 
Dışişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 4 . 1963 

Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık kurumlarına arıyeten ve meecanen tahsis edilecek tıbbi - cer
rahi v<3 laboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden nıuafen muvakkat ithaline dair Andlaşmanm 
uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle • komisyonu
muzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen sebepler komisyonumuzca da 
yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Bursa 

C. Perin 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

Bu rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 
Sivas 

0. Sarımzen 

Mardin 
V. Dizdar oğlu 

Adana 
K. Gülek 

Rize 
•E. Y. Akçal 

Kocaeli 
İV. Erim 

Samsun 
/. Kılıç. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonu 

Esas No. : İ/279 
Karar No. : 14 

15 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanhğmca hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırıldıktan sonra tetkik edilmek üzere önce Dışişleri Komisyonunca, incelendikten sonra-komis
yonumuza havale buyurulan, (Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık kurumlarına ariyeten ve meecanen 
tahsis edilecek tıbbi - cerrahi ve laboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden nıuafen muvakkat 
ithaline dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı) 15 . 5 . 1963 gününde 
Gümrük ve Tekel ve Sağlık ve Dışişleri Bakanlıkları mümessilleri huzuriyle görüşüldü : 

Görüşmeler sonunda gerekçede belirtilen sebepler ve Hükümet tasarısındaki maddeler yerinde 
ve uygun görülmüş aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan
lığa1 sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 
Z. Zeren 

içel Konj'-a 
/. önal S. S. Yücesoy 

Başkan V. 
Ankara 

M. K. Erkovan 

Uşak 
/. Bıdanalp 

Bu rapor Sözcüsü ve 
Kâtip 
izmir 

M. Döşemeci 

Gaziantep 
M. Canbolat 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. i/379 
Karar No. 9 

13 :6.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kuramlarına ariyete'n ve meeeanen tahsis edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Güınrak Resminden muaf en muvakkat ithaline ıdair And lasın anın uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısı» Hükümet temsilcilerinin! iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerimde yapılan görüşmeler sonunda müsteinit gerekçede arx ve izah edilen 
sebepler, komisyonumuzca da uyg'un mütalâa edilerek tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna' havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkafiııyekili ve Sözcü 
Giresun 

A. Cüceoğlu • 

Kâtip 
Muğla 

C. Oskay 
Kars 

N. Akan 
Saımsun 

F. Geveci 

Sinop 
Tf. Tan 

Tokat 
M. Kazova 

Yozgat 
/. Kapısız 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
M'sos No. 1/279 
Karar No. 115 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4.7 .1963 

Teşhis ve tedavi maksadiyle Sağlık kuramlarına, ariyeten ve meeeanen tahsis edilecek tıbbi 
cerrahi ve llâboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline dair An'd-
1 aşmanın, onaylanmasının uygun bulun ıduğu hakkında kanun taısai'isı. 'Dilsizleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve 'Gümrük vo 'Tekel komisyonları raporları, Komisyonumuza havale edilmekle ilgili 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi, gürüşüldü : 

Avrupa Konseyi üyeleri olan devletlerin birbirlerine âcili hallerde verecekleri tıbbi - cerrahi 
ve lâboratuvar malzemelerinin muvakkaten ithalinde 'Gümrük Resminden istisna edilmesi zımnın
da yapılan andlaşmanan çok yerinde olduğu kanaatine varılarak; dışişleri, ıSağlık ve (Sosyal ve 
Gümrük ikoınisyonlarınıca da kabul edilen tasarı Komisyonumuzca da aynen kabul adilmiiştir. 

Genel Kuralım tasvibine arz «dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

[Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Giresun 
t. E. Kıhçoğlu 

ÎBaşkanvekili 
Balıkesir 

F. tsUmyeli 

Aydın 
t. Sezgin 

Gümüş aııe 
S. Savacı 

ıSözcü 
Ordu 

A. ff. Onat 

Çanakkale 
Ş. tnan 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kars 
K. Okyay 
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Kastamonu 

S. Keskin 
imzada bulunamadı 

ıMaraş 
E. Kaplan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
İV". Bayar 

Konya 
R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

imzada bulunamadı 

Konya 
H. C. Yılma* 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edilecek tıbbi - cerrahi 
ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline dair Andlaşmanın o?ıay-

lanmasınm uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyince 28 Nisan 1960 tarihinde imzalanan «Teşhis ve tedavi maksa
diyle sağlık kurullarına ariyeten ve meccanen tahsis edilecek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malze
mesinin Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline dair Andlaşma» nın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
81 . 8 . 1962 

Başbakan 
tsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dincer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Sa. vo So.Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Tarım Bakanı 
M. tzmen 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan F. K. Gökay 
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Teşhis veya tedavi maksadiyle sağlık kurumlarınca ariyeten ve mecoanen tahsis edilecek tıbbi -
cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin Gümrük Resminden muaf en Muvakkat ithaline Dair Andlaşma 

Avrupa Konseyi üyeleri, imza sahibi Hükümetler, istisnai haller sebebiyle bir Devletin, kendi 
halkının en âcil ihtiyaçlarını karşılayabileceği tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinden beklen
medik bir anda mahrum kalabileceğini, 

Konseye üye olan devletler tarafından diğer üye devletlere tahsis edilebilecek tıbbi - cerrahi 
ve lâboratuvar malzemesinin hudutlardan geçişini kolaylaştırmanın şayanı arzu olduğunu, 

Diğer taraftan, Avrupa Konseyinin gayesinin, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleş
tirmek ve bilhassa Avrupa Andlaşmaları akdi ile, iktisadi ve içtimai gelişmelerini teşvik etmek ol
duğunu göz önünde bulundurarak, 

Mediko - şirürjikal ve lâboratuvar malzemesinin serbestçe teatisini mümkün kılacak bir and-
laşmanm bu gayeye erişmek için müessir bir vasıta olacağını takdir ederek, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1. 

1. Âkıd Taraflar, kendi ihtiyaçlarına yetecek ihtiyata mâlik oldukları takdirde, istisnai hal
lerde âcil ihtiyacı bulunan diğer taraflara ariyeten ve meccanen tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar 
malzemesi tahsis etmeyi taahhüt ederler; bu malzeme alâkalı tarafın talebi üzerine gönderilecek 
ve bilâhara tekrar ihracolunacaktır. 

2. Bir evvelki fıkranın hükümlerinden istifade eden her Âkıd Taraf, ariyeten verilen malze
menin ülkesine muvakkaten ithali için mümkün olan bütün kolaylıkları bahşedecektir. 

Madde — 2. 

1. Muvakkat ithalâtın müddeti altı ayı geçmiyecektir; ancak bu müddet ihraç memleketi ile 
mutabık kalınmak suretiyle aynı şartlar dâhilinde kabili temdittir. 

2. Bu kolaylıklar sadece hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında kullanılan tıbbi - cerrahi 
ve lâboratuvar malzemesine tatbik edilecektir. Muvakkat ithal için lüzumlu lisansların verilmesi 
ve İthalât Vergi resimlerinin (ithalât dolayısiyle cibayet olunan her türlü vergi ve resimler dâhil) 
kaldırılması, gösterilecek kolaylıklar meyanmdadır. Bununla beraber muvakkat ithal memleketinin 
makamları yapılan hizmetlerin bedeline tekabül eden masrafları ödetebilirler. 

Madde — 3. • 

1 nci ve 2 nci maddelerin hükümleri, ithal Devlet yetkili makamlarınca, istisnai haller sona 
erince veya 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında derpiş edilen müddet bitince, muvakkaten kabul edi
len eşyaların tekrar ihracedilmelerini temin etmek veya tekrar ihracedilmedikleri takdirde, 
vergi ve resimlerin tediyesini taahhüde bağlamak için gereken tedbirlerin alınmasına mâni teşkil 
etmiyecektir. 

Madde — 4. 

îşbu Andlaşmanın hükümleri, her hangi bir Âkıd Tarafın kanun veya daha çoğu arasında yü
rürlükte bulunan başka Anlaşma, Sözleşme ve andlaşmalarm 1 nci maddede zikredilen malzeme
nin muvakkat ithali hususunda derpiş ettiği daha müsait hükümlere halel getirmez. 

Madde — 5. 

1. îşbu Anlaşma, 
a) Tasdik kaydı ihtirazisi olmaksızın imza, 

M. Meclisi ( S. :Saywı:: 335 ) 



— 6 — 
b) Veya tasdik kaydı ihtirazisi ile imzayı mütaakıp tasdik suretiyle Taraf olabilecek Avrupa 

Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. 
2. Tasdik vesikaları, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

Madde — 6. 

1. İşbu Andlaşma, 5 nci madde hükümleri gereğince, Konseyin üç üyesinin tasdik kaydı ih
tirazisi olmaksızın anlaşmayı imzaladıkları veya tasdik ettikleri tarihten 3 ay sonra yürürlüğe 
girecektir. 

2. Tasdik kaydı ihtirazisi olmaksızın veya tasdik kaydı ile anlaşmayı bilâhara imza edecek 
olan her hangi bir üye Devlet Andlaşma imza edildikten veya tastik vesikası Avrupa Konseyi Ge- ' 
nel Sekreterliğine verildikten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 7. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konseye üye olmıyan her hangi bir Devleti işbu andlaşma-
ya katılmaya davet edebilir. Katılma keyfiyeti, katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekre
terliğine verildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde — 8. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a) İşbu Andlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih ile Andlaşmayı, tasdik kaydı ihtirazisi olmak

sızın, imza eden veya Andlaşmayı tasdik eden üyelerin isimlerini, 
b) 7 nci maddenin hükümleri gereğince yapılan katılma belgelerinin tevdiini, 
Konsey üyelerine ve Andlaşmaya katılan devletlere bildirecektir. 

Madde — 9. 

1. işbu Andlaşma, müddetsiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2. Âkıd Taraflardan her hangi birisi, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir yıl önceden ha

ber vermek suretiyle, işbu andlaşmadan ayrılabilir. 
Yukarıdakileri tasdikan tam yetkili olarak aşağıda imzaları görülenler işbu andlaşmayı imza

lamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerine konacak olan işbu Andlaşma, Fransızca ve İngilizce olarak her iki 

metin aynı derecede muteber olmak üzere tek nüsha halinde Strasbnrg'da 28 Nisan 1960 tarihinde 
tanzim edilmiştir. 

Genel Sekreter bu Andlaşmayı imzalıyan veya Andlaşmaya katılan bütün devletlere Andlaş
manın aslına uygun tasdikli suretler gönderecektir. 
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Dönem : 1 
Toplaati : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akıd Tarafları ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili 
Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 

raporları (1 /98 ) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 K 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1567 - B /156 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine a ra Bakanlar Kurulunca 
U . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraf 
lan ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki münasebetle ilgili Beyannamenin onay
lanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Mezkur Beyanname Bakanlar Kurulunun 28 . 8 . 1961 tarihli ve 5/1605 sayılı Kararnamesiyle 
onanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

Kısaltılmış şekilde GATT rumuzu ile ifade edilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması, ^milletlerarasında mal ticaretini engelliydi Gümrük vergileri, miktar tahditleri ve diğer bilû
mum maniaların ilgası suretiyle dünya ticaretinin inkişafını, kaynakların tam ve optimal bir 
şekilde kullanılmasını, millî gelir ve efektif talebin yüksek ve gittikçe artan bir seviyede gelişme
sini, tam çalıştırmanın gerçekleştirilmesini ve hav at seviyelerinin yükseltilmesini hedef tutan en 
geniş milletlerarası bir iktisadi teşekküldür. '- *''vv'" ? " • ' • 7 

Asli üye sayısı bugün 38 i bulmuş olan bu teşkilât, dinamik karakteriyle mal akımlarının 
serbestleştirilmesi yolunda atılmış en ileri adımı temsil etmektedir. Yeni iltihak eden devlet
lerle üye sayısının yıldan yıla artışı, teşkilâtın cihanşümul karakterini takviyede başlib aşına 
bir âmil olmaktadır. Bu Teşkilâta vücut veren Genel Anlaşma, beynelmilel mal ticaretine mevzu 
takyit tedbirlerini ilga etmeyi kabul eden bütün devletlerin iltihakıne açık tutulmuştur. Teş
kilâta üye olmak isteyen memleketler, derpiş edilmiş prosedüre uyarak taleplerini yaparlar ve 
bu husustaki talepler Teşkilâtın, Âkıd üyelerinin l asdikıne sunulur. 

Arjantin ve Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına"geçici olarak iltihak
ları ile ilgili beyannameler gibi Polonya Halk Cumhuriyeti ile diğer teşkilât üyesi memleket
ler arasındaki münasebetleri düzenliyen Beyanname, bu konudaki inkişaf zincirinin halkularm-
datı birini teşkil etmektedir. 
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili Beyanname 9 . 11 . 1959 tarihinde, Tokyo'da akde
dilen Âkıd Taraflar 15 nci toplantısında kabul edilmiş ve bugüne kadar 31 Hükümet tarafından 
imzalanmıştır. Memleketimiz tarafından imza tarihi 26 . 5 . 1961 dir. 

Polonya'nın GATT'a iltihakı, dünya ticaretinde bu memleketin oynadığı küçümsenemiyecek 
ticari rol dolayısiyle Teşkilât İlkelerinin geçerlik sahasının genişletilmesi yönünden ileri bir 
merhale teşkil etmektedir. 

tlişık kanun tasarısı bu Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunması için hazırlanmiftır. 

»< * 
MÜlet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/98 
Karar No. : 9 

Dışişleri Komisyonu raporu 

7.4. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasındaki münasebetlerle ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair olan 
kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü, 

Gerekçede etraflıca belirtilen hususlar. Komisyonumuzca da nasan itibara alınmış ve tasan ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

(7. Perin 

Erzurum 
E. Akça 

Manisa 
İV. Yenişehirlioğlu 

Uşak 
A. Tahtakûıç 

Sözcü 
İstanbul 

C. Baban 

istanbul 
F. K. Gökay 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Tekirdağ 
0. öztrak 

Kâtip 
Hatay 

A. Muhsin Bereketoğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
/. Küıç 

Zonguldak 
/T. Esengin 

Denizli 
S. Bosna 

Kütahya 
8. Tosbi 

Samsun 
0. Şahinoğlu 

M. MecKed (S. Sayın t 834) 
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^ Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No: 1/98 
Karar No: 12 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

28 . 4 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Ge
nel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle 
ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı» ile Dışişleri Komisyo
nu raporu,-Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda incelendi; 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar, komisyonumuzca da uygun görülerek metnin aynen 
kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Ticaret Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Gaziantep 

0. 0. Bilen 

Giresun 
A. Cüceoğlu 

Manisa 
N. Yenişehirlioğlu 

Tokat 
M. Kazova 

Sözcü 
Kars 

N. Akan 

istanbul 
1. Abak 

İmzada bulunamadı 

Muğla 
C. Oskay 

Tokat 
R. önder 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Ş. Çavdaroğlu 
imzada bulunamadı 

Kütahya 
M. Kesen 

imzada bulunamadı 

Samsun 
F. Oeveci 

Zonguldak 
S. Konak 

Adıyaman 
A. Turanlı 

imzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

imzada bulunamadı 

Sinop 
H. Tan 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No.: 1/98 
Karar No. : 21 

Ticaret Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 4 . 1963 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen kabu
lüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Balıkesir 

C. Kanpvlat 

Bu kanun için Sözcü 
Burdur 

N. Yavmkan 
Erzincan 

N. Yıldırım 
Kocaeli 

#. Bügisu 
Trabzon 

E. Dikmen 

M. Meolıim uS. Sayısı: 334) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

. Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/98 
Karar No: 119 

4 :? . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kanun tasarısı, Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret komisyonları raporu, ilgili Hükümet tem
silcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması anlamına gelen milletlerarasında mal ticaretini 
engelliyen Gümrük vergileri, miktar tahditleri ve diğer bilûmum maniaların ilgası suretiyle bir
çok millî menfaatlerin teminine matuf olan (GATT) a Polonya Halk Cumhuriyetinin de geçici ola
rak iltihakını tazammun eden ve Âkıd Taraflar Tokyo'da 9 . 11 . 1958 tarihinde yapılan top
lantıda kabul edilen beyanname bugüne kadar :U Hükümet tarafından ve 26 . 5 . 1961 tarihinde 
de Hükümetimizce imzalanmıştır. 

Tasarının gerekçesinde de belirtilen sebeplerle anlaşmanın onaylanması, memleketimiz menfa
atleri bakımından da uygun mütalâa olunmakla aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek Üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

• Giresun 
/. E. Kıhçoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

îmzada bulunamadı 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüş an e 
S. Savacı N. 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Çanakkale 
$. İnan 

İzmir 
Mirkelâmoğlu 

Konya 
B. özal 

Sakarya. Siirt 
N. Bay ar A. Yaşa 

, -"**'--, imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

îmzada bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
H. G. Yılmaz 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

M; Meclîsi (S. Sayısı: 334 j 
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HÜKÜMETİN "REKIJM 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlatması Akıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasındaki münasebetlerle ilgili beyannamenin onaylanmasının -uygun bulunmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Oenel Anlaşması Akıd Tarafları ile Polonya Halk 
Oumhurîyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle iligili Beyanname» nin onaylanması uygun gö
rülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
11 . 1 . 1962 

(Başbakan 
/. înöm 

Devlet Bakanı 
A. Doğan 

Adalet (Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Bayındırlık Bakanı 
E. Piaksüt 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Ş. Buladoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Maliye Bakanı 
§. înan 

Ticaret Bakanı 
t. Giirsan 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve iskân Bakanı 
M. Güven 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. 8u 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
8. Seren 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaağlu 

M, Meclisi ( S. Sayısı: 334) 
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Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Akıd Tarafları ile Polonya Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti arasındaki münasebetlerle ilgili beyanname 

— A — 

Polonya Hükümeti : 

1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (aşağıda «Genel Anlaşma» denilecektir) Baş
langıcında ifade edilen hedeflerden mülhem olarak, ticaret şart ve imkânları konusunda karşı
lıklı menfaat esasına dayanan işbu beyannameye taraf diğer memleketlerle mübadelelerini inkişaf 
ettirme arzusunda olduğunu, 

2. Yakardaki 1 nei paragraf hükümlerinin tatbikatı ile ilgili olarak işbu beyanname tarafla
rından her birinin yapabileceği ikazları anlayışla gözden geçireceğini ve bu tip ikazlar konusunda 
bahis konusu taraf memleketle istişarelere hazır olacağını, 

3. Genel Anlaşma Âkıcl Taraflarınca bu konuda üstlenilen taahhütlere uygun olarak, Hükümet
lerin ve tüccarların bilgi sahibi olmalarını sağlıyacak şekilde, kanunları, kararnameleri, idari ve 
adlî kararları, gelen tatbikat anlaşmalarını ve ticaretle ilgili istatistikleri mümkün olan en kısa 
zamanda yayınlıyacağını, fakat bu hükmün kendisinin ifşası kanunların tatbikine mâni, genel men
faate aykırı, kanun ve özel hukuk teşebbüslerinin meşru ticari menfaatlerine zarar ika edici mahi
yetteki gizli malûmatı açıklamaya zorlamryacağını, 

4. Bundan önceki paragraflar hükümlerinin tatbikatını Genel Anlaşma Âkıd Taraflariylc (bun
dan böyle Âkıd Taraflar denecektir) birlikte her yıl müştereken gözden geçireceğini, beyan eder. 

- - • ; ' - - - - • • • • < _ B — 

Polonya'nın dışında diğer işbu anlaşma tarafları; 

1. Genel Anlaşmanın başlangıcında ifade edilen hedeflerden mülhem olarak, ticaret şart ve im
kânları konusunda karşılıklı menfaat esasına istinaden Polonya ile mübadelelerini inkişaf ettirme 
arzusunda olduklarını, 

2. Yukardaki 1 nei paragraf hükümlerinin tatbikatı ile ilgili olarak Polonya'nın serd edebile
ceği ikazları anlayışla gözden geçireceklerini ve bu tip ikazlar konusunda Polonya ile istişarelere 
hazır olacaklarını; 

3. Bundan evvelki paragraflar hükümlerinin tatbikatını Polonya ve diğer Âkıd Taraflarla bir
likte müştereken her sene inceîiyeceklerini, 

4. Âkıd Taraflardan : 
a) İşbu beyannameyi not etmelerini, 
b) Polonya Hükümetini Âkıd Taraflar çalışmalarına iştirake davet etmelerini, 
c) A kesiminin 4 ncü paragrafında ve yakardaki 3 neü paragrafta tarif edilen görevleri üst

lenmelerini istiyeeeklerini beyan ederler. 

< " • ••'*<; 'rr**' r' " — o — : • ' • : • • 

1. İşbu beyanname, imza .voliyle veya sair suretlerle Polonya'nın, Genel Anlaşma Âkıd Taraf
larının ve Genel Anlaşmaya geçici kaydiylo iltihak etmiş veya iltihak edecek olan her Hükümetin 
kabulüne acık olacaktır. 

2. İşbu beyanname, Polonya ve Genel Anlaşma Akıd Taraflarından en az üçte ikisi tarafından 
kabulünü mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

M. Meclisi (8. Sayısı ; 384) 
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_ D — 

Polonya Hükümeti veya işbu beyannameye tarat' her Hükümet Âkıd Taraflar icra Sekretcrli-
„ ğine yazılı şekilde yapacağı bir ihbar karşılığında işbu uyuşmayı fesih yetkisini haiz olacaktır : 

a) Polonya'nın işbu uyuşmayı feshi halinde, beyannameye ve bütün diğer uyuşmalar hükümsüz 
olacaktır. 

b) Polonya dışında işbu beyanname taraflarından birinin bahis konusu uyuşmayı feshi halinde, 
böyle bir fesih işbu beyannamenin tatbikine, ancak Polonya ve ilgili taraf arasında son vermo netice
sini tevlidedecek, Âkıd Taraflar çoğunluğu mezkûr uyuşmaya taraf olmakta devanı edecektir. 

— E — 

1. İşbu Beyanname Âkıd Taraflar icra Sekreterliğine tevdi edilecektir. 

2. Âkıd Taraflar icra Sekreteri, işbu Beyannamenin kabulüne açık tutulduğu her Hükümete 
derhal, mezkûr Beyannamenin aslına uygun onaylı bir örneğini gönderecek, Beyannamenin her 
kabulünü de keza derhal bildirecektir. 

Her ikisi de muteber olmak üzere Fransızca ve ingilizce dillerinde sadece bir örnek olarak 
bin dokuz yüz ellidokuz yılı dokuz Kasımında Tokyo'da yapılmıştır. 

M. MecM ( S. Sayısı: 834) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici 
kabulüne mütaallik beyannamenin onaylanmasının uygun bulunma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve 

Plân komisyonları raporları (1/97) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say t : 71 • 1567/157 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 11 . 
1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ge
çici kabulüne mütaallik beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı» ge
rekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Mezkûr beyanname Bakanlar Kurulunun 28 . 8. 1961 tarihli ve 5/1605 sayılı Kararnamesiyle 
onanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Başbakan 
GEREKÇE 

Kısaltılmış şekilde GATT. rumuzu ile ifade edilen Gümrük Tarifeleri, ve Ticaret Genel Anlaşma
sı, milletlerarasında mal ticaretini engelliyen gümrük vergileri, miktar tahditleri ve diğer bilûmum 
maniaların ilgası suretiyle dünya ticaretinin inkişafını, kaynakların tam ve optimal bir şekilde kulla
nılmasını, millî gelir ve efektif talebin yüksek ve gittikçe artan bir seviyede gelişmesini, tam çalış
tırmanın gerçekleştirilmesini ve hayat seviyelerinin yükseltilmesini hedef tutan en geniş milletlerarası 
bir iktisadi teşekküldür. 

Asli, üye sayısı bugün 38 i bulmuş olan bu teşkilât, dinamik hareketleriyle mal akımlarının serbest
leştirilmesi yolunda atılmış en ileri adımı temsil etmektedir. Yeni iltihak eden devletlerle üye sayısının 
yıldan yıla artışı, teşkilâtın cihanşümul karakterini takviyede başlı başına bir âmil olmaktadır. Bu teş
kilâta vücut veren Genel Anlaşma, beynelmilel mal ticaretine mevzu takyit tedbirlerini ilga etmeyi ka
bul eden bütün devletlerin iltihakına açık tutulmuştur. Teşkilâta üye olmak istiyen memleketler, 
derpiş edilmiş prosedüre uyarak taleplerini yaparlar ve bu husustaki talepler Teşkilâtın âkıd üyelerinin 
tasdikine sunulur. 

Polonya ve Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici olarak iltihakları 
ile ilgili beyannameler gibi Arjantin'in mezkûr teşkilâta geçici olarak iltihakı ile ilgili beyanname, bu 
konudaki inkişaf zincirinin halkalarından birini teşkil etmektedir. 

Âkıd Tarafların 18 . 1L . 1960 tarihinde Cenevre'de akdettikleri XVII. nci toplantıda kabul edil
miş olup şimdiye kadar 9 hükümet tarafından kabule mazhar olmuş bulunan Arjantin'in geçici ola
rak GATT'a iltihakına dair beyanname memleketimiz tarafından 23 Haziran 1961 tarihinde imzalan
mıştır. 

Arjantin'in GATT'a iltihakı, dünya ticaretinde bu memleketin oynadığı küçümsenmiyecek ticari 
rol dolayısiyle Teşkilât ilkelerinin geçerlik sahasının genişletilmesi yönünden ileri bir merhale teşkil et
mektedir. 

İlişik kanun tasarısı bu Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunması için hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/97 
Karar No. 8 

7.4. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Arjantin'in G-ümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyan
namenin onaylanmasının uyg-un bulunmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede tafsilen belirtilen hususlar, komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna, tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

0. Perin 

Erzurum 
E. Akça 

Manisa 
N. Y enisehirlioğlu 

Uşak 
A. Tahtaîcılıç 

Sözcü 
istanbul 
C. Baban 

istanbul 
F. K. Gökay 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Tekirdağ 
0. öztrak 

Kâtip 
Hatay 

A. M. Bereketoğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Samsun 
/. Kıhç 

Zonguldak 
K. Esengin 

Denizli 
S. Bosna 

Kütahya 
S. TosU 

Samsun 
0. Şahinoğhı 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

• CHimrük ve Tekel Komisyonu 
Esas No: 1/97 
Karar No: 11 

Yüksek Başkanlığa 

28 . i . 1962 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı» ile Dışişleri Komisyonu rapoı-ıı Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere olundu; 

Gerekçede serd edilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen kabul edil
mesine karar verilmiştir. 

Ticaret Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkanı 
Gaziantep 

0. 0. Bilen 

Sözcü 
Kars 

N. Akan 

Kâtip 
Balıkesir 

Ş. M. Çavdaroğlu 
t m zada bulunamad ı 

Adıyaman 
A. Turanlı 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi ( S. Sayım: 333) 



Giresun 
A. Cüceoğlu 

Manisa 
r. Yenişehirlioğlu 

Tokat 
M, Kazoi'a 

— 

İstanbul 
î. Abak 

îmzada bulunamadı 

Muğla 
C. Oskay 

Tokat 
R. önder 

imzada bulunauıadı 
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Kütahya 
M. Kesen 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
F. Geveci 

Zonguldak 
8. Konak 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
H. Tart 

Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/97 
Karar No. : 20 

24 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyan
namenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar, komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen kabu
lüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Balıkesir 

C. Kanpulat 

Bu kanun için Sözcü 
Burdur 

İV. Yavuzkan 
Erzincan 

N. Yıldırım 
Kocaeli 

Ş. Bilgisu 

Trabzon 
E, Dikmen 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/97 
Karar No: 118 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4.7. 1963 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyan
namenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonu raporları komisyonumuza havale edilmekle; ilgili Hükümet temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması anlamına gelen ve milletler arasında mal ticare
tini engelliyen gümrük vergileri, miktar tahditleri ve diğer bilûmum maniaların ilgası suretiyle 
birçok millî menfaatlerin teminine matuf olan GATT'a Arjantin'in de geçici olarak iltihakını ta-
zammun eden ve 18 . 11 . 1960 tarihinde Cenevre'de yapılan toplantıda Âkıd Taraf olan 9 Hükü
metçe kabul edildiğine dair olan beyanname memleketimiz tarafından da 23 Haziran 1961 tarihin
de imzalanmıştır, 

M. Meclisi . (S. Sayısı: 833) 
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Tasarının gerekçesinde de belirtilen sebeplerle anlaşmanın onaylanması, memleketimiz menfa

atleri bakımından da uygun mütalâa olunarak taraşı aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur-. 

Başkan 
Hatay 
8. İnal 
Artvin 

8. 0. Ava 
Giresun 

/. E. Kılıçoğlu 
Kastamonu 
S. Keskin 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

E. Kaplan 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. tslimyeli 
Aydın 

/. Sezgin 
Gümüşane 

8. Savacı 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
N. Bay ar 

Ti 
A. 

N. 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Çanakkale 

8. İnan 
İzmir 

Mirkelâmoğlu 
Konya 

R. Özal 

Siirt 
A. Yasa 

İmzada bulunamadı 
i'abzon 
Şener 

İmzada 1) ulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 
Elâzığ 

Ö. F. 8anaç 
Kars 

K. Okyay 
Konya 

H, C Yılmaz 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

HÜKÜMETİN TEKIİFİ 

Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik Beyanname
nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — «Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret G-enel Anlaşmasına geçici kabulüne 
mütaallik Byanname» nin onaylanması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnövbü 

Devlet (Bakanı 
A. Boğan 

Adalelt Bakanı 
8. Kurutluoğlu 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Bayındırlık Balkanı 
E. Baksüt 

Güm. ive Tekel Bakanı 
8. Buladoğlu 

Çalışma Bakanı 
B. Eöevit 

Devllet Bakanı ve 
Ba§b. Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Maliye Bakanı 

8. İnan 
Ticaret Bakam 

/. G Ursan 
Tanın Bakanı 

f. Oral 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbas 
İmar ve İskân Bakanı 

M. Güven 

Ba 

11 . 1 . 1962 

Devilet Bakanı 
T. Eeyzioğhı 

Devlet Bakamı 
N. 8u 

İçişleri (Bakanı 
A. Topaloğlu 

Milî Eğitim Bakanı 
/ / . Incemhı 

Sa, ve 1S0..Y. Baıkanı 
8. Seren 

"Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

- Ya, ve Turizm Bakanı 
K. Evliyaoğlu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 338 ) 
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Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik Beyanname 

işbu Beyannamenin 'aldlarına kabul edildiği Arjantin Hükümeti ve diğer Hükümetler (aşağı
da «iştirakçi Hükümetler» denilecektir.) 

Arjantin Hükümetinin 21 Eylül l'&öO tarihinde, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
masının (aşağıda «Genel Anlaşma» denilecektir.) XXXIII maddesi hükmüne uygun 'olarak, Ge
nel: Anlaşmaya kabulü talebinde bulunduğunu ve mezkûr Hükümetin, XXXIII neü madde anla
mında kabulünden önce, Âkıd Taraflarla yapması gereken tarife müzakerelerine girişmeye; 
yeni gümrük tarifesi yürürlüğe girer girmez, hazır' olacağımı nazarı itibara alarak, 

Âkıd Tarafların halen incelemekte olduğu, 18 Şubat 1900 tarihli Montovildeo Anılaşmasını 
imzalıyan önemli bir tüccar millet olan Arjantin'in, XXXIII, madde hükümlerine uygun olarak 
kesin kabulünü hazırlamak 'gayesiyle, Genel Anlaşmaya geçici olarak kabul edilmesinin şaya
nı temenni olduğunu gözünündc bulundurarak, 

1. Genel Anlaşmanın' Âkıd Tarafları ile tarife müzakerelerini bitirdikten sonra, XXXIII ncü 
•madde hükümlerine, uygun olarak Gem el Anlaşmaya kabulüne kadar, Âkıd Taraflar Hükümet
leri ile Arjantin Hükümeti arasındaki ticari 'münasebetlerin, aşağıdaki . şartlar 'mahfuz kalmak 
üzere, Genel Anlaşma hükümlerine göre cereyan edeceğini beyan ederler : 

a) Arjantin Hükümeti, işbu .Beyanname hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle ve geçici olarak, 
i) Genel Anlaşmanın I nci ve III ncü 'kısımlarını, ii) Genel Anlaşmanın II nci kısmımı, işbu 

Beyannamenin kabulü tarihindeki mevzuatı ile uzilaşabiıMiği ölçüde uygulıyaeaiktır. Genel An
laşmasının III neti maddesi 'münasebetiyle, mezkûr Genel Anlaşmamın' I nci maddesinin'birinci pa
ragrafının ve VI ncı madde münasebetiyle II nci maddenin ikinci paragraf (b) fıkrasının doğur
duğu vecibeler,, işbu paragrafın sonunda, Gene. Anlaşmamın: Tl nci kısmına ait gibi mütalâa edi
lecektir. 

b) Arjantin, Genel Anlaşmasının birinci maddesindeki en fazla müsaadeye mazhar millet 
kaydına uygun olarak, genel anlaşmaya ekli lisıt e terdeki tavizlerden faydalanacaktır; bununla .be
raber, Arjantin, ne I I nei 'maddeye göre, ne de genel anlaşmanın diğer her hangi bir hükmüne 
göre, tavizler htısusıunda hiçbir suretle doğrudan doğruya müracaat hakkına sahilbolmıyacalktır. 

c) V nci maddenin 6 nci paragrafında, VII nci maddenin 4 ncü paragrafınım (d) fıkrasında 
ve X ncu maddenin 3 ncü paragrafının (e) fıkrasında, genel anlaşmanın tarihine atıf yapılan her 
durumda Arjantin hakkında uygulanabilecek tarih, işbu beyannamenin tarihi olacaktır. 

d) Genel Anlaşmanın I nci maddesinin birinci paragrafı hükümlerine rağmen, işbu beyanna
me Arjantin Hükümetini, münhasıran Ikendisi ile Bolivya, Brezilya, Şüi, Paraguay, Peru ve 
Uruguay arasında mevcut bulunan Gümrük vergilerine veya ithalât resimlerine .mütaallik imti
yazları, bunların işbu bcyanmaımc tarihinde yürürlükte olan imtiyazları aşması şartiyle, kaldırmaya 
mecbur etmez. Diğer taraftan, işbu beyanname Bolivya'ya tanınmış imtiyazların, işbu beyanna
me tarihinde Arjantin tarafından Bolivya'ya tanınmış imtiyazların genel .seviyesini aşmaması 
şartiyle, değiştirilmesi için engel ıteşkil etmez, işbu paragrafın hiçbir hükmü, Arjantin'in Genel 
Anlaşmanın serbest bir mübadele bölgesi kurulmamla ımütaallik hükümlerinden faydalanmak hak
kına halel getirmez. 

e) Ar jantı'in uygulamakla 'mükellef olduğu Genel Anlaşma hükümleri, ticaret ve istihdam 
konusunda Bireşmiş Milletler Konferansınım hazırlık Komisyonunun ikinci Oturumoınun nihai 
Anlaşmasına ekli metnin, işbu beyanname tarihinde yürürlükte 'bulunan belgelerle düzeltilmiş, ıs
lah edilmiş tamamlanmış ve sair suretle değiştiril iniş şekli gibidir. 

2. Genel Anlaşmanın Âkıd Taraflarından (aşağıda «Âkıd Taraflar» denecek) işbu beyanna
menin tatbik sahasına konması için gerekli muamelelerin yapılmasını talebedirler; 

3. Âkıd Tarafların üçte ikisinin çoğunluğiyle kabul edilmiş olan işbu beyanname Genel An
laşma Âkıd Tarafları icra Sekreterliğine tevdi edilecektir. Beyanname Arjantin'in Genel Anlaş
ma Âkıd Taraflarının ve işbu anlaşmaya geçici kaydiyle iltihak: edecek her Hükümetin imza ve 
sair suretlerle kabulüne açıktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 333 ) 
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4. işbu 'beyanname, 'beyannamenin Arjantin vt iştirakçi Hükümet adına .kaJbulünü takibeden 

30 gün ieinde her Hükümet ve Arjantin anasında hüküm ifade edeeeik ve en ıgeç 31 Analık 1962 
tarihime kadar, bu tarihte iltihak vâki olmadığı takdirde Arjantin ve iştiraikçi Hüktimetlıer hüküm 
ifade etme süresini uzatmamak şartiyle, Arjantin Hükümetinin denet Anlaşmasının 33 ncü 
maddesi hükümleri uyarınca 'bahis konusu anlaşmaya lltihakıne değin yürürlükte kalacaktır. 

5. Âkıd Taraflar, İcra (Sekreterliği, iş!bu beyannamenin 'kabul için kendisine açık tutulduğu 
her hükümete, beyannamenin aslına uygun tasdikli bir örneği ile her kabul bildirimini derhal 
iletecektir. 

Her ikisi de muteber olmak üzere Fransızca, İngilizce dillerinden sadece ıbir nüsha olarak 
bindokıuzyüzaltmış yılı Kasım onsekizinde Cenevre'de yapılmıştır. 

.> —oesâ? "•- «^ -- &S»~~ 

M. Meelisi ( S. Sayısı : 333 ) 



Dönem : 1 
Toplantı 2 M 1 L L E T M E C L I S İ S. Sayısı : 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici 
kabulüne mütaallik Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunma
sına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve 

Plân komisyonları raporları (1 /96 ) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 16 . 1 , İ962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1567/A/155 
MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 11 . 1 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Tunus'un (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
geçici kabulüne ımötaallik Beyannamenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun ta
sarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Mezkûr beyanname Bakanlar Kurulunun 28 . 8 . 1961 tarihli ve 5/1605 sayılı kararnamesiyle 
onanmıştır. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. >> ; • 
İsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Kısatılmış şekilde GATT rumuzu ile ifade edilen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması, Milletlerarası imal ticaretimi enıgeliyen gümrük vergileri, miktar tahditleri ve diğer bilûmum 
maniaların ilgası suretiyle dünya (ticaretinin inkişafını, kaynakların tam ve optimal şekilde 
kullanılmasını, millî gelir ve efektif talebin yüksek ve gittikçe artan bir seviyede gelişmesini, tam 
çalıştırmanın gerçekleştirilmesini ve hayat seviyelerimin yükseltilmesini hedef tutan en geniş 
milletlerarası bir iktisadi teşekküldür. 

Asli üye sayısı bugün 38 i (bulmuş olan bu teşkilât, dinamik karakteriyle mal akımlarının ser
bestleştirilmesi yolunda atılmış en ileri adımı temsil etmektedir. Yeni iltihak eden devletlerle 
üye sayısının yıldan yıla artışı, teşkilâtın cihan şümul karakterini takviyede başlıbaşıına bir âmil 
olmaktadır. Bu teşkilâta vücut veren Genel Anlaş ima, beynelmilel mal ticaretine mevzu takyit 
tedbirlerini ilga etmeyi kabul eden bütün devletlerim iltihakıne açık tutulmuştur. Teşkilâta üye 
olmak istiyen memleketler, derpiş edilmiş prosedüre uyarak taleplerini yaparlar ve bu husustaki 
talepler •teşkilâtın Âkit üyelerinin tasdikine sunulur. 

Arjantin ve Polonya'mın Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ıgeçici olarak ilti
hakları ile ilgili beyannameler gibi Tunus'un mezkûr teşkilâta ıgeçici olarak iltihakı ile ilgili be
yanname, bu konudaki inkişaf zincirinin halkalarından birini teşkil etmektedir. 

'Tunus'un genel anlaşmaya geçici olarak iltihakı ile ilgili olup, Âkıd Tarafların Tokyo'da akdet
tiği XV nci Toplantıda kabul edilmiş ve bugüne kadar 25 ımemleketin muvafakatini istihsal et
miş dan beyanname ise 26 Haziran 1961 tarihinde meleketimiz tarafından da imzalanmıştır. 

Tunus'un GATT'a iltihakı, dünya ticaretimde bu memleketin oynadığı küçümsenemiyecek ti
cari rol dolayısiyle teşkilât ilkelerinim geçerlik sahasının genişletilmesi yönünden ileri bir mer
hale teşkil etmektedir. 

İlişik kanun tasarısı bu beyannamenin onaylanmasının uygun bulunması için hazırlanmıştır. 

332 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No : 1/96 
Karar No : 7 

7 . 4 . 196U 

Yüksek Başkanlığa 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ıgeçici kalbulüne ımütaallik beyanna
menin onaylanmasının uygun îbulunımasma dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Gerekçede belirtildiği üzere, dünya ticaretinin inkişafını temin gayesiyle derpiş edilen esaslar, 
Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunmuş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi duyurulmak üzere Yüksek 'Başkanlığa 
sunuilur. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyoı 

Başkanı 
Bursa 

(1. Perin 

Erzurum 
E. Akça 

Manisa 
.V. YemşeJıirlioğl 

A. 

tıu 

u 

• Uşak 
Tahtakütç 

Sözcü 
îatanlbul 
C. Baban 

İstanbul 
F. K. Gökay 

Mardin 
V. Dizdarpğlu 

A-

Teıkirdağ 
0. Özirnk 

Kâtip 
Hatay 

M. Bereketoğlu 

Kocaeli 
N. Erim. 

Samsun 
•t. Kûıç 

Zonguldak 
K. Esengin 

Denizli 
•S. Bosna 

Kütahya 
S. Tosbi 

Samsun 
Ö. Şahinoğlu 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Esas No : 1/96 

Karar No.: 10 
Yüksek Başkanlığa 

28 . 4 . 1962 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale 'buyurulan «Tunus'un Gümrük Târifel&ri ve 
Ticaret Genel Anlaşimasına igeçici kabulüne mütaallik beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı» ile Dışişleri Komisyonu raporu, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu; 

Tasarının gerekçesinde 'belirtüldiği üzere, dünya ticaretinin inkişafını temin (gayesiyle zikredilen 
esaslar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, metnin aynen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Ticaret Komisyonnına havale edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa arz olunur. 

Komisyon Başkam 
Gaziantep 

0. 0. Bilen 

Sözcü 
Kars 

N. Akan 

M. Meclisi (S . 

Kâtip 
Balıkesir 

M. Ş. Çavdaroğlu 
tmzada ^bulunamadı 

Sayısı : 332) 

Adıyaman 
A. Turanlı 

tmzada (bulunamadı 
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Giresun 

A. Cüceoğlu 
ts-tanlbul 
I. Apak 

imzada 'bulunamadı 

Kütahya 
M. Kes«n 

İmzada 'bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

tmzada bulunamadı 

Manisa 
İV. Yenişehirlioğhı 

Takat 
M. Kazova 

Muğla 
C. özkay 

Samsun 
F. G&ueci 

Tokat 
R. önder 

İmzada 'bulunamadı 

Zonguldak 
8. Konak 

Sinıap 
H. Tan 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 

Esas No : 1/96 
Karar No : 19 

Ticaret Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 4. 1963 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve TicaDet Genel Anlaşmasına geçici ıkalbulüne ınütaallik beyanna
menin onaylanmasının uyigun (bulunmasına dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin 
ile iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izaJh edilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 'görülerek, metnin aynen ka
bulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi duyurulmak- üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Balıkesir 

C. Kanpulat 

Bu kanun için vS-özeü 
Burdur 

N.. Yavuzkan 
Erzincan 

N, Yıldırım 
Kocaeli 

Ş. Bügisu 

Trabzon 
E. Dikmen 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas. No: 1/96 
Karar No: 117 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

i.7 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik beyan
namenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kaaıun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleri ile, Dışiş
leri, Gümrük ve Tekel ve Ticaret komisyonları raporlan komisyonumuza havale edilmekle ilgili 
Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde; incelendi.ve görüşüldü : 

Tunus'un GATT'a geçici olarak iltihakını tazammun eden ve Âkıd Tarafların Tokyo'da akdetti
ği XV nci toplantıda kabul edilmiş olan. beyanname 26 . 6 . 1961 tarihinde memleketimiz tara
fından da imzalanmıştır. 
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Gerekçede de belirtilen sebeplerle anlaşmanın onaylanması, memleketimiz menfaatleri bakımın
dan komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 
#. înal 
Artvin 

8. 0. Avcı 
Giresun 

/. E. Kılıçoğlu 
Kastamonu 
S. Keskin 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

E. Kaplan 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Islimyeli 
Aydın 

/. Sezgin 
Gümüşane 

S. Savacı 
Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
-V. Bayar 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 
Çanakkale 

§. İnan 
izmir 

İV. Mirkelâmoğlu 
Konya 

R. özal 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 
A. 

İmzada 
Şener 

bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar ^ 
Elâzığ 

ö. F. S anaç 
Kars 

K. Okyay 
Konya 

H. C. Yılmaz 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

: HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müteallik beyanna
menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — «Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyanname» nin onaylanması uygun görülmüştür. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başjbakan 
/. İnönü 

Devlet (Bakam 
A. Doğan 

Adalet Bakanı 
8. Kurutluoğlu 
Dışişleri Bakanı 

S. Sarper 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Güm. ve 'Tekel Bakanı 

§. Buladoğlu 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Ba'kanı 

N. öktcn 
Millî iSavunma Bakanı 

/. Sancar 
Maliye Bakanı 

§. İnan 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
İmar ve iskân Bakanı 

M. Güven 

Bn 

11 . 1 . 1962 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Ba'kanı 
İV. Su 

İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Baikanı 
H. İncesulu 

Sa. ve iSo. Y. Bakanı 
8. Seren 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

- Ya. ve 'Turizım Bakanı 
K. Evliyaoğlu 
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Tunus'un Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mütaallik 

beyanname 

işbu beyannamenin adlarına kabul edildiği' Tunus Hükümeti ve diğer Hükümetler, (aşağıda 
«Iştiraskei Hükümetler» denecektir.) 

Tunus Hükümetinin 4 Kasım 1959 tarihinde, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
(aşağıda Genel Anlaşma elenecektir.) XXXIII neü maddesi -hükümlerime uygun »olarak, Genel An
laşmaya iltihak konusunda resmî 'bir talepte bulunduğunu nazarı itibara alarak, 

Toplanması için Genel Anılaşma Âkıd Taraflarınca (aşağıda Âkıd Taraflar denecektir.) ka
rarlar alınmakta olan 1960 - 1961 devresinde vâki olacak Tarife Konferansı sırasında, Âkıd Ta
raflardan bir çoğunun, XXXIII ncü madde hükümleri uyarınca Tunus'un iltihakına tekaddüm 
edecek olan devrede Ibu Devletle tarife müzakerelerine girişmek hususundaki arzularını göz 
önünde tutarak, 

1. Genel Anlaşma Âkıd Taraflariyle tarife müzakerelerinin bitirileceği zaman vâki olacak olan 
Tunus'un XXXIII ncü madde hükümlerine uygun şekilde Genel Anlaşmaya iltihakına intizaren, 
iştirakçi Hükümetlerle Tunus arasındaki ticari münasebetlerin, 23 Ekim İ1961 tarihinde Âkıd Ta
raflarca tasvibedilmiş tip - protokol hükümleri işbu beyannameye dâhil edilmiş gibi Genel An
laşmaya istinadedeceğirii beyan ederler. Şu ihtirazı kayıtla iki, Tunus, Genel Anılaşmanın II veya 
bütün diğer maddeleri hükümleri uyarınca Genel Anlaşmaya ekli 'listelerde yer alan tavizlerden 
istifade konusunda doğrudan doğruya bir hakkı malik lolmıyacaktır. 

2. Işibıı beyannamenin işlemesi için gerekli muamelelerin icrasını Âkıd Taraflardan taleb-
edenler. 

3. Âkıd Taraflarca üçte iki çoğunlukla tasvibedilmiş olan işbu beyanname, imza veya sair 
suretlerle, Tunus'un Genel Anlaşma Âkıd Taraflarının ve Genel Anlaşmaya geçici kaydiyle ilti
hak edecek her Hükümetin kabulünle açıktır. 

4. işbu 'Beyanname Âkıd Taraflar icra Sekreterliğine tevdi edilecektir. 

5. Âkıd Taraflar icra ISekreterliği işbu beyannamenin kabul için açık tutulduğu her Hü
kümete işbu beyannameye uygun tasdikli örnek gönderecek ve buna uygun her kabulü derhal 
bildirecektir. 

6. işbu Beyanname, Beyannamenin Tunus ve iştirakçi Hükümet adına kabulünü takibeden 
30 gün iıçinde her Hükümet ve Tunus arasında hüküm ifade edecek ve en geç '31 Aralık 19-61 
tarihine kadar, bu tarilhte iltihak vâki olmadığı takdirde Tunus ve iştirakçi Hükümetler hüküm 
ifade etme (muteberlik) süresini uzatmamak şartiyle, Tunus Hükümetininı Gener Anlaşmanın 
XXXIII ncü maddesi hükümleri' uyaranca bahis konusu anlaşmaya iltihakına değin yürürlükte 
kalacaktır. 

Her ikisi de muteber 'olmak üzere Fransızca ve ingilizce dillerinde sadece bir lörnek olmak 
üzere bindokuzyüz ellidokuız yılı 12 Kasımında Tokyo'da yapılmıştır. 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma 
halinde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu sözleş
menin tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 

ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1 /306) 

T. 0. 
Başbakanlık 8 . 10 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1836/3222 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan (La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir 
çatışma halinde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait 
tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) ve gerek
çesi ile ilişikleri ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet İnönü 

GEREKÇE 

Bilindiği gibi I nci ve bilhassa II nci Dünya Savaşı sırasında, birçok tarihî anıtlar ve sanat 
eserleri 'tahribedilmiştir. Bunların, bütün insanlığın ortak malı olduğu, göz önünde 'bulundu
rularak bir silâhlı çatışma halinde korunabil m esi iyin bir milletlerarası anlaşma akdinin zaru
reti 1938 - 1945 savaşının hemen akabinde belirmişti. 

Uygarlık eserlerinin bir «avaş vukuunda korunması hususunda ilk resmî teklif, İtalya Hükü
meti tarafından 1950 yılında toplanan UNESCO Genel Konferansının 5 nci devresinde yapılmıştır. 
Bu teklif üzerine bir taraftan UNESCO'ya üye devletlerin mütalâası sorulmuş, diğer taraf
tan Paris'te sanat ve kültür «serleri ile ilgili milletlerarası kurulların temsilcilerinden müteşek
kil bir konferans tertiplenmiştir. .12 Ekim 195.1 de çalışmalarına başlıyau bu konferans, silâhlı 
çatışmalar sırasında sanat eserlerinin korunmasını amaç tutan bir milletlerarası andlaşma 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Bu tasarıyı müzakere etmek ve bu hususta biı- andlaşma imzalamak üzere, 21 Nisan ilâ .12 
Mayıs 1954 tarihleri arasında La Hey'de bir milletlerarası konferans toplanmış ve memleketimizi 
temsilen bir heyet bu konferansa katılmamıştır. Söz konusu konferans sırasında, bir Söz-
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leşme, bir Tatbikat Tüzüğü ve bir Protokol kabul edilmiştir. Bu metinler 50 Devlet tarafından 
imzalanmışla da, Hükümetimiz tamundan bu hususta alınacak karara intizaren, heyetimizce im
za] anmamıştır. '. . 

Anılan metinler, sanat eserlerinin korunmasına d&ir ilgili tedbirlerin barış zamanında alın
ması, silâhlı kuvvetler mensuplarına bu eserlerin değerinin izah edilmesi, anıt ve sanat eserle
rinin özel bir şekilde işaretlenmesi, bu eserlerin askerî maksatlar için kullanılmaması, sa
vaşta yok edilmemesi ve bunların korunması için i,şg*al kuvvetlerinin mahallî makamlarla iş bir
liği yapmaları gibi hükümler ihtiva etmektedir. 

Silâhlı bir çatışma sırasında her türlü kültürel, tarihî ve arkeolojik eser ve anıtların korun
masını amaç tutan işbu Sözleşme; öz, düşünce ve amaç bakımından, bu gibi eserlerle çok zen
gin bulunan memleketimizi bilhassa ilgilendirmekte, yamrımıza uygun, 'bulunmakta ve askerî yön
den »akıncılar doğurmamaktadır: *• 

Söz konusu andlaşmalara memleketimizin de katılması, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 'bulu
nan tarihî kıymeti haiz menkul ve gayrimenkul eserleıimizi korumak bakımından faydalı ve; 
hattâ zaruri telâkki edildiğinden bu katılmanın uygun bulunması'Türkiye B'üyük Millet Mec
lisinin takdirlerine sunulur. 

J Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 17.2.1963 
Esas No. K. 1/306 

Karar No. 27 * 

Yüksek Başkanlığa 

La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çatışıma halinde kültür mallarının 
korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara ka
tılmamızın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, 

İlgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda ıgörüşüldü : 
Tümü üzierinde yapılan görüşmeler neticesinde gerekçede etraflıca belirtilen hususlar komis

yonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Millî 'Savunma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 
Dışişleri Komisyonu . - . • • -

Başkanı yerine 
Sözcü Kâtip Bursa Diyarbakır 

C. Baban O. Sansözen M. Tayyar V. Pirinçcioğlu 

Hatay İstanbul İstanbul Kastamonu 
A. M. Bereketoğlu ö. Z. Dorman S. Sarper 1. §. Dura 

Kocaeli Manisa Manisa Rize 
N. Erim H. Kubat N. Yenişehirlioğlu E. Y. Akçal 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/306 
Karar No. : 29 

29 . 5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa r 

La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür mallarının ko
runmasına dair Sözleşme» ile bu sözleşmenin tatbikatına ait Tüzük, Protokol ve kararlara katılmamı
zın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Yapılan müzakereler neticesinde tasarının aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Erzurum Kars Niğde Balıkesir 
Ş. Konuray S. ökten A. Eren S. Koç 

Amasya 
/. Sarıgöz 

İzmir 
Ş. Akkan 

Ankara 
H. Ataman 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
1. Şeref Dura 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
H. Aydınger 

Kocaeli 
/ / . Kısayol 

Ordu 
Ferda Güley 

İmzada bulunamadı 

istanbul 
H. Oben 

Muş 
S. öztürk 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/306 
Karar No. : 42 

Yüksek Başkanlığa 

13 . 6 . 1963 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale edilen «La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde 
imzalanan» silâhlı bir çatışma halinde kültür malla nnm korunmasına dair sözleşme» ile bu söz
leşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde serdedileıı fikirler komisyonumuzca da yerinde görülerek tasarının ay
nen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Niğde 

M. Alhnsoy 

Muğla 
II. Baydur 

Sözcü 
Tunceli 
F. Ülkü 

Sakarya 
Y. Vlusoy 

Adana 
II. Aksay 

Sivas 
A. Altay 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

Tekirdağ' 
T. Kut 
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La Hay e'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çalışma halinde kültür mallarının korun
masına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın 

uygun bulunduğa hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan ilişik «Silâhlı bir çatışma ha
linde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile «Silâhlı bir çatışma halinde kültür mal
larının (korunmasına dair olan Sözleşmenin tatbikatına ait Tüzük» ie, «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair Protokol» ve kararlara Türkiye Cumhuriyetinin katılması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE İ3. — Bu kanunun hükümlerini Bak anlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Ökten 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. ffatipoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
B. öçten 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
M. Ete 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakam 
H. O. Bekata 

Adalet Balkanı V. 
//. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

V. 

4 . 10 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

TJ. Dinçer 

Devlet Bakam 
E. Aybar 

Millî Savunma Bakanı V. 
//. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Tarım Bakam 
M. îzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve iskân Bakanı 
F. K. Gökay 
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SİLÂHLI. BİR ÇATIŞMA HALİNDE KÜLTÜR MALLARININ KORUNMASINA DAİR 

SÖZLEŞME 

Yüksek Âfcnd Taraflar, 
Kültür .mallarını u «on Iharbler sırasında (önemli »ararlar ıgördüğ'üniü, savaş tekniğindeki geliş

meler sebebiyle de gittikçe artanı talhrip 'toîhılike.siııo mâruz bulunduğıiınaı mlişabede etmiş; 
Her millet dünya, 'kültürüne kendinden bir şey :ka.'taıış olduğu cihetle, Ihanıgi .millete aidolursa 

olsun, kültür .esenlerine karşı vâki olacak tecavüzlerin M tün insanlığın kültür mamelekine karşı 
işlenmiş tecavüzler sayılacağına ina'nımış; 

Mevcut kültür mamelekinin mubafa.zasınm bütün dünya ımiiletleri için b'üyük önem taşıdığını 
ve bu mamelekin m ülfet ler arası ölçüde. korunması gerektiğini müşaihade etmiş; 

Silâhlı bir çatışına. 'Iıalinde 'kültür 'eserlerinin korunmasına dair olup 1899 ve 1907 La Haye 
sözleşmeleriyle 15 Nisan 19-% tarihli Wa;şin'gton Paktında ttesbit edilmiş bulumam prensiplerini 
relhfcer •edinmiş; 

Bu malların korunması 'hususunda alınacak millî ve nıiılletleraraisı tedbirlerin tesirli olabil
mesi "için barış zamanından itibaren teşkilâtlandırılması gerektiğini düşünmüş; 

Kültür mallarının teorim ması yolunda ımümkün ber tjürlü çareye baş/vurulımasına Ikarar vermiş 
. Buluninakla. aşağıdaki 'hükümler hakkında aralarında mutabakata varmışlardır : 

BÖLÜM - I 

Korumaya dair genel hükümler 

Madde — L 
Kültür mallarının tarifi : 

Aşağıda 'bildirilenler, menşe veya .sah ipil eri neolunsa alsını, bu Sözleşme bakımından kültür mal
ları sayılırlar : 

a) Dinî veya lâik, .mimarî, tarihî anutlarla sanat anıtları, arkeolojik değerdeki yerler, 'bü
tünü itibariyle tarihî veya ^artistik 'bir alâka, arz eden yapı toplulukları, sanat ©serleri, 'el yakma
ları, kitap ve başkaca tarihî, artistik veya arkeolojik değer taşıyan eşya, keza yukarda bildirilen 
servetlerden mürekkep bilim koleksiyonlarıyla önemli 'kitap, arşiv röprodüksiy'on 'koleksiyonları 
ve lemsali 'gibi im illetlerin kültür .mameleklerinde büyük önemde yeri olan menkul ve gayrimen
kul mallar; 

b) Gerçek ve lba§lıca görevi (a) fıkrasında zikredilen menkul kültür mallarını ikoruma veya 
ıteş'hıirden ibaret olan mülh'im büyük kitaplık, arşiv deposu gibi binalarla, (a) 'fıkrasında açıklanan 
menkul kültür mallarının silâMı bir çatışma faalin', le 'korunmasına ınalhsaıs sığmaklar; 

c): (a) ve (b) fıkralarında tarif edilen' kültür mallarını büyükçe sayıda içine alan ve «anıt 
merkezleri» denilen merkezler. 

Madde — 2. 
Kültür mallarının korunması : 

İşbu Sözleşme bakımından kültür mallarının korunması, bu maılların emniyet altına alınmasını 
ve bunlara riayet od ilmesini >ge rekt i vır. 

Madde --, 3. 

Kültür mallarının emniyet altına alınması : 

Yüksek Âkıd Taraflar, kendi ülkeleri üzerindeki kültür malların] silâlhlı bir çatnşımanın önce
den tahmin edilebilecek tesirlerine karşı emniyet altına almayı, uygun görecekleri tedbirleri it
tihaz edere*k barış zamanından itibaren Ih azı r-l anmayı ttaalhbüded'erler. 
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Madde —« 4. 

Kültür mallarına riayet : 

1. Yüksek Âkıd Taraflar, gerek İçendi ülkeleri üzerinde gerek diğer Yüksek Âkıd Tarafla
rın ülkelerinde 'bulunan 'kültür mallarıyla hunlarm korunma 'tesislerini ve civarlarındaki yekleri, 
(silâhlı *bir çatışma halimde bu eserleri itahbire veya bozulmaya ımâruz bıraka'bilecek (maksatlar için 
•kullanmaktan salkınmak ve bu mallara Ikarşı her türlü dügımamca davranıştan kaçınmak (suretiyle 
dşjbu mallara riayeti talhhüdederler. 

2. İşbu maddenin 'birinci fıkrasında aeıklana'n taahhütler, ancak 'askeri bir zaruretin kaçınıl
maz hükmü altında ihlâl olunabilir. 

ı3. Yüksek Âkıd Taraflar, kültür mallarının, 'her ne yoldan olursa olsun, çalınmasını, yağma 
edilmesini veya kaçırılmasını ve bunlara karşı girişilecek her türlü (tahrip fiilini ımen ötmeyi, ön
lemeyi, icabında bu türlü (hareketleri durdurmayı da ayrıca tahhüdederler. Keza başka bıir Yük
sek Âkıd Tarafın ülkesi üzerinde bulunan menkul kültür malılarına el koymaktan sakınırlar. 

4. Kültür mallarına karşı her hangi bir misilleme hareketine girişmekten sakınırlar. 
5. Bir Yüksek Âkıd Taraf, başka bir Yüksek Âkıd Tarafın 3 ncü maddede bildirilen emni

yet altına alma tedbirlerine riayet etmediği sebebine dayanarak işbu Yüksek Âkıd Tarafa karşı 4 
ncü madde ile bağlandığı mükellefiyetlerden sıyrılamaz. 

Madde — 5. 
İşgal: 

1. Bir Yüksek Âkıd Tarafın ülkesini kısmen voya tamamen işgal eden Yüksek Âkıd Taraflar, 
-şgal altındaki ülkenin yetkili millî makamların -a kendi kültür mallarının emniyete alınması ve 
muhafazası yolunda gösterilecek gayretleri imkân nisbetinde destekliycceklerdir. 

2. İşgal altındaki ülkede bulunan ve harb harekâtı yüzünden hasara uğramış bâzı kültür mal
larının muhafazası için âcil bir müdahale gerektiği ve yetkili millî makamlar bu müdahaleyi üs
tüne almadığı takdirde işgal idaresi millî idare ile sıkı iş birliği ederek imkân nisbetinde en m lib
rem muhafaza tedbirlerini alacaktır. 

3. Bir mukavemet hareketi mensuplarınca kendi meşru hükümetleri sayılan her hangi bir 
Yüksek Âkıd Taraf hükümeti, imkân buldukça işbu Sözleşmenin kültür mallarına riayet edilmesiyle 
ilgili hükümlerine uyma mecburiyeti hususuna mukavemet hareketi mensuplarının dikkatini çeke
cektir. 

Madde — 6. 
Kültür mallarının işaretlenmesi ; 

16 ncı madde hükümleri gereğince kültür malları, bunların teşhisini kolaylaştıracak açık işaret
lerle belirtilebilecektir. 

Madde — 7. 
Askerî yönden alınacak tedbirler : 

1. Yüksek Âkıd Taraflar, barış zamanından itibaren askerî kıtalarına ait nizamname ve tali
matnamelere, işbu Sözleşmeye riayet edilmesini sağlıyacak hükümler vaz'etmeyi ve keza barış zama
nından itibaren silâhlı kuvvetleri mensuplarında, bütün milletlerin kültürüne ve kültür mıllarma 
karşı bir saygı zihniyeti uyandırmayı taahhüdederler. 

2. Yüksek Âkıd Taraflar, barış zamanından itibaren silâhlı kuvvetleri bünyesinde, görevi kül
tür mallarına karşı saygılı davranılmasma nezaret etmek ve bu malların muhafazası ile vazifeli mül
kî makamlarla iş birliği etmek olan servisler veya mütehassıs memurlar yetiştirmeyi veya ihdas et
meyi taahhüdederler. 
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Özel koruma 

Madde — 8. 

Özel koruma altına alma : 

\. Silâhlı bir çatışma halinde menkul kültür mallarının muhafazasına mahsus sayısı mahdut 
bir kısım sığınak, anıt merkezleri ve büyük önem taşıyan başlıca gayrimenkul mallar özel koruma 
altına alınabilirler; ancak bunların : 

a) Büyük bir endüstri merkezinden v<> bir hava alanı, bir radyo istasyonu, millî müdafaa hiz
metinde çalışan bir müessese, önemlice bir liman veya bir demiryolu istasyonu yahut büyük bir 
ulaştırma yolu gibi hassas bir nokta teşkil eden hor hangi mühim bir askerî hedeften gereği kadar 
uzak bir mesafede bulunması; 

b) Askerî maksatlar uğrunda kullanılmaması şarttır. 
2. Keza, yeri1 neresi olursa olsun, her türlü ihtimale göre bombardımanlardan zarar görmi-

yecek'şekilde inşa edilmiş olmak şartiyle, menkul kültür mallarının muhafazasına mahsus bir 
sığmak dahi özel koruma altına alınabilir. 

3. Bir anıt merkezi, velev transit de olsa, askerî efrat veya malzeme nakliyatında kullanıl
dığı takdirde askerî maksatlarla hizmet eder sayılır. İçinde askerî harekât, askerî efradın top
lanması veya harb malzemesi imalâtı ile doğrudan doğruya ilgili faaliyetler cereyan eden mer
kezler için de aynı hüküm caridir. 

4. Birinci fıkrada yazılı kültür mallarından birinin sırf bu işe tahsis olunmuş silâhlı muha
fızlar tarafından nezaret altında tutuluşu veya bu kültür malı civarında umumi asayişi koru
makla mükellef normal zabıta kuvvetlerinin bulunuşu halinde burası askerî maksatlar için kul
lanılmış sayılmaz. 

5. İşbu maddenin birinci fıkrasında sayılan kültür mallarından biri, bu fıkranın kaydetti
ği mânada ehemmiyeti olan bir askerî hedef civarında 'bulunursa, ilgili Yüksek Âkıd Taraf, silâhlı 
bir çatışma halinde bahis konusu hedefi kullanmıyacağmı ve bilhassa bu hedefin bir hava alanı, 
bir liman veya bir demiryolu istasyonu olması halinde, bu yerlerde her türlü seyrüsefer faali
yetini başka yere sevk edeceğini taahhüdederse, sözü geçen mahal de özel koruma altına alına
bilir. Bu takdirde seyrüsefer faaliyetlerinin başka yere sevk edilmesini barış zamanından itiba
ren düzenlemek icaheder. 

6. Kültür malları, «özel koruma altında bulunan kültür malları milletlerarası sicilli» ne 
kaydedilmekle özel koruma altına alınırlar. Bu kaydın icrası ancak işbu Sözleşme hükümleri da
iresinde ve bu Sözleşmenin tatbikatıyla ilgili tüzükte bildirilen şartlar altında mümkün olabilir. 

Madde — 9. 

özel koruma altındaki kültür mallarının dokunulmazlığı : 
Yüksek Âkıd Taraflar, milletlerarası sicile kaydedilmelerinden itibaren özel koruma altına 

alman kültür mallarına karşı her türlü tecavüz hareketinden sakınmak ve 8 nci maddenin 5 
nci fıkrasındaki haller müstesna olmak üzere, bu malları ve civarlarını her hangi askerî mak
satlarda kullanmaktan kaçınmak suretiyle bunların dokunulmazlığını temini taahhüdeder'ler. 

Madde — 10. 
İşaretleme ve denetleme : 

Silâhlı bir çatışma sırasında özel koruma altında bulunan kültür malları 16 nci maddede 
açıklanan belirtiei işaretle teçhiz edilecek ve tatbikat tüzüğünde belirtildiği gibi, mi'lletlerarası 
bir denetlemeye açık tutulacaktır. 
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Madde — 11. 
Dokunulmazlığın kaldırılmam : 

1. Yüksek Âkıd Taraflardan biri, özel koruma altına alınan: bir kültür malı hakkında 9 ııcu 
maddedeki taahhütlerini ihlâl edecek bir harekette bulunduğu takdirde Ihasım taraf, bu ihlâl 
keyfiyetinim devamı müddetince, ilgili malın dokunulmazlığına riayet mecburiyetinden kur
tulmuş olur. Şu kadar ki, mümkün oldukça ve önceden bu ihlâl hareketine mâkul bir müddet 
içinde son verilmesini talebeder. 

2. tş'bu maddenin birinci fıkrasında yazılı 'hal dışında, özel korunma altındaki bir kültür 
malının, dokunulmazlığı ancak sakınılmıyacak bir askerî zaruretin devamı süresince kaldırılabilir. 
İşbu zaruret haline, ancak bir tümen veya önemce buna eşit veya dana üstün bir askerî teşekkül 
kumandanlığmca hükmedilebilir. Durumun imkân bıraktığı bütün hallerde, dokunulmazlığın kal
dırılacağı hususu hasım tarafa yeteri kadar önceden ihtar olunur. 

3. Dokunulmazlığı kaldıran taraf, mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak ve mucip se
bepleri açıklanmak suretiyle keyfiyetten, -tatbikkat tüzüğünde adı ,geçen Kültür Malları G-enel 
Komiserine bilgi vermek mecburiyetindedir. 

BÖLÜM - III 

Kültür mallarının nakliyatı 

Madde — 12. 

özel korunma altına alman nakliyat: 

i. Mun'hasıran kültür mallarının gerek ülke içinde gerekse başka ülkeye nakli, ilgili Yük»ek 
Âkıd Tarafın isteği üzerine, Tüzükte açıklanan şartlar içinde ö,zel koruma altında yapılır. 

2. özel koruma altındaki nakil, 16 ncı maddede açıklanan belirtici işareti taşır ve tatbikat 
tüzüğünde bildirilen milletlerarası murakabe altında yapılır. 

3. Yüksek Âkıd Taraflar, özel koruma altında yapılan nakliyata karşı her hanıgi düşmanca 
bir harekete girişmekten tevakki ederler. 

Madde — 13. 
Müstacel hallerde nakliyat : 

1. Şayet bir Yüksek Âkıd Taraf, bâzı kültür mallarının emniyetini başka bir yere nakillerini 
gerektirdiğini ve durumun, bilhassa bir silâhlı çatışma başlangıcında, 12 nci maddede açıklanan 
işlemin tatbikini imkânsız kılacak bir müstaceliyet arz ettiğini mütalâa ederse, bu nakliyata 16 
ncı maddede bildirilen belirtici işaret konabilir, yeter ki, evvelce bu nakliyat için 1.2 nci madde 
uyarınca bir dokunulmazlık hakkı istenmiş ve bu talep reddedilmemiş olsun. Mümkün oldukça bu 
nakliyat hakkında hasım taraflara bilgi verilir. Başka bir memleket ülkesine doğru yapılan nak
liyata dokunulmazlık hakkı açıkça tanınmamışsa hiçbir suretle belirtici işaret konulamaz. 

2. Yüksek Âkıd Taraflar, bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü edilen belirtici işaretlerle işa
retlenmiş nakliyata yöneltilebilecek düşmanca hareketlere karşı bunları korumak için mümkün 
olan gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 14. 

Müsadere, zapt ve iğtinam dokunulmazlığı : 

1. Müsadere, zapt ve iğtinam dokunulmazlığından : 
a) 12 nci veya 13 ncü maddelerde sözü edilen korumadan istifade eden kültür malları, 
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b) Münhasıran bu malların nakline tahsis edilmiş olan taptlar faydalanırlar. 
2. îşbu madde, araştırma ve murakabe haklarını hiçbir suretle takyidetmez. 

BÖLÜM — IV 

Personel 

Madde — 15. 

Personel : 

Kültür mallarının korunması ile vazifelendirilen personele, emniyet icaplarının gerektirdiği 
ölçüde Ve bu mallarım menfaati icabı saygı gösterilecektir; bunlar, hasım tarafın eline düştüğü 
takdirde, koruma ile mükellef bulundukları kültür malları da hasım tarafın eline geçtikten son
ra dahi vazifelerini görmeye devam edebilmelidirler. i: 

BÖLÜM - V ' 

Belirtici işaret 

Madde — 16. 

Sözleşmenin işareti : 

1. Sözleşmenin belirtici işareti, uç tarafı sivri, çaprazlama çiıvit mavisi - beyaz bir armadan 
ibarettir. (Köşelerinden biri, armanın uç tarafına tatbik edilmiş çivit mavisi bir kare ile bunun 
üst tarafına resmedilmiş yine çivit mavisi bir üçkenden mürekkep bir arma kare ile üçken her 
iki yanda birer beyaz üçken meydana getirirler.) 

2. Bu işaret tak olarak veya, 17 nci maddede bildirilen şartlar altında, bir üçken teşkil ed« 
cek şekilde üç kere tekrarlanmış olarak kullanılır. 

Madde — 17. 

İşaretin kullanılması : 

1. Üç kere tekrarlanan işaret ancak : 
a) özel koruma altında bulunan gayrimenkul kültür malları ; 
b) 12 ve 13 nc'ii maddelerde açıklanan şartlara uygun olarak k ü M r mallarının nakliyatı; 
c) Tatbik Tüzüğünde yazılı şartlara uygun olarak meydana getirilmiş sığmakları belirtmek 

için kullanılabilir. 
2. Tek olarak işaret ancak : 
a) özel koruma altında bulunmıyan kültür mallarının; 
b) Tatbikat Tüzüğü uyarınca kontrol vazifesiyle mükellef şahısları; 
c) Kültür mallarının korunması ile vazifeli personeli;, 
d) Tatbikat Tüzüğünde açıklanan kimlik kartlarını belirtmek için kullanılabilir. 
3. Silâhlı bir çatışma sırasında belirtici işareti, işbu maddenin evvelki fıkralarında bildirilen 

haller dışında, ya da bu işarete benzeyen her hangi başka bir işareti kullanmak yasaktır. 
4. Gayrimenkul bir kültür malı üzerine belirtici işareti konulabilmesi için, aynı zamanda bu 

binaya ilgili Yüksek Âkıd Tarafın yetkili makamınca resmen tarihlenmiş ve imzalanmış bir izin
namenin de asılması şarttır. 
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BÖLÜM - VI 

Sözleşmenin tatbik sahası 

Madde — 18. ' 

Sözleşmenin tatbiki : 

\. Barış zamanından itibaren yürürlüğe girecek olan hükümler dışında işbu Sözleşme, ilân 
edilmiş bir harb veya Yüksek Âkıd Taraflardan ikisi veya daha fazlası arasında zuhur edecek 
silâhlı bir çatışma halinde, harb hali bunlardan biri veya birkaçı tarafından kabul edilmemiş dahi 
olsa, tatbik edilecektir. 

2. Sözleşme keza Yüksek Âkıd Taraflardan birine ait ülkenin kısmen veya. tamamen işgalini 
tazammun eden bütün hallerde, bu işgal hiçbir askerî mukavemetle karşılaşmamış dahi olsa, tat
bik edilecektir. 

'<>. Şayet çatışma halindeki devletlerden biri bu Sözleşmeye Taraf değil ise, Taraf bulunan dev
letler yine aralarındaki münasebetlerde Sözleşme ile bağlı kalacaklardır. Keza Taraf olmıyan 
devlet işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder ve bu hükümleri tatbik ederse, taraf 
devletler bu devlete karşı da Sözleşme hükümleri ile bağlı kalacaklardır. 

Madde — 19. 

Milletlerarası mahiyette olmıyan çatışmalar : 
.1. Milletlerarası mahiyette olmayıp Yüksek Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde silâhlı bir ça

tışma halinde, hasım taraflardan her biri bu Sözleşmenin hiç değilse kültür mallarına karşı saygı
lı bulunmasiyle ilgili hükümlerine riayetle mükellef olacaklardır. 

2. Çatışmada, hasım taraflar, özel anlaşma yoliyle işbu Sözleşmenin diğer hükümlerinden bir 
kısmım veya tamamını yürürlüğe koymaya gayret edeceklerdir. 

'5. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı bu yolda, çatışmaya hasım taraflara 
hizmetlerini sunabilir. 

4. Yukarıdaki hükümlerin tatbiki, çatışmaya hasım tarafların hukuki durumu üzerinde hiç
bir suretle müessir ol m lyaeaktır. ' 

BÖLÜM — VIT. 

Sözleşmenin tatbiki 

Madde -^ 20. 
Tatbikat Tüzüğü : 

işbu Sözleşmenin tatbik usulleri, Sözleşmenin bir parçasını teşkil eden Tatbikat Tüçüzünde 
tâyin edilmiştir. 

Madde — 2 1 . 
Koruyucu devletler : 

işbu Sözleşme ile Tatbikat Tüzüğü, hasım tarafların menfaatlerini korumakla mükellef koruyucu 
devletlerin yardımiyle tatbik edilecektir. 
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Maddc — 22. 

Ulaştırma yolu : 

1. Koruyucu devletler, kültür mallarının menfaati bakımından faydalı telâkki edecekleri bütün 
hallerde, bilhassa işbu Sözleşmenin veya Tatbikat Tüzüğünün ihtiva ettiği hükümlerin icra veya tefsi
rinde hasım taraflar arasında anlaşmazlık zuhur ettiği takdirde, dostane teşebbüslerde bulunurlar. 

2. Bu maksatla, koruyucu devletlerden herbiri, taraflardan birinin veya Birleşmiş Milletler Eği
tim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürünün müracaatı üzerine ya da kendiliğinden, hasmı ta
raflar temsilcilerinin ve bilhassa kültür mallarını koruma ile mükelef makamların, muhtemelen uygun 
düşecek tarafsız bir memleket topraklarında toplanmalarını teklif edebilir. Hasım taraflar, kendilerine 
yapılacak toplantı tekliflerini müspet sonuçlandırmak zorundadırlar. Koruyucu devletler, tarafsız . 
bir devletten seçilen veya Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürünce 
tavsiye olunan bir şahsiyetin bu toplantıya başkanlık etmek üzere davetini hasım tarafların tasvibine 
sunar. 

Madde — 23. 
Unesco'nun yardımı : 

1. Yüksek Âkıd Taraflar, kendi kültür mallarının korunmasını teşkilâtlandırmak veya işbu Söz
leşme ve Tüzüğünün tatbikatından doğacak her hangi başka bir meseleyi halletmek üzere Birleş
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtından teknik yardım talebedebilirler. Teşkilât, progra
mının ve imkânlarının çerçevesi içinde bu yardımı yapar. 

2. Teşkilât bu konuda Yüksek Âkit Taraflara kendiliğinden tekliflerde bulunmak yetkisine sa
hiptir. 

Madde — 24. 
Özel anlaşmalar : 

1. Yüksek Âkıd Taraflar, ayrıca halletmeyi faydalı mütalâa ettikleri her meselede özel anlaşmalar 
aktedebilirler. 

2. Bu Sözleşmenin kültür malları ve bunlara tahsis edilmiş memurlara sağladığı himayeyi azalta-
.cak mahiyette hiçbir özel anlaşma yapılamaz. 

Madde — 25. 
Sözleşmenin yayılması : 

Yüksek Âkıd Taraflar, barış ve silâhlı çatışma zamanında da işbu Sözleşme ile Tatbikat Tüzüğü 
metinlerinin kendi memleketinde mümkün olan en geniş çevrelere yayılmasını temin ile mükelleftir
ler. Bilhassa bu metinleri, esasları bütün milletçe ve bahusus silâhlı kuvvetler ve kültür mallarının 
korunmasına memur vazifelilerce anlaşılacak surette askerî ve mümkünse sivil eğitim programlarına 
almayı da taahhüt ederler. 

Madde — 26. 
Tercümeler ı?e raporlar : 

1. Yüksek Âkıd Taraflar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü 
vasıtası ile işbu Sözleşmenin ve Tatbikat Tüzüğünün resmî tercümelerini birbirine bildirirler. 

2. Bundan başka, an az dört yılda bir defa bu Sözleşme ile Tüzüğünün tatbikatiyle ilgili ola
rak kendi idari makamlarınca alınmış, hazırlanmakta olan veya alınması düşünülen tedbirlere mü-
taallik bildirilmesini faydalı bulacakları bilgileri hâvi bir raporu Genel Müdüre gönderirler. 

Madde — 27. ' 
Toplantılar: 

1. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, İcra Konseyinin tasvibi 
ile Yüksek Âkıd Taraflar temsilcilerini toplantılara çağırabilir. Genel Müdür, Yüksek Âkıd Taraf-
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1 ardan en az beşte birinin talebi üzerine bu çağırmayı yapmakla mükelleftir. 

2. Toplantının, işbu Sözleşme ile Tatbikat Tü züğünün tevlit ettiği diğer vazifelerine halel gel
memek şartiyle, bu Sözleşme ile Tatbikat Tüzüğünün tatbikatiylo ilgili meseleleri incelemek ve bu 
konuda tavsiyelerde bulunmak görevleri vardır. 

3. Toplantı, Yüksek Âkıd Tarafların ekseriyeti temsil edilmiş olduğu takdirde ve 39 nen madde 
uyarınca Sözleşme ile Tatbikat Tüzüğünü yeniden gözden geçirebilirler. 

Madde 28. 
(-ezalar : 

Yüksek Âkıd Taraflar işbu Sözleşmeyi ihlâl eden veya bu yolda bir emir veren kimsenin, hangi 
milletten olursa olsun, araştırılarak ceza hukuku veya disiplin cezalarına çarptırılmaları için ken
di ceza hukuku sistemleri çerçevesi içinde gereken bütün tedbirleri almayı taahhüdederler. 

SON HÜKÜMLER 

Madde — 29. 
Dilekler: 

1. işbu Sözleşme, ingilizce, ispanyolca, Fransızca ve Busça olarak tesbit edilmiş olup her dört 
metin de aynı derecede muteberdir. 

2. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Konferansının diğer resmî 
dillerine de tercümeler yapılacaktır. 

Madde — 30. 
İmza : 

işbu Sözleşme 14 Mayıs 1954 tarihini taşıyacak ve 21 Nisan, 14 Mayıs 1954 tarihleri arasında 
Lâ Haye'de toplanmış olan Konferansa davet edilmiş bulunan bütün devletlerin imzalarına 31 Ara
lık 1954 tarihine kadar açık tutulacaktır. 

Madde — 31. 
Tasdik : 

1. işbu Sözleşme, imza eden devletlerin Anayasa usullerine uygun olarak tasdiklerine sunula
caktır. 

2. Tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürüne tevdi 
olunacaktır. 

Madde — 32. 
Katılma: 

Yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren işbu Sözleşme, 30 ncu maddede zikredilen ve bu Sözleş
mede imzası bulunmıyan bütün devletlerin ve keza Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilâtı icra Konseyince iştirake davet edilen her hangi başka bir devletin katılmasına açık buluna
caktır. 

Madde — 33. 
Yürürlüğe girme : 

1. işbu Sözleşme, beş tasdik belgesinin tevdi tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 
2. Müteakiben lıer Yüksek Âkıd Taraf için yürürlüğe girme, bu Â'kıdm .tasdik belgesini tevdii 

tarihinden itibaren üç ay sonradır. 
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3. 18 ve 19 ncu maddelerde yazılı durumlar, hasım taraflarca muhasamatın veya işgalin 'başla

masından evvel veya sonra tevdi olunacak tasdik v > katılma belgelerine hemen yürürlük hükmünü ve
rirler. Bu hallerde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, 38 nci 
maddede yazılı tebligatı en süratli yoldan yapar. 

Madde — 34. 

Sözleşme hükümlerinin fiilen tatbik mevkiine konulması : 

1. Yürürlüğe girmesi tarihinde Sözleşmeye taraf devletler, kendilerine aidolan hususlarda 
Sözleşmenin altı ay zarfında fiilen tatbik mevkiine konulması için gereken bütün tedbirleri alacak
lardır. ' C | > ^ J -

2. Bu müddet, tasdik veya katılıma belgesini işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihin
den sonra tevdi edecek bütün devletler için, tas lik veya katılma belgelerini tevdi tarihinden 
başlamak üzere altı ay olacaktır. 

Madde — 35. 
Sözleşmenin ülke bakvmıdan şümulü : 

Her Yüksek Âkıd Taraf, Sözleşmeyi tasdik veya buna katılma sırasında, ya da bundan son
raki her hangi bir zamanda, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Mü
dürüne tevdi olunacak bîr tebliğ ile işbu Sözleşmenin, milletlerarası münasebetlerini idare ettiği 
ülkelerin tamamına veya yalnız bir kısmına şâmil olacağını bildirebilirler. Bu tebliğ, alınma
sından itibaren üç ay sonra hükümlülük kazanır. 

Madde — 36. 

Sözleşmenin önceki sözleşmelerle münasebeti : 

"1. Kara harblerine mahsus kanunlarla teamülleri (IV) ve harb halindeki deniz kuvvetleri 
bombardımanları (IX) ile ilgili gerek 29 Temmuz 1899, gerekse 18 Ekim 3907 tarihli La Haye 
Sözleşmeleri ile bağlı olup işbu Sözleşmeye taraf bulunan devletler arasındaki münasebetlerde 
işbu Sözleşme, yukarda bildirilen (IX) sayılı Sözleşme ile keza (IV) sayılı Sözleşme bağlı tüzük 
hükümlerini tamamlan* ve (IX) sayılı Sözleşmenin 5 nci maddesinde açıklanan işaret yerine iş
bu Sözleşmenin 16 nci maddesinde sözü edilen belirtici işareti - bu işaretin kullanılmasına Söz
leşme ve Tatbikat 'Tüzüğünde yazılı bütün hallerde muteber olmak üzere - ikame eder. 

Madde — 37. 
Sona erdirme : 

1. Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kendi adına veya, milletlerarası münasebetlerini idare 
ettiği ülke adına işbu Sözleşmeyi sona erdirebilir. 

2. Sona erdirme, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilât Genel Müdürüne tev
di olunacak: yazılı bir tebliğ ile bildirilir. 

3. Sona erdirme, buna dair belgenin alınması tarihinden bir yıl sonra muteber olur. Ancak 
bu bir yılın hitamı sırasında sona erdiren Taraf silâhlı bir çatışmaya girmiş bulunuyorsa, sona 
erdirme hükmü, çatışma sonuna ve her halde kültür mallarımın ülkesine iadesi muameleleri ta-
ımaınlanıncaya 'kadar durur. 

Madde — 38. 
Tebliğler : 

Birleşiş Mililetıler Eğitim, Bdlim ve (Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, .gerek 30 Ve 32 nci madde
lerde gösterilmiş devletleri gerekse Birleşmiş Milletler Teşkilâtını 'her türlü tasdik, katılma ve-
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ya 31, 32 ve W mcu maddelerde yazılı (kabul belgel eninin kendisine tevdiinden, .keza 35, 37 ve 30 
ıiıeu maddelerde yazılı bildirme ve sona erdiı^ lerinden haberdar eder. 

'Maaite — 39. 

Sözleşmcniyı -ve Tatbik Tüzüğünün yeniden gözden geçirilmesi : 

1. Yüksek Âkıd Taraflardan lıer biri, işbu ıSözleşnıe ile Tatbik Tüzüğünıe dair tadilât tekli
finde 'bulunabilir. Bu ısuretle yapılacak tadilât teklifi, 'Birlenmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül-
tiiı- Teşkilâtı -Genel 'Müdürüne bildirilir. Genel 'Müdür ve 'muaddel mıetinlcri Yüksek Âkıd Taraf
lara 'göndererek kendilerinden : 

a)' Bir (konferans toplanaralk teklif olunan tadillerin le'tlkikıni arzu edip eltmediklerinin; 
b) Veya teklif edilen tadilâtı konferans toplanmasına lüzum ıkalmadan kabul .etmek fikrinde 

[olup 'a'lm ad ilki arının; 
c) Ya da konferans itbpTauımasına lluıeet olmaıksızın tadil tekliflerimi reddetmeyi düşünüp dü

şünmediklerinin d'ört ay zarfında bildirilmelerini is'ter. 
2. Genel iMüdür, ;bu .maddenin. 1 nci fıkrasiyle ilgili olaralk alacağı cevapları 'bütün Yüksek 

Â'kıd 'Taraflara bildirir. 
3. Bültün Yü'kseik Âkı d 'Taraflar, işim .maddenin, birinci fıkrasının, (b) yıkkına, uygun olarak 

gösterilen müddet zarfında görümlerini Birieşm'iş Milletler Eğitim,. Bilim ve (Kültür Teşkilâtı Ge
nel Müdüriine aiçıkladılkları ve teklif 'olunan tadilâtı Ibir konferans toplanıma'sına. ilüzum olmalk-
ısızın kabul fikrinde bulunduklarını bildirdikleri .takdirde, Genel iMüdür, 38 ıüci madde uyarınca 
İm karara dair lejbliigait yapar. Tadil, işbu tebligat tarihinden 90 gün s<onra bütün Yüksek Âkıd 
Ta.raflar 'hakkında muteber olur. 

4. Genel 'Müdür, Yüksek Âkıd 'Tarafların üçte birinden fazkısınca 'talep vâki olduğu talkdirde, 
tadilât teldifl'erimin incelenmesi için Yüksek Âkıd Tarafları konferansa çağırır. 

o. Bundan evvelki fıkrada bildirilen usule 'tabi olmak üzerte Sözleşmede veya 'Tatbikat Tü
züğünde yapılacak tadiller, Yüksek Âkıd Tarafların konferansta, Ihazır 'bulunacak temsilcıilerince 
ittifakla ve keza Yülksek Â'kıd Tarafların her biri taralından ayrı ayrı kabul 'edilmedikçe yürür
lüğe 'giremez. 

(i. Dördüncü ve .beşinci fıkralarda gösterilen konferansta, karar altına alınmış (Sözleşme ve 
Ta.tbİk Tüzüğü 'tadillerinin Yüksek Âkıd Tarafla rca, kabulü, bıı yolda resmî .bir 'belgenin Birleşmiş 
ıMilIeitler '..Eğitim., Bilim ve Kültür Teşkilâtı Gen,el Müdürüne tevdii surdtiytt'e yapılır. 

7. îşbu Sözleşmeye ive Tatbik Tüzüğüne ait •tadillerin, yürürlüğe girmesinden sonra, işbu Söz
leşme ve Tatbik Tüzüğümün yalnız bu suretle 'tadile uğrıyam meitmi 'tasdilka veya katılmaya açık 
.bulun a.calktır. 

Mmldc — 40. 
Tescil : 

Birleşmİiş .Milletler Şartının 102 nci ımaddesi gereğince işbu <Sözle'şme, Birleşmiş iMilletÜer Eği
tim, Bilim ve Hvültür Teşkilâtı Genc'i Müdürünün müraeaA'lı üzerine Birleşmiş Millelt'ler ISeikreiter'li-
ğince ite^cil 'olunacaktır. 

işbu (Sözleşme aşağıda imzaları bulunan yetkililer tarafımdan imzalanitııi'şltır. 
La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarilhİnde bir tek nüsllıa llıalinde İmzırlamımış lolup işbu nüsha Bir

leşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ye Külttür Teşkilâtı arşivlerinde muhafaza edilecek ve aslına, uy
gun musaddaik örnekleri '30 ve '3!2 ncıi maddelerde gösterilen bütün devletlerle Birleşmiş Mille't-
ler Teşkilâtına tevdi 'oilunaicak'tır. 
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Silâhlı bir çatışma halinde kültür mallarının korunmasına dair olan Sözleşmenin tatbikatına ait 
Tüzük 

BÖLÜM - I 

Denetleme 

Madde — 1. 

(türevlilerin milletlerarası listesi : 

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle beraber Birleşmiş Milletler Kğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 
Genel Müdürü, Yüksek Âkı d Taraflarca Kültür Malları Genel Komiserliği görevini icraya ehil gö
rülecek şahsiyetlerin isimlerinden mürekkep milletlerarası bir liste tanzim eder. Bu liste, Yüksek 
Âkıd Tarafların taleplerine göre Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Mü
dürünün teşebbüsüyle zaman zaman yeniden gözden geçirilir. 

" ' '•- Madde — 2. ! 

Denetleme Teşkilâtı : 

Yüksek Âkıd Taraflard-aıı biri Sözleşmenin 18 nci maddesi şümulüne giren silâhlı bir çatışmaya 
dâhil olur olmaz : 

a) Kendi ülkesi üzerinde bulunan kültür malları için bir temsilci tâyin eder; şayet bir diğer ül
keyi işgal ediyorsa orada bulunan kültür malları için de özel bir temsilci tâyin etmekle mükellef-
t i r ; 

b) Bir Yüksek Âkıd Tarafın muhasımını koruyan koruyucu devlet, !1 ucü madde gereğince bu 
âkıd nezdinde temsilciler tâyin eder. 

e) İşbu Yüksek Âkıd Taraf nezdinde. 4 ncü madde hükümlerine uygun olarak bir kültür inal
ları Genel Komiseri tâyin olunur. 

, * ' " " " " * " * Madde — !5. 

Koruyucu Devletler delegelerinin tâyini: 

Koruyucu Devlet, delegelerini kendi elçilik veya konsolosluk mensupları arasından, ya da, gö
revin icra edileceği tarafın muvafakatiyle, başka şahıslar arasından seçer. 

Madde — 4. 
Genel Komitenin tâyini: 

1. Kültür Malları Genel Komiseri, nezdinde görevlendirileceği taraf ile muhasım tarafları ko
ruyan Devletlerin müşterek karariyle milletlerarası listede adı yazılı şahıslar arasından seçilir. 

2. Bu hususta müzakerelerin başlamasından itibaren geçecek üç hafta sonunda tarafların bir 
mutabakata varamaması halinde, bunlar, Genel Komiserin seçilmesini Milletlerarası Adalet Divanı 
Başkanından isterler. Başkanın seçeceği Genel Komiser, nezdinde görevlendirildiği tarafın tasvibi
ne mazhar olmadıkça görevine başlıyamaz. 

Madde — 5. 
Delegelerin yetkileri : 

1. Koruyucu devletler delegeleri, Sözleşmeyi ihlâl edici hareketleri tesbit edenler nezdinde gö
revlendirildikleri tarafın muvafakati ile, bu hareketlerin hangi şartlar altında vukua geldiği hu-
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susunu soruştururlar, Sözleşmeyi muhil hareketlerin durdurulması için mahallinde teşebbüslere ge
çerler ve gerekince Genel Komisere başvururlar; Genel Komiseri faaliyetlerinden devamlı surette 
haberdar ederler. 

Madde - - 6. 
Genel Komiserin yetkileri : 

1. Kültür Mallar Genel Komiseri, nezdinde görevli bulunduğu taraf temsilcisi ve diğer alâkalı 
delegelerle, Sözleşmenin tatbikatı ile ilgi]] bulunmak üzere kendisinden halli istenmiş olan mese
leleri müzakere eder. 

2. Genel Komiser, işbu Tüzükte belirtilen hallerde karar verme ve tâyin yapma yetkilerine sa
hiptir. 

3. Nezdinde görevli bulunduğu tarafın muvafakati ile soruşturma açtırma veya bunu bizzat 
idare etmek hakkını haizdir. 

4. Muhasım taraflar veya bunları koruyan koruyucu devletler nezdinde Sözleşmenin tatbiki 
hususunda faydalı mütalâa edeceği her türlü teşebbüste bulunur. 

r>. Sözleşmenin tatbikatına dair gereken raporları hazırlıyarak ilgili taraflara ve bunları koru
yan koruyucu devletlere sunar. Bu raporların örneklerini Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilâtı Genel Müdürüne tevdi eder. Genel Müdür, ancak raporların teknik mütalâaların
dan faydalanabilir. 

0. Koruyucu Detvletin bulunmadığı hallerde Genel Komiser, Sözleşmenin 2.1 nei ve 22 nei 
maddeleriyle Koruyucu Devlete tanınan görevleri yerine getirir. 

Madde — 7. , 

Müfettişler ve bilirkişiler : 

1. Kültür malları Genel Komiseri, alâkalı delegelerin mütalâasını aldıktan sonra şayet uygun 
görürse, belirli bir görevle görevlendirilecek bir kültür malları müfettişini, temsil ettiği tarafın 
tasvibine arz eder, müfettiş ancak Genel Komisere karşı sorumludur. 

2. Genel Komiser, delegeler ve müfettişler, yukarıdaki maddede beyan olunan tarafın tasvibi
ne sunulacak olan uzmanların hizmetinden de faydalanabilirler. 

< Madde — 8. 

Denetleme görevinin yerine getirilmesi : 

Kültür malları Genel Komiseri, koruyucu devletler delegeleri, müfettişler ve bilirkişiler hiç
bir suretle görevlerinin sınırları dışına çıkamazlar. Nezdinde vazife gördükleri Yüksek Âkit Ta
rafın emniyet icaplarını bilhassa dikkate almaları ve her hal ve kârda askerî zaruretleri, Yüksek 
Âkit Tarafça kendilerine bildirildiği şekilde göz önünde tutmaları lâzımdır. 

Madde — 9. 
Koruyucu Devletler Vekili: 

Şayet bir muhasım taraf bir koruyucu devlet faaliyetinden faydalanmıyan ve faydalanmadan 
mahram kalmışsa 4 neü maddede gösterilen usul gereğince bir kültür inalları Genel Komiserinin 
tâyini zımnında Koıaıyueu devlet görevini üzerine alması tarafsız bir devletten istenebilir. Bu 
suretle tâyin olunacak Genel Komiser, dilerse bu Tüzükle tesbit edilen Koruyucu Devletler delege
liklerini müfettişler uhdesine verebilir. 
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Madde -— 10. 

Masraflar : 

Kültür malları Genel Komiserinin, müfettişlerin ve bilirkişilerin tahsisat ve masrafları, nez
dinde vazifeli bulundukları tarafa aittir. Koruyucu Devletler delegelerine ait tahsisat ve masraf
lar ise bu devletlerle menfaatlerini korudukları devletler arasında bir anlaşma konusu teşkil eder. 

BÖLÜM - II 

özel koruma 

Madde — 11. 
Kondurma sığmaklar : 

1. Bir Yüksek Âkıd Taraf bir silâhlı çatışma sırasında ve önceden görülemiyecek durumlar 
karşısında bir kondurma sığmak çatmak zorunda kaldığı ve bu sığmağın özel koruma 'altına alın
masını istediği tekdirde, bu isteğinden kendi nezdinde vazifeli Genel Komiseri derhal haberdar 
eder. 

2. Şayet Genel Komiser şartları ve bu kondurma sığmakta muhafaza edilen kültür malla
rının önemini böyle bir tedbir alınmasına değer mahiyette bulursa, bu sığmağa Sözleşmenin lfi 
ncı maddesinde sözü geçen belirtici işaretin konulması için işbu Yüksek Âkıd Tarafa izin verebilir. 
Kararını derhal koruyucu devletlerin ilgili delegelerine bildirir; delegelerden herbiri, 30 günlük 
bir süre içinde işaretin derhal kaldırılmasını isteyebilir. 

3. Delegeler mutabakatlarını bildirir bildirmez veya 30 günlük süre dolduğu halde ilgili dele
geler herhangi bir itirazda bulunmazsa ve şayet kondurma sığınağın Sözleşmenin 8 nci maddesin
deki şartlara uygun olduğuna Genel Komiser kanaat getirirse, bu sığmağın özel koruma altında 
bulunan kültür, malları-siciline kaydını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 
Genel Müdüründen talebeder. 

Madde — 12. 

özel koruma altında bulunan kültür mallan milletlerarası sicilli : 

1. •• Bir «özel koruma altında bulunan kültür malları milletlerarası sicilli» ihdas edilmiştir. 
2. Bu sicili, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü tutar 

ve birer örneğini Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri ile Yüksek Âkıd Taraflara verir. 
3. Sicil, her biri bir Yüksek Âkıd Tarafın adına tahsis edilmiş olan bölümlere ayrılmıştır, 

Her bölüm yeniden üç paragrafa ayrılmış olup pragraflar : Sığmaklar, Anıt merkezleri, Baş
kaca gayrimenkul kültür malları başlıklarını taşırlar; her bölümün ihtiva edeceği kayıtları Ge
nel Müdür tâyin eder. 

Madde — 13. 
Tescil talepleri : 

1. Yüksek Âkıd Taraflardan herbiri, ülkesi üzerinde bulunan bâzı sığmakların, anıt merkez
lerinin veya başka gayrimenkul kültür mallarının sicile kaydını Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdüründen tale'bedebilirler; bu talepnamelerde, malların 
mevkilerine dair açıklamalarda bulunur ve bu malların Sözleşmenin 8 nci maddesindeki şartla
ra cevap verdiğini de tasdik eder. * • ' -

2. İşgal halinde, işgal eden devlet tescil talebinde bulunmak hakkına sahiptir. 
3. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, te'scil taleplerinin 

birer ör.ıeğini gecikmeksizin Yüksek Âkıd Taraflardan her birine gönderir. 
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Madde — 14. 

İtiraz : 

i. Yüksek Âkıd Taraflardan her bîr;. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâii 
rreiiel Müdürüne hitabeden bir yazı ile her hangi bir kültür malının tesciline itirazda bu
lunabilir. Bu yazı, tescil talebi suretinin postaya verildiği tarihten itibaren 4 ay zarfında Genel Mü
dürün eline geçmiş bulunmalıdır. 

2. Bu türlü bir itirazın mucip sebeplere dayanması gerekir; sebepler sadece : 
a) Malın bir kültür malı olmadığı, 
b) Sözleşmenin 8 fici maddesinde açıklanan şartların yerine getirilmediği, 
Olabilir. 
3. Genel Müdür, gecikmeksizin itiraz yarısının birer Örneğini Yüksek Âkıd Taraflara gönderir. 

Gerekirse (Milletlerarası anıtlar, sanat ve tarih değeri taşıyan mevkilerle arkeolojik araştırma yerle
ri Komitesi) nin ve ayrıca lüzum görürse başka heı hangi yetkili kural veya şahsın mütalâasına başvu
rur.. 

4'. Genel Müdür veya tescil talebinde bulunan Yüksek Âkıd Taraf, itirazın geri alınması husu
sunda muteriz Yüksek Âkıd Taraflar nezdinde faydalı bulacağı her türlü teşebbüse girişebilirler. 

5. Şayet barış zamanında bir kültür malının tescilini istemiş bir Yüksek Âkıd Taraf tescilin-ya
pılmasından' önce silâhlı bir çatışmaya girmiş bulunursa, bahis konusu kültür malı, yapılacak veya 
yapılmış olabilecek her hangi bir itirazın tasdik, ref'i veya feshine intizaren Genel Müdür tarafın
dan geçici olarak derhal tescil olunur. 

6". Şayet Genel Müdür itiraz yazısını aldığı tarihten itibaren altı ay zarfında muteriz Yüksek 
Âkıd Taraftan itirazın kaldırıldığını bildiren bir yazı almamışsa, tescil talebinde bulunan Yüksek 
Âkıd Taraf, ilerideki fıkrada gösterilen hakem usulüne başvurabilir. 

7. Tahkim talebi, Genel Müdürün itiraz yazısını aldığı tarihi takibedecek en geç bir yıl içinde ya
pılmış • olmalıdir. Uyuşmazlığa taraflardan herbiri birer hakem tâyin eder. Bir tescil talebi birden faz
la itiraza mâruz kaldığı takdirde, itiraz sahibi Yüksek Âkıd Taraflarca müştereken bir hakem tâyin 
olunur. Bu iki hakem, işbu Tüzüğün birinci maddesinde gösterilen milletlerarası listedeki şahıslar ara
sından bir üçüncü hakem seçerler; bu seçmede uyuşamadîklan takdirde, milletlerarası listeden intihabı 
şart olmıyan bir üçüncü hakemin seçilmesini Milletlerarası Adalet Divanı Başkanından isterler. Bu su
retle teşekkül eden hakem mahkemesi kendi muhakeme usulünü tâyin eder. Kararları kesindir. 

8. Yüksek Âkıd Taraflardan herbiri, kendisinin Taraflardan biri bulunduğu bir itiraz halinde, ön
ceki fıkrada sözü geçen hakem usulünün tatbikini arzu etmediğini beyan edebilir. Bu takdirde, bir 
tescil talebinde vâki olan itiraz Genel Müdür tarafından Yüksek Âkıd' Taraflara bildirilir, itiraz, an
cak Yüksek Âkıd Taraflardan oy verenlerin üçte ikisinin kararı ile teyidedilebilir. Birleşmiş Millet
ler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, Sözleşmenin 27 nci maddesiyle kendisine veri
len yetkiye dayanarak bir toplantı yapılmasını gerekli bulmadıkça oylama, yazışma yoliyle yapılır. 
Genel Müdür, oylamanın yazışma yoliyle yapılmasına karar verdiği takdirde, Yüksek Âkıd Taraf-
lan., kendilerine bu yolda yapılacak tebligatın sevkı tarihinden itibaren geçecek altı, ay içinde oyla
rını mühürlü zarflar içinde kendisine göndermeye davet eder. 

Madde — 15. 
Tescil 

1. (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Genel Müdürü, kendisinden tescil 
talebedilecek her hangi bir kültür malımın, bu talep 14 ncü maddede bildirilen müddet içinde iti
raza uğramadıkça, sicile bir sıra numarası altında kaydeder. 

2. Bir itirazın serd edilmesi halinde ve 14 ncü maddenin 5 nci fıkrasında açıklanan Husus dı
şında, Genel Müdür, bir kültür malınım sicile kıydım, ancak itirazın kaldırılması veya 14 ncü 
maddenin 7 nci fıkrasiyle veya aynı maddenin 8 nci fıkrasiyle kasdedilen muamelenin ikmalin-
deoı sonra işbu itirazın teyidedilmemesi halinde icra eder. 
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3. $1 nöi maddenin 3 ncü fıkrasının kasdettiği 'halde, : Genel Müdür tescil muamelesini Kül

tür Malları Genel Komiserinin müracaatı üzerine yapar. 
t . €bnel Müdür, her tescilin tasdikli bir örneğini Birl«§mi§ Milletler Teşkilâtı Genel Şek-

seteri ik Yüksek Âkıd Taraflara ye tescil talebinde buhman 'tavafın müracaatı üzerine, Sösftöş-
menin 30 ucu ve 32 nci maddelerinde gösterilen bütün diğer devletlere gönderir. TeseM bu örnek
lerin gfede^ihnesinden otuz gün sonra muteber 'olur. 

Madde — 1'6.. 
Kaydın silinmesi: 

1. (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, aşağıdaki hallerde 
bir kültür malınım kaydını sicilden sildirir : 

a) Kültür malı ülkesi üzerinde bulunan Yüksek Âkıd Tarafın talebi üzerine; 
%) -'Seyret tescil talebinde bulunan Yüksek Âkıd Taraf Sözleşmeye son vermiş ve işbu sarı ver

me skeç^S^ti yürürlüğe girmişse; 
-cO 44 ncü-maddenin 5 nci fıkrasında bildirilen durumda 14 neü maddenin 7mca ve 8 nci -fiîc-

öâhftî*!HSa gıöeterilen usulde bir "itiraz teyidedilmiş bulunursa. 
-U. ""Genel 'Müdür, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel -Sekreterine ve tescil örneği kendilerime 

gönderilmiş bulunan bütün devletlere sicilden silmen her kaydın -tasdikli bir örneğini gönderir. 
Bilinme keyfiyeti, gönderme tarihinden itibaren 30 gün sonra muteber olur. 

BÖLÜM - III 

Kültür mallarının nakli 

Madde — 17. 
Dokunulmazlık hakkı istihsali için usul: 

X. Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 'gösterilen talesp, -Kültür Mallan Getüel 
Komiserine yapılır. !Bu talepnamede, talebin dayandığı sebepler aşçiklanmalı, makledileeek kül
tür mallanmn sayısı ve 'Önemi, bunların halihazır mevkii, nakledilmeleri düşünülen yer,.pullanı
lacak taşıtlar, takibolunacak yol, nakliyatın yapılacağı tarih ve diğer faydalı -bilgiler tasrih 
olunmalıdır. 

,2 Genel 'Komiser, lüzumlu göreceği kimselerin mütalâalarını aldıktam sonra yer değişimini 
haklı bulursa, tatbik şekli üzerinde koruyucu devletler delegeleriyle danışmalarda bttlu&UT. Bu 
danışmadan sonra, yapılacak nakliyattan muhasım tarafları haberdar eder ve bu büdiriye lü^m-
lu bütün 'bilgileri ekler. 

8. Genel Komiser, naklolunan kültür mallarının münhasıran talepnamede hildirilenlerden 
ibaret olduğunu, nakliyatın kabul edilen şartlar altında cereyan ettiğini, Delirtici işaretin mev-
cudolduğunu temin etmek üzere bir veya birkaç müfettiş tâyin eder. IBu müfettiş veya müfet
tişler, nakliyatı gideceği yere kadar takibederler. 

Madde — 18. 

Yabancı memleketlere yapılacak nakliyat: 

özel koruma altında cereyan eden nakliyat başka hır memleket ülkesine yapılmakta ise, sade 
Sözleşmemin 12 nci maddesiyle işbu Tüzüğün 17 nci maddesine değil, aynı zamanda aşağıda bil
dirilen 'hükümlere de tabidir : . 

a) Kültür malları ^başka bir devlet ülkesinde bulunduğu müddetçe bu devletin emenatinde 
sayilır. En az aynı değerdeki kendi kültür mallarına karşı ıgöstereceği itinayı bunlara karşı da 
göstermekle mükelleftir. 
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b) Emanetçi Devlet, bu malları nmhaısematın kanundan evvel iade etmez. İade keyfiyeti, bu 

yoldaki talep tarihinden itibaren altı ay içinde gerçekleştirilir. 
;c) Birbiri ardınca yapılacak nakliyat sırasında ve başka bir Devlet ülkesinde iken kültür 

malları hiçbir suretle müsadere edilemiyeceği gibi ne emanet sahibi, ne de emanetçi devletlerce 
bunlara tasarruf (olunamıyacaktır. OBununla beraber, işbu mallanın muhafazası (gerektiği zaman, 
emanetçi devlet *bu malları birinci maddede bildirilen şartlar altında ve emanet sahibinin rızası 
ile bir üçüncü devletin- ülkesine naklettirebilir. 

d) özel koruma altına alma talebinde, ülkesine nakliyat yapılacak devletin işbu madde hü
kümlerini kabul ettiği (hususu zikredilmelidir. 

Madde — 19. 
İşgal altındaki ülke : 

Bir Yüksek Âkıd Taraf ülkesini işgal eden diğer bir Yüksek Âkıd Taraf, bâzı kültür malları
nı bu ülkenin başka bir noktasında bulunan bir sığınağa nakleder ve bu arada işbu tüzüğün 17 
nci maddesi hükümlerini tatbik edememiş bulunursa Kültür Malları Genel Komiserinin malı ko
ruyan ınormal personelle (görüştükten sonra durumun *bu nakliyatın yapılmamasını zaruri kıldığı
nı yazılı olarak tasdik etmesi şartiyle sözü edilen Nakliyat ©özleşmesinin 4 ncü maddesinde bildi
rilen kaçak nakliyattan sayılmaz. 

BÖLÜM - IV 

Belirtici işaret 

Madde — 20. 
İşaretin konulması: 

1. .Belirtici işaretin tatbik edileceği yer ve seiçkinlik derecesi lıer Yüksek Âkıd Tarafın yet
kili makamlarımın takdirine 'bırakılmıştır. İşaret bilhassa bayrak veya kolçaklar üzerine tatbik 
olunabilir. Her hangi bir ^eşya üzerine b'oyanabileceği gibi ihtiyaca elverişli 'başka şekillerde de 
reısmolunabiliı*. 

(2. Bununla beraber, «silâhlı bir çatışma zamanında ve Sözleşmenin. 12 ve 13 ncü maddelerin
de derpiş edilen hallerde, daha mükemmel bir işaretleme yolu 'bulunmadığı takdirde, belirtici işa
ret gündüz 'havadan ve karadan aynı derecede açıkça görülebilecek ışekilde taşıtlar üzerine yer
leştirilmelidir. . ' 

•a) özel koruma altındaki bir anıt merkezinin sınırlarını belirtecek şekilde muntazam aralık
larla ; 

b) özel koruma altındaki başka gayrimenkul kültür mallarının giriş yerlerine konmalıdır. 

Madde — 21. 
Şahısların tanınması : 

1. Sözleşmenin 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında (b) ve (c) bölüntülerinde sözü geçen şahıs
ların yetkili makamlarca verilen ve üzerlerinde belirtici işaret bulunan damgalı kolçaklar takabi
lirler. 

2. Keza belirtici işareti taşıyan kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Bu kartın üzerin
de, en az ilgilinin adı ve soyadı, doğum tarihi, rütbe veya payesi ile sıfatı yazılı bulunmalıdır. 
Kart, bundan başka sahibinin fotoğrafı ile imza veya parmak izlerini veya hem imza, hem de par
mak izlerini ihtiva etmeli ve yetkili makamların soğuk dam gaşiyle damgalanmış bulunmalıdır. 

3. îşbu tüzüğe ekli bulunan modeli örnek tutarak her Yüksek Âkit Taraf kendi kimlik kartı 
modelini tâyin eder. Yüksek Âkit Taraflar kabul ettikleri kartların modellerini birbirlerine bildi-
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rirler. Her kart mümkün oldukça en az iki nüsha olarak tanzim olunup bir nüshası kartı veren Dev
letçe muhafaza edilir. . 

4. Yukarda sözü geçen şahıslar meşru bir sebep bulunmaksızın ne kimlik kartlarından ne de 
kolçakları taşıma hakkından mahrum edilebilirler. 

Kartın yüzü Kartm tersi 

•Kültür mallarını ko
rumakla görevli per
sonele ait 

KİMLİK KARTI 

Soyadı : „,. 

Adı :.... 

Doğum tarihi •: 

Rütbe veya payesi : , 

Sıfatı : 

Yukarda belirtilen şahıs, silâhlı bir çatış
ma halinde kültür mallarının korunması
na dair 14 Mayıs 1954 tarihli La Haye Söz
leşmesi hükümleri gereğince işbu kartın 
hâmilidir. 

Kartın tanzim Kartın sıra 
tarihi numarası 

Afganistan Adına 
Arnaıvutluk Halk Cumhuriyeti » 
Almanya Federal Cumhuriyeti » 
Andorra » 
Suudi Arabistan Krallığı ' » 
Arjantin Cumhuriyeti » 
Avustralya » 
Avusturya » 
Belçika » 
Bolivya » 
Brezilya » 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti » 
Kamboçya Krallığı » 
Kanada » 
iSeyflân » 
Şili » 
Çin » 
Kolombiya Cumhuriyeti » 

Hâmilin 
fotoğrafı 

İmza veya parmak izi veya 
her ikisi 

Kartı veren ma
kamın soğuk 
damgası 

Boy Göi 

Başkaca tanınma alâmetleri 

Kore Cumhuriyeti 
Kosta - Rica 
Küba 
Danimarka 
Mısır 
Ekvator 
İspanya 
Amerika Birleşik Devletleri 
Habeşistan 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Guatemala 
Haiti Cumhuriyeti 
Honduras 
(Macaristan Halik Gumlhuriyeti 
Hindistan 
Endonezya Cumhuriyeti 

Sac 
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Irak 
Iran 
irlanda 
izlanda 
israil Devleti 
italya 
Japonya 
Haşi'mî Ürdün 
Laos Krallığı 
Lübnan 
Liberya 
Libya 
Liehtenstein 
Lüksemburg 
Monako 
Meksika 
Nepal 
Nikaragua 
Norveç 
Yeni Zelanda 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Felemenk 
Peru 
Filipin Cumhu 
Polonya Halk 
Portekiz 

Krallığı 

riyeti 
Cutrihuriyetıi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 

• 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Danimarka Cumhuriyeti 
Beyaz Rusya Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti 
Ukrayna ıSosyalist, Sovye't Cum
huriyeti 
Romanya Halk Cumhuriyeti 
Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 
Bir']eşik Krallığı 
Sen M a ren Cumhuriyeti 
Papalık 
Salvador 
İsveç 
isviçre Konfederasyonu 
Suriye Cumhuriyeti 
Çekoslovakya Cumhuriyeti 
Tayland 
Türkiye 
Birmanya Birliği 
•Güney Afrika Birliği 
Sosyalist -Sovyet Cumhuriyetleri 
Birliği 
Doğu Uruguay Cumhuriyeti 
Venezüella Birleşik Devletleri 
Viet-Nam Devüeti 
Yemen 
Yugoslavya Federali Halk Cum
huriyeti 

• » 

» 

» 
» 

» 
» 
* 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

Silâhlı bir çatışma halinde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşmeye ait 

PROTOKOL 

Yüksek Âkıd Taraflar aşağıda ya uh hususlar baklanda mutabıktırlar 

1. Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, kültür :mallarının nir silâhlı çatışma sırasında işgal et
miş 'bulunduğu ülkelerden ihracına mâni olmayı taahhüdeder; Ibu 'kültür malları, La Haye'de 
14 Mayus 1954 tarihinde imzalanmış olup silâhlı !>ir çatışma halinde «kültür mallarının korunmalı
na daiir bulunan ISözileşmede tarif edilmiştir. 

'2. Yüksek Âkıd Taraflardan Iher 'biri, doğru'lan doğruya veya (bilvasıta işigal altındaki her 
hangi bir ülkeden ithal edilen 'kültür mallarınım! yediemine tevdiini taaJhhüdeder. İşbu yediemin 
kararı, ya doğrudan kendi (makamlarınca ithalde, ya da bu yapılmadığı takdirde, malhreç ülke ma-
kamJlarmın 'talebi üzerine verilir. 

3. Yüksek Âkıd Taraflardan 'her (biri, evvelce işgal altında .bulunmuş olan ülkenin yetkili ma
kamlarına, kendi nezdinde bulunup 1 nci .madde prensiplerine aykırı olarak ihracedilmiş olan 
kültür mallarını muhasamatın sonunda iade etmeyi taahhüdeder. Bu mallar Iharb zararları karşı
lığı olarak asla alıkonulamazlar. 
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4., Kendi işgalindeki ülkede- kültür mallarının ihracına mârir oknatea- 'ıffiüjkiîftef hulunımuş 
alan* Yüksek Akıd; Taraf, hu mallan: elinde bulunduran ve hunlan. önceki fıkra" hükümlerine uygun 
olarak iade edecek olan iyi: niyeti sahihi: kimseleri tazmin edeı*. 

n 
5; B i r Yüksek Akıd' Tarafın ülkesinde iken hu Yüksek Akıd Tarafça bir silâhlı çatışmadan 

mütevellit zararlara karşı korumak için başka; bir Yüksek; Akıd Taraf' ülkesine emanet' edilmiş bu
lunan kültür mallan 'muhasamat ısDirunda,hu devletçe -menşe.; memleket yetkili makamlanna teslim 
edilecektir. 

6. îışbn Protokol 14 Mayıs 1954 tarihini taşıyacak ve La; Haye'de 21 Nisan - 14 Mayıs 1954 
tarihleri arasında toplanmış <dlan konferansa davet edilmiş bulunan fbütün devletlerin imzasına 
31 Aralıkr 1954, tarihine- kadar açık tutulacaktır 

7. >a) tşbu Protokol, imza eden. devletlerin anayasa usullerine ıgöre tasdikine arz olunacaktır. 
b) Tasdik- belgeleri, Birkşmiş Milletler Eğitim; Bilim ve Kültür- Teşkilâtı Genel Müdürüne 

tevdi'olunacaktır. ' 
8. İşbu Protokol, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, 6 ncı fıkrada açıklanan imza sahibi ol-

mıyan hütün devletlerin ve keza. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı îcra Konse
yince katılmaya davet edilmiş her hangi başka bir devletlin, katılmasına açık hulundurulacaktır, 
Katılma, ıbir katılma helgesinin Birleşmiş Milletler Eğitim,. Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Mü
dürüne tevdii sureltiyle yapılır. • 

9. 6 ncı ve 8 nci fıkralarda kasd olunan devletler, imza, tasdik veya katılma sırasında, işbu 
Protokolün I nıci veya I I nci kısımları (hükümleriyle bağlı dmıyacaklarını .beyan edebilirler. 

10. a) Işlbu Protokol, 5 tasdik belgesinin tevdii tarihinden 'üç ay sonra yürürlüğe ıgirer. 
b) Bu tarihten sonra, her Yüksek Akıd Taraf için, tasdik veya katılma belgelerinin tevdii 

tarihinden üç ay sonra yürürlüğe ıgirer. 
c) La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanmış olup. silâhlı bir çatışma halinde kültür 

mallarının korunmasına dair bulunan Sözleşmenin 18 ve 19 ncu maddelerinde, açıklanan durumlar 
muhasamat halindeki Taraflarca, muhasamat veya işgafiiin haşlamasından evvel veya sonra tevdi 
edilen tasdik ve katılmalan derhal (muteber kılar. Bu hallerde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü tarafından 14 n'"îı madde hükümlerine göre yapılacak tehligat, en 
süratli yoldan yapılacaktır. 

11. a) İşbu Protokol, yürürlüğe girmesi tarihinde taraf olmuş devletlerden her biri, altı ay 
zarfında fiilen tatbik mevkiine konulması için kendisi ıbakımından gerekli olan (bütün tedbirleri 
alır. 

b) tşbu Protokolün yürürlüğe .girmesinden sonra tasdik veya katılma belgelerini tevdi etmiş 
olan devletler için (bu müddet, işbu tasdik veya katılma belgelerinin tevdii tarihinden itibaren 
altı aydır. 

12. Her Yüksek Akıd Taraf, tasdik veya katılma sırasında veya bundan sonraki herhangi bir 
zamanda, milletlerarası ımünasebetlerini sağladığı ülkelerin tamamının veya bir kısmının işbu Pro
tokol Ihükümllerine tahi olacağını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Mü
dürüne tevdi edeceği bir tebliğ ile beyan edebilir, tfşbu tebliğ, alınması tarihinden, üç ay sonra hü
küm kazanır. 

13i â) Yüksek Akıd Taraflardan her biri, kendi adına veya milletlerarası münasebetlerini 
sağladığı her hangi Hrirülke; adina işbu Protokolü sona erdirme hakkına sahiptir. 

b) Sona erdirme, Birleşmiş Milletler- Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürüne tevdi 
plun'aeak yazılı bir belge ile tebliğ olunur. 
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c) Sona erdirme (buna dair belgenin alındığı tarihten bir sene sonra hüküm ifade eder. Şu 
kadar ki, bu bir senenin bitiminde sona erdiren Taraf bir silâhlı çatışmaya girişmiş bulunursa, sona 
erdirme hükmü, muhasamat sonuna kadar ve her halde kültür mallarının menşeine iadesi işlemi
nin, tamamlanmasına kadar durur. 

14. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü, 7, 8 ve 15 nci mad
delerde beyan 'olunan bütün tasdik, katılma veya kabu/1 belgelerini ve keza 12 ve 13 ncü madde
lerde açıklanan tebligat ve sona erdirme (beyanlarının (kendisine tevdi edilmesinden, 6 ve 8 nci 
maddelerle gösterilen devletlere ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtına bilgi verir. 

15. a) işbu Protokol, Yüksek Âkıd Taraflardan üçte ikisinden ziyadesince bu yolda bir 
talep vâki oldukta yeniden gözden geçirilir. 

b) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürü (bu maksatla bir kon
ferans toplar. 

c) îşbu Protokol da yapılacak tadilât, konferansta temsil olunan devletlerin oy (birliği (ile ve 
Yüksek Âkıd Tarafların her birince kabul edilmedikçe yürürlüğe girmez. 

d) (b) ve (e) bölüntülerinde gösterilen konferansta karar altına alınacak tadilâtın Yüksek 
Âkıd Taraflarca kabulü, resmî bir belgenin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı 
Genel Müdürüne tevdii suretiyle yapılır. 

e) İş/bu Protokolde yapılacak tadilâtın yürürlüğe girmesinden sonra ancak işbu Protokolün 
muaddel metni tasdik veya katılmaya açık bulunacaktır. 

Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi igereğimce işbu Protokol, Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı Genel Müdürünün ımüracaatı üzerine Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğince teiscil olunacaktır. 

îşbu Protokol, aşağıda imzaları bulunan yetkililerce imzalanmıştır. 
La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde, her biri ayrı ayrı muteber olan Fransızca, İngilizce, is

panyolca ve 'Rusça- dört metinden ibaret bir tek nüsha (halinde hazırlanmış olup işbu nüsha Birleş
miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı arşivlerinde ımu'hafaza edilecek ve aslına uygun 
musaddak örnekleri 6 ve 8 nci maddelerde göste"'ilen bütün devletlerle Birleşmiş Milletler Teşki
lâtına tevdi olunacaktır. 

Afganistan 
Arnavutluk Halk Cumhuriyeti 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
Andorra 
'Suudî Arabistan Krallığı 
Arjantin Cumhuriyeti 
Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Bolivya 
Brezilya 
Bulgaristan Halk Cnmlhurliyeti 
Kamboçya Krallığı 
Kanada 
Seylân 
Şili 
Çin 
Kolombiya Cumhuriyeti 
Kore Cumhuriyeti 
Kosta - Rica 

Adına 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Küba 
Danimarka 
Mısır 
Ekvator 
ispanya 
Amerika Birleşik 'Devletleri 
Halbeşistan 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
Guatemala 
Haiti Cumhuriyeti 
Honduras 
Macaristan Halk Cıım'huriyeti 
Hindistan 
Endonezya Cumhuriyeti 
Irak 
Iran 
irlanda 
izlanda 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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İsrail Devleti 
İtalya 
Japonya 
Haşi'mî Ürdün Krallığı 
Laos Krallığı 
Lübnan 
Liberya 
Libya 
Liehtenstein 
Lüksemburg 
Monako 
Meksika 
Nepal 
Nikaragua 
Norveç 
Yeni Zelanda 
Pakistan 
Panama 
Paraıguay 
Felemenk 
Peru 
Filipin Cumhuriyeti 
Polonya Halik Cumhuriyeti 
Portekiz 
Danimarka Cumhuriyeti 
Beyaz Rusya Sosyalist Sovyet Cum 

KARARLAR 
Karar - 1 : 

Konferans, Birleşmiş Milletler tarafından şart hükümleri icabı askerî harekâta geçilmesi halinde 
bu harekâta katılacak silâhlı kuvvetlerin işbu Sözleşme hükümlerine riayet etmeleri hususunun sağ
lanmasına Teşkilât yetkili organlarınca karar verilmesi temennisinde bulunmuştur. 

Karar - II : 

Konferans, Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin Sözleşmeye katılmasından itibaren, kendi Ana
yasa ve idare sistemi çerçevesi içinde, mahdut sayıda şahsiyetten, meselâ, arkeoloji işleriyle müze
ler idaresinden birkaç yüksek memurdan, Genel Kurmay ile Dışişleri Bakanlığından birer temsilci
den, milletlerarası hukuk işlerinde mütehassıs bir şahıstan ve Sözleşmenin şâmil olduğu sahalarda 
ihtisas sahibi iki veya üç yüksek memurdan ibaret bir millî danışma kurulunu teşkil etmesi temenni
sinde bulunmuştur. 

Kültür mallarını korumakla vazifeli millî teşekküllerin bağlı bulunduğu vekil veya yüksek me
murun emri altında çalışacak olan işbu komite, bilhassa aşağıdaki* yetkileri haiz olacaktır : 

a) Sözleşme hükümlerinin gerek barış zamanında gerek silâhlı bir çatışma sırasında teşriî, tek
nik veya askerî alanlarda tatbiki için gerekli tedbirler bakımından Hükümete tavsiyelerde bulun
mak; 

b) Silâhlı bir çatışma sırasında veya böyle bir çatışmanın vukuu kesinleştikte, gerek millî ülke 
üzerinde gerek başka memleketlerin ülkesinde bulunan kültür mallarının tanınarak Sözleşme hü
kümleri gereğince, devletin silâhlı kuvvetleri tarafından saygı görmesi ve korunması hususunda ken
di hükümeti nezdinde teşebbüslerde bulunmak; 
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hurıyetı 
Ukrayna Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti 
Romanya Halk Cumhuriyeti 
Büyük [Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı 
Sen Maren Cumhuriyeti 
Papalık 
Salvador 
İsveç 
İsviçre Konfederasyonu 
Suriye Cumhuriyeti 
Çekoslovakya Cumhuriyeti 
Tayland 
Türkiye 
Birmanya Birliği 
Güney Afrika Birliği 
Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri 
Birliği 
Doğu Uruguay Cumhuriyeti 
Venezüella Birleşik Devletleri 
Viet-Nam Devleti 
Yemen 
Yugoslavya Federal Halk Cum
huriyeti 

> 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
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o.) Kendi hükümetinin de muvafakati ile bu tarzdaki diğer millî komiteler ve bütün milletler

arası yetkili teşekküllerle irtibat ve iş birliğini temin etmek. 

Karar - III : 

Konferans, silâhlı bir çatışma halinde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşmenin yürürlüğe 
«irmesinden sonra mümkün olan en kısa zamanda Yüksek Âkı d Tarafları bir toplantıya çağırmasını 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (ionel Müdüründen temenni öder. 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı: 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statüsünde yapılan değişikliğin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1 /304) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 10 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1884 - 3155 

MİLLRT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 21 .9 .1962 tarihinde kararlaştırılan, «Milletlerarası Çalışına Teşkilâtının Statüsünde Yapılan 
değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

»Başbakan 

GEREKÇE 

İlişik olarak sunulan metin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olup, Hükümetimizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
1962 yılının Haziran ayında Cenevre'de yapılan 46 nci konferansında kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı (Statüsünün 7 nci maddesinde yapılan değişiklikler, son yıllar
da teşkilât üye sayısında husule gelen olağanüstü artış sebebiyle yönetim kurulu üye sayısının 
1953 yılında tesbit edilmiş olan «40» dan «48» e yükseltilmesi ve son yıllardaki gelişmeler sonu
cunda lüzumsuz «hale gelen 7 nci maddenin 4 ncü paragrafındaki «iş verenlerin iki temsilcisi ile iş
çilerin iki temsilcisi Avrupa dışında bulunan devletlerden olacaktır» cümlesinin çıkartılması esası
na istinadetmektedir. 

Bilindiği üzere, adı geçen Teşkilât evrensel bir özellik taşımaktadır. Bu itibarla, muhtelif sosyal 
ve ekonomik sistemlerin ve muhtelif coğrafik bölgelerin, bilhassa gelişme halinde bulunan ve teş
kilâta yeni katılan Afrika devletlerinin teşkilâtın idaresine iştirak edebilmelerini temin için yöne
tim kurulu sayısının «40» tan «48» e yükseltilmesi konferansça bir müstenkife karşı ittifakla ka
bul edilmiştir. 

Böylece, tadilden önce 10 ar üyelikten ibaret olan işçi ve iş veren temsilcisi sayılarından her 
biri 12 ye ve hükümetlerin temsilci sayısı da 20 den 24 e yükseltilmiştir. Hükümetleri temsil eden 
24 üyeden 10 tanesi, tadilden önce olduğu gibi, en büyük sınai ehemmiyeti haiz üyeler tarafından, 
diğer 14 tanesi de, konferansta mevcut hükümet delegeleri tarafından bu husus için seçilen üyeler 
tarafından tâyin edilecektir. 

'Teşkilât üyelerine her hangi bir külfet yüklemiyecek olan söz konusu tadillerin onaylanması
nın uygun olacağı mütalâa edilmiş ve ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dtşişleri Komisyonu 

Karar No. 26 
Esas No. 1/304 

17.2.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 'Statüsünde yapıları değişikliğin onaylanmasının uytgun 'bu
lunduğuna 'dair olan kanun tasarısı, 

İlgili 'Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü : 
Gerekçede belirtilen sebeplerle tesbit edilen esaslar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve 

tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi 'gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı yerine 
Sözcü 
C. Baban 

İstanbul 
Ö. Z. Durman 

îstanlbul 
S. Sarper 

Kâtip 
G. Sarisözen 

Kastamonu 
/ . §. Dura 

Bursa Diyarbakır Hatay 
M. Tayyar V. Pirinçcioğlu A. M. Bereketoğlu 

Manisa 
N. Y enişehirlioğlu 

Kocaeli 
N. Erim 

Zonguldak 
K. Esengin 

Manisa 
H. Kubat 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet MecU&i 
Çahsmu Komisyonu 

ESĞS No. 1/304 
Karar No. 9 

29 .5 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulunca 21 . 9 . 1962 tarihlinde Yüksek Meclisi? 
arzı kararlaştırılan «Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statüsünde yapılan değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte ıkomisyo-
nuımüza havale edilmiş olmakla ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu : 

Gerekçede belirtilen sebeplerle tespit edilen esaslar ıkomisyonumuzica da yerinde görülmüş ve 
tasarı aynen kabul erimiştir. 

Genel Kurulun tasvibine -arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Ko. Başkanı 
Zonguldak 

Y. Z. Yücebügin 

Balıkesir 
C. Turgut 

Sözcü 
îzmir 

Ş. Bakpk 

Kocaeli 
Ş. Bilgim 

Kâtip 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Adana 
/. tekin 

Zonguldak 
R. Karakaşoğlu 
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HÜKÜMETIN TEKLIF] 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Statüsünde yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Konferansının Cenevre'de akdedilen 46 ncı Top
lantısının 22 . 6 . 1962 tarihli Oturumunda Teşkilât Statüsünün 7 nci maddesinde yapılması karar
laştırılan değişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
21 . 9 .1962 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
H. O. Bekata 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
§. R. Hatipoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı V. 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
İçişleri Bakanı 
8. Kuruüuoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Tarım Balkanı 
M. tzmen 

Ya. ve Turizm Bakanı V. 
M. Ete 

Devlet Bakanı ve 
Ba§b. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
Dışişleri Bakanı V. 

T. Feyzioğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 

Devlet Bafeanı ye 
Ba^b. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı V. 
O. öztrak 

Sa. ve So. Y. Babanı 
7. Azizoğîu 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Oökay 
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MİLLETLEKARASL ÇALİŞMA TEŞKİLÂTI STATÜSÜ TADİLNAMESÎ 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edilerek 
orada 6 Haziran 1962 tarihinde Kırkaltıncı toplantısını akdeden Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansı, 

Toplantı gündeminin sekizinci maddesini teşkil eden, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün, 
Yönetim Kurulunun üye sayısına mütaallik bulunan hükümlerindeki «kırk» ve «yirmi» sayıları ye
rine «kırksekiz» ve «yirmidört» sayılarının ve, en büyük sınai önemi haiz on üye ile seçimle gele
cek ondört üyeyi derpiş eden 7 nci maddenin 2 nci paragrafı hariç olmak üzere, «on» sayısı yerine 
«oniki» sayısının konulması hakkındaki tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan sonra, 

Bindokuzyüz altmışiki yılı Haziran ayının yirmiikinci günü, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünün 1962 tarihli tadilnamesi adını taşıyacak olan, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü
nün değiştirilmesine ait aşağıdaki metni kabul eder. 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün bugün yürürlükte olan metninde : 
a) 7 nci maddenin 1 nci ve 2 nci paragraflanndaki «kırk» ve «yirmi» sayılan yerine «kırkse

kiz» ve «yirmidört» sayıları konacaktır. 
b) 7 nci maddenin 1 nci paragrafındaki «on» sayısı yerine «oniki» sayısı konacaktır. 
c) Konferansta mevcut hükümet delegeleri tarafından bu husus için seçilecek üyelerce tâyin 

edilecek şahıslarla ilgili bulunan 7 nci maddenin 2 nci paragrafındaki «on» sayısı yerine «ondört» 
sayısı konacaktır. 

d) 7 nci maddenin 4 ncü paragrafındaki «iş verenlerin iki temsilcisi ile işçilerin iki temsilcisi 
Avrupa dışı devletlere mensup olacaktır.» ibaresi çıkartılacaktır. 

Madde 2. — Bu tadilnamenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı Statüsü, yukardaki maddeye uygun olan muaddel şekliyle hüküm ifade edecektir. 

Madde 3. — Bu tadilnamenin yürürlüğe girmesi üzerine, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü, bu tadilname hükümleriyle değiştirilmiş olan Milletlerarası Çalışma Statüsünün resmî 
metninin kendi imzasiyle usulü dairesinde tasdikli iki aslî nüshasının hazırlanmasını temin ede
cektir. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu Arşivine konacak ve diğeri, Birleşmiş Mil
letler Andİaşmasınm 102 nci maddesi hükümlerine göre tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine gönderilecektir. Genel Müdür, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinin her bi
rine bu metnin tasdikli birer nüshasını yollıyacaktır. 

Madde 4. — Bu tadilnamenin iki nüshası Konferans Başkanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürünün imzalariyle tasdik edilecektir. 

Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu Arşivine konacak ve diğeri, Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasınm 102 nci maddesi hükümlerine göre tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterine gönderilecektir. Genel Müdür, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerinin herbirine, 
bu tadilnamenin tasdikli birer nüshasını yollıyacaktır. 

Madde 5. — (1) Bu tadilnamenin kesin onama veya kabul belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bü
rosu Genel Müdürüne gönderilecek ve keyfiyet onun tarafından teşkilât üyelerine tebliğ edilecektir. 

(2) Bu tadilname, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 36 nci maddesi hükümlerine uy
gun olarak yürürlüğe girecektir. 

(3) Bu tadilnamenin yürürlüğe girmesini mütaakip, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürü keyfiyeti Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine bildirecektir. 

Yukardaki metin, kırkaltıncı toplantısını Cenevre'de akdetmiş bulunan ve 28 Haziran 1962 ta
rihinde toplantısına son verdiği ilân edilen Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı tara
fından usulüne uygun şekilde kabul olunan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsü Tadilnamesinin 
resmî metnidir. 

Bu tadilname metninin îngilzce ve Fransızca dillerinde kaleme alınmış nüshalarından her ikisi 
de aynı derecede muteberdir. 
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TAVZİH NOTU 

Statünün 7 nci maddesinin 1, 2 ve 4 ncü fıkralarının bugün yümrlükte olan metinleri ve ay
nı hükümlerin yukardaki tadilname ile teklif olunan değiştirilmiş metinleri, malûmat husulü için 
aşağıda karşılıklı sütunlar halinde gösterilmiştir., 

(Bugünkü metin) 
Madde 7. — 
1. — Yönetim Kurulu : 
Hükümetleri temsil eden yirmi, iş veren

leri temsil -eden on ve işçileri temsil eden on, 
ki ceman kırk kişiden terekkübedecektir. 

2. — Hükümetleri temsil eden yirmi kişi
den onu en büyük sınai ehemmiyeti haiz üye
ler tarafından ve onu yukarda zikri geçen 
on üyenin murahhasları dışında olmak üzere 
konferansta mevcut Hükümet murahhasları 
tarafından bu husus için seçilen üyeler tara
fından tâyin edilecektir. 

4. — Bon cümle : 
tş verenlerin iki-temsilcisi ile işçilerin iki 

temsilcim Avrupa dışı devletlere mensubola
caktır. 

(Teklif edilen muaddel metin) 
Madde 7. — 
1. — Yönetim Kurulu : 
Hükümetleri temsil eden yirmidört, iş 

verenleri temsil eden oniki ve işçileri temsil 
eden oniki, ki ceman kırksekiz kişiden terek
kübedecektir. 

<2>. — Hükümeti eri temsil eden yirmidört 
kişiden »onu en büyük sınai ehemmiyeti haiz 
üyeler tarafından ve oradördü yukarda zikri 
geçen on üyenin murahhasları dışında olmak 
üzere konferansta mevcut Hükümet murah
hasları tarafından bu husus için seçilen üye
ler tarafından tâyin edilecektir. 

4. — Son cümle : 
Kaldırılmıştır. 
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Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşmaları ve bunlara Ek 
Protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları (1 /597) 
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Başbakanlık 2 .12 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Smjı : 71 - 2154/5232 

MİLLET 'MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
15 . 11 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Sosyal Güvenlik rejimleri Avrupa Ara Anlaşmaları ve 
bunlara Ek Protokollerin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkımda ıkanun tasarısı» gerekçesi ve 
ilişikleriyle birlikte ekü olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapıilmasını rica ederim. 
İsmet înönü 
(Barbakan 

G E R E K Ç E 

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiş olup 11 Aralık 1953 tarihinde Hükümetimiz adı
na Paris'te imzalanmış bulunan İhtiyarlık, Maluliyet ve ölüm Hallerine müteallik Sosyal Gü
venlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokol ile İhtiyarlık, Maluliyet ve ölüm 
halleri dışında kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna ek Protokolün 
başlıca gayesi Avrupa Konseyi üyesi memleketlerinden her hangi birinin sosyal sigorta kanunla
rına tabi bulunanların diğer bir üye ülkesine gittikleri zaman oradaki sigortalılarla müsavi mua
meleye tabi tutulmalarını ve sigorta haklarından oranın vatandaşları gibi faydalanmalarını sağ
lamaktır. Bu anlaşmalar hükümlerine göre, Avrupa Konseyi üyesi memleketlerden her hangi biri
nin vatandaşı diğer üye memleketlerden herhangi birinin mevzuatına göre yapılan yardımlardan 
oranın vatandaşı imiş gibi aynı şartlarla faydalanabilecektir. Bu suretle Avrupa Konseyi üyesi 
memleketlerin vatandaşları hangi tarafın ülkesinde bulunurlarsa bulunsunlar, Sosyal Sigorta
lar tatbikatı bakımından, eşit muamele göreceklerdir. 

MADDE 1. — Kanunun 1 nci maddesi anlaşmaların onaylanmasına taallûk etmektedir. 11 Ara
lık 1953 tarihinde Paris'te imza edilmiş bulunan anlaşmaların ihtiva ettiği maddelere ait izahat 
aşağıda arz olunmuştur. 

Madde 1. — Her iki anlaşmanın da 1 nci maddeleri anlaşmaların kimler hakkında tatbik edi
leceğine dairdir. Avrupa Konseyi Üyesi memleketlerde yürürlükte bulunan ve ileride ihdas edi
lecek olan, bu maddelerde sözü geçen Sosyal Sigorta kanunlanna tabi olanlar bu anlaşmalarla 
tanınan haklardan faydalanacaklardır. Maddelerde ayrıca bu anlaşmaların hangi hallerde uygu-
lanmıyacağı da belirtilmiştir. 
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Madde 2. — Her iki anlaşmanın 2 ne i maddeleriude, Âkıd Taraflardan birinin vatandaşının di

ğer her hangi bir Âkıd taraf mevzuatına göre yapılan yardımlardan, o tarafın vatandaşı gibi, 
aynı şartlarla faydalanmaya hak kazanacağı açıklanmıştır. Bu yardımlardan faydalanmak için 
gerekli şartların nelerden ibaret olduğu maddelerde belirtilmiştir. 

Madde 3. — Her iki anlaşmanın da 3 ncü maddeleri, Avrupa Konseyine üye 2 veya daha fazla 
memleket arasında yapılacak anlaşmalar hakkındadır. Bu memleketler arasında yapılacak olan 
anlaşmalar, diğer Âkıd Taraflardan her hangi birinin vatandaşına, anlaşmayı yapan taraflardan 
birinin vatandaşı imiş gibi, anlaşmaların konusunu teşkil eden Sosyal Sigortalar mevzuatiyle ilgi
li olarak, maddelerde belirtilen hususları derpiş ettiği nisbette uygulanır. 

Madde 4. — Her iki anlaşmanın 4 ncü maddeleri hükümlerine' göre, anlaşmaların akdinden ev
vel yapılmıyan veya talik edilmiş olan yardımlar, vâki talep üzerine, anlaşmaların yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren yeniden sağlanmaktadır. Ancak, bu yardımların yeniden sağlanabilmesi 
için talebin, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya ilgili Âkıd Tarafın 
tesbit edeceği daha uzun bir süre zarf-ında yapılmış olması gerekir. 

Madde fi. — Her iki anlaşmanın da fi nei maddelerine göre, haik sahibi için kendi millî mevzu
atiyle, milletlerarası sözlesin el erle veya iki veyahut çok taraflı anlaşmalarla sağlana haklar 
bu anlaşnıalarhı sağlanan haklardan daha, müsaitse, hak sahibi daha müsait olan haklardan fayda
lanacaktır. 

Miadde 6. — Her iki anlaşmanın G ncı maddeleri, anlaşmaların sigortalı kimselerle diğer ilgili 
kimselerin sosyal güvenliğin idaresine iştiraklerine mütaallik mevzuat hükümlerine müessir olmıya-
eağına dairdir. 

Madde 7. - 10. —- Bu maddelerde, bu anlaşın:.\hırın imzalandığı tarihte Âkid Tarafların ülkelerin
de yürürlükte bulunan ve birinci maddelerin tatbik sahasına giren sosyal güvenlik rejimleriyle, 
3 ncü maddelerin uygulama sahasına giren 2 veya çok taraflı anlaşmaların ve imza tarihinde der-
meyan edilen ihtirazi kayıtların 3 ayrı ekte gönderildiğine dair kayıt mevcuttur. Yine bu madde
ler hükümlerine göre, imza sırasında eklerde gösterilmemiş bulunan sosyal sigorta resimleri, anlat
malar ve ihtirazi kayıtlar hakkında bilâhara Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi verilmesi 
gerekir. Dermeyan edilen ihtirazi kayıtlar ise bilâhara kısmen veya taımamen kaldırılabilir. 

Madde-11. - IG. — Anlaşmaların 11 - 16 ncı maddeleri usul ve şekle aidolup bunlar emsali an
laşmalarda bulunan maddelerdir. Bu 'maddeler Âkıd Taraflar arasında çıkan ihtilâf lan u ne şekil
de halledileceğine, anlaşmaların feshi halinde tamamı veya bir kısmı iktisabedilmiş olan haklar 
hakkında ne muamele yapılacağına, anlaşmaların tasdikine, yürürlük tarihine, Avrupa, Konseyi 
Üyesi olmıyan devletlerin bu anlaşmalara iltihak edebileceklerine, Avrupa Konseyi Genel Sekre
terinin Konsey üyeleriyle Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne vereceği malûmata an
laşmaların iki yıl için 'muteber olduğuna ve ıtemdidedilebileceğine dairdir. Anlaşmaların eki bu
lunan protokollere gelince: 

1. Her iki protokolün de birinci maddeleri (Mülteci) tâbirinin mânasının tâyinine dairdir. 
Protokollerin tatbikatı bakımından, (Mülteci) tâbirinin, esas itibariyle, 28 Temmuz 1951 tarihinde 
Cenevre'de imzalanmış bulunan Mülteciler Statüsüne mütaallik Sözleşmenin birinci maddesinde 
buna verilen 'mânayı ifade ettiği belirtilmektedir. 

Ancak, ilgili maddeler hükümlerine göre, Âkıd Taraflardan her hangi biri Sözleşmenin imzası 
sırasında (Mülteci) tâbirinin karşılığı olarak Sözleşmede verilen mânalardan hangisini kabul etti
ğini beyan etmemiş ise protokollerin imzası veya onaylanması veyahut protokollere iltihak sıra
sında !bunu belirtmek zorundadır. 

2. Her iki protokolün ikinci maddeleri anlaşmanın Âkıd Taraflar vatandaşları hakkında hangi 
şartlarla uygulanacağına dairdir. 

3. Her iki protokolün 3 ncü maddeleri şekle ve usule mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bu maddelerde, protokollerin esas anlaşmaları imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarını 
açık bulundurulduğuna, esas anlaşmalara iltihak eden her Devletin protokollere de iltihak edebi-
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leceğine, yürürlük tarihine, tasdik ve iltihak vesilvalanmn tevdi edileceği mercilere, dair hüküm
ler mevcuttur. 

Yukarıda hükümleri tahlil edilmiş bulunan anlaşma ve protokoller Sosyal Sigorta Kanunları
mızla ahenk halindedir. Bu sebeple tarafımızdan tasdik edilmelerine mâni bir hüküm 'bulunmadığı 
gibi mezkûr anlaşma ve protokolleri onaylamamız Avrupa. Konseyine Üye olmamızın icapların-
d an bulunmaktadır. 

MADDE 2. —• Anlaşmaların 9 ucu maddeleri gvreğini'e dermeyan edilecek ihtirazı kayıtların 
mevzuatımızda bilâhara yapılacak değişikliklere uygun olarak kaldırılabileceği veya. yenileri derme
yan edilebileceği cihetle, bu hususun Bakanlar Kurulu Karariyle tesbit edilmesi uygun mütalâa edil
miş ve 2 nei madde bu maksatla kaleme alınmıştır. 

MADDE 3. -— Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir1. 
MADDE 4. — Kanunun Bakanlar Kuııılunca yürütüleceği belirtilmektedir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Es(w No. i 1/597 

Karar No. : 10 

6 . 1 . 1064 

Yüksek Başkanlığa 

Sosyal düveldik .Rejimleri Avrupa Ara Arılaşmaları ve Bunlara Ek Protokollerin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile komisyonu 
muzda görüşüldü. 

f.terekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve tasarı aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince ('alışma Komisvonuna tevdi buvurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur 

Millet .Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Kocaeli 

N. Erim 

Başkam ekili 
Hrzurunı 
/<:. Akra 

Sözcü 
Denizli 

A. Hohoğlu 

Bursa 
M. Tayyar 

Denizli 
»S'. Bosna 

Hatay 
A. 8. Ffocaoglv 

İstanbul 
Ö. Z. D orman 

Manisa 
Jf. Kaimi 

Manisa, 
N. YcnisehirUoylu 
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Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 5 . 12 . 1964 
Esas No. : 1/597 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 
Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşmaları ve bunlara Ek Protokollerin onaylanması

nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile 
komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun bulunmuş ve tasan aynen ka
bul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. Ankara Zonguldak Zonguldak 
Sözcü M. K. Erhovan R. Karakaşoğlu S. T. Müftiloğlu 
izmir 

Ş. Bakşık 
Zonguldak 

Y. Z. Yücebilgin 
İmzada bulıtnamadı 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşmaları ve bunlara Ek Protokollerinin onaylanmasının 
Uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Avrupa Konseyince kabul edilmiş olup Hükümetimiz tarafından 11 Aralık 1953 
tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan «İhtiyarlık, Maluliyet ve ölüm haillerine mütaallik Sosyal 
Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna Ek Protokol» ile «İhtiyarlık, Maluliyet ve 
ölüm halleri dışında katlan Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması ve buna Ek Protokol» 
ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Anlaşmaların tatbikatında gerekli görülecek ihtirazi kayıtlar Bakanlar Kurulu 
karan ille tesbit edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

15 .11.1963 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
V. Pirinççioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

(Jüm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

İçişleri Bakanı 
/. Seçkin 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Tarım Bakanı 
.¥. İzmen 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

//. Dinçer 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
/. S. Dura 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. K. Gökay 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakanı 
F. Çelikbajş N. Ardıçoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
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İHTİY ARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİNE MÜTAALLİK SOSYAL GÜVENLİK 

REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASI 

Bu anlaşmayı imza eden Avrupa Konseyi üyesi hükümetler : 
Avrupa Konseyinin gayesinin, bilhassa sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak maksadiyle üyeleri 

arasında daha sıkı bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğunu göz önünde bulundurarak; 
Bu Anlaşmanın Âkıd Taraflarından her hangi birinin vatandaşlarının, diğer her hangi bir Âkıd 

Tarafın ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm yardımları ile ilgili mevzuat bakımından, o taraf vatandaş-
lariyle eşit muameleye tabi tutulmaları gerektiği prensibini - ki bu prensip Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı Sözleşmeleriyle tasvibedilmiştir - teyidederek; 

Her hangi bir Âkıd Taraf vatandaşlarının, diğer her hangi iki veya daha fazla Âkıd Taraf ara
sında ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm yardımları mevzuunda yapılan anlaşmalardan faydalanma
ları gerektiği prensibini de teyidederek; 

İki taraflı anlaşmalar şebekesi esasına dayanan bir genel sözleşme yapılıncaya kadar bu pren
siplerin, bir ara anlaşması yapılması suretiyle tatbik mevkiine konulmasını arzu ederek; 

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır : 

T < Madde — 1. 

1. Bu Anlaşma, Âkıd Taraflar ülkelerinin her hangi bir kısmında imza tarihinde yürürlükte 
bulunan veya bilâhara yürürlüğe girebilecek olan aşağıda yazılı yardımlarla ilgili bütün sosyal gü
venlik mevzuatı hakkında uygulanır : 

a) İhtiyarlık yardımları; 
b) İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili mevzuat gereğince sağlanan yardımlar dışındaki 

maluliyet yardımları; 
e) İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili mevzuat gereğince verilen cenaze paraları ve sağla

nan yardımlar dışındaki ölüm yardımları. 
2. Bu Anlaşma gerek primli ve gerek primsiz yardımlar sağlıyan sigorta kolları hakkında uy

gulanır. Sosyal yardım, Devlet memurları için ihdas olunan hususi rejimler ve harbten veya ya
bancı işgalinden zarar görenlere sağlanan yardımlar hakkında tatbik edilmez. 

3. Bu Anlaşmanın tatbikatında «yardım» tâbirine yardımlardaki artış ve yardımla birlikte te
diye edilen munzam ödemeler de dahildir. 

4. Bir Âkıd Tarafın «vatandaşlar» ı ve «ülke» si tâbirleri, bütün diğer Âkıd Taraflara tebliğ 
edilmek üzere, bu Âkıd Tarafın Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bildiride tâyin edi
lecek. manayı ifade eder. 

Madde — 2. 

1. 9 r.eu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Âkıd Taraflardan her hangi birinin vatan
daşı diğer Âkıd Taraflardan her hangi birinin mevzuatına göre yapılan yardımlardan, o tarafın 
vatandaşı imiş gibi, aynı şartlarla faydalanma hakkını haizdir. Şu kadar ki : 

a) Primli veya primsiz bir rejime göre sağlanan maluliyet yardımından faydalanılabilmesi 
için maluliyetine sebebolan hastalığa ait ilk hekim raporu tanzim edilmeden evvel kanuni ikamet
gâhının diğer Âkıd Tarafın ülkesinde bulunmuş olması,, 

b) Primsiz bir rejime göre sağlanan yardımlardan faydalanabilmesi için, 20 yaşını doldurduk
tan sonra o ülkede ikamet ettiği süreler toplamının .10 seneden az olmaması, yardım talebinde bu
lunduğu tarihe hemen takaddüm eden zaman zarfında fasılasız olarak en az beş sene müddetle o 
ülkede ikamet etmiş bulunması ve ikamet etmeye devam etmiş olması, 

c) Primli bir rejime göre sağlanan yardımlardan faydalanabilmesi için de Âkıd Taraflardan her 
hangi bilinin ülkesinde ikamet etmekte olması, 

Şarttır. 
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2. Âkıd Taraflardan her hangi birine ait mevzuatın bu Âkıd Tarafın kendi ülkesi dışında doğ

muş olan vatandaşlarının haklarını takyidetmiş olması halinde, diğer her hangi bir Âkıd Tarafın 
ülkesinde doğmuş olup o Âkıd Tarafın vatandaşı olan bir kimse, ilk sözü edilen Âkıd Tarafın kendi 
ülkesinde doğmuş vatandaşları gibi muamele görür, 

Madde — 3. 

İ. I nei maddede bahsi geçen mevzuatla, ilgili olarak iki veya daha fazla Âkıd Taraf arasında 
yapılmış veya yapılabilecek olan her anlaşma, 9 ncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, di
ğer Âkıd Taraflardan her hangi birinin vatandaşına, anlaşmayı yapan taraflardan birinin vatanda
şı imiş gibi ve bahis konusu mevzuatla ilgili olarak aşağıdaki hususları derpiş ettiği nisbette tat
bik olunur : 

a) Bir kimsenin hangi mevzuata göre sigorta edilmesi gerektiğinin tesbiti; 
b) Müktesep haklarla iktisabedilmekte olan hakların mahfuz tutulması ve hususiyle, yardıma 

müstahak olup olmadığını tâyin ve yapılacak yardımın miktarını tesbit etmek maksadiyle sigorta
lılık müddetleriyle muadil müddetlerin birleştirilmesi, 

c) Baihis konusu anlaşmaların taraflarından her hangi birinin ülkesinde ikamet eden kimselere 
yardım yapılması; 

d) Mezkûr anlaşmaların bu paragrafta sözü edilen hükümlerine mütefeni hususların ve bu 
hükümlerin tatbikatına mütedair tedbirlerin derpiş edilmesi. 

2. Bu maddenin T nei paragrafı hükümleri, sözü edilen anlaşmaların, pıiııısiz bir rejime göre 
sağlanan yardımlarla ilgili her hangi bir hükmü hakkında tatbik olunmaz. Şu kadar ki, mevzuatı
na göre yardım talebinde bulunduğu Âkıd Tarafın ülkesinde, 20 yaşını doldurduktan sonra, cem'an 
en az 15 sene ikamet etmiş olan ve o ülkede, yardım talebinde bulunduğu tarihe hemen tckaddüm 
eden zaman zarfında fasılasız olarak en az 5 sene müddetle ikamet etmiş bulunan ilgili vatandaş 
hakkında tatbik olunur. 

Madde — 4. 

İlgili iki veya çok taraflı anlaşmalar hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşmanın akdin
den evvel yapılmamış veya talik edilmiş olan yardımlar, bu kabîl yardımların yapılması için vâki olan 
taleple ilgili bütün Âkıd Taraflar için işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği talihten itibaren yeniden 
sağlanır. Şu kadar ki, bu yardımlara ait talebin, sözü edilen tarihten itibaren bir yıl içinde veya 
mevzuatına göre yardım talebinde bulunulan Âkıd Tarafın tesbit edeceği daha uzun bir süre zarfın
da yapılmış olması gerekir. Talep, müddeti içinde yapılmadığı takdirde, yardım, talebedildiği tarih
ten veya ilgili Âkıd Tarafın tesbit edebileceği daha erken bir tarihten itibaren yapılır. 

Madde — 5. 

Bu Anlaşmanın hükümleri, hak sahibi için daha müsait olan millî mevzuat, milletlerarası sözleş
meler veya iki taraflı veyahut çok taraflı anlaşmalar hükümlerini tahdidetmez. 

Madde — 6. 

Bu Anlaşma, millî mevzuatın, sigortalı kimseler ile diğer ilgili şahıs kotegorilerınin sosyal güven
liği» idaresine iştiraklerine mütaallik bulunan hükümlerine müessir olmaz. 

Madde — 7. 

1. Bu Anlaşmanın imzalandığı tarihte her Âkıd Taraf ülkesinin her hangi bir kısmında yürürlük
te bulunan ve 1 nei maddenin tatbik sahasına giren sosyal güvenlik rejimleri bu Anlaşmanın 1 nu
maralı Ekinde gösterilmiştir. 
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2. Her Âkıd Taraf, kendisine aidolup 1 numaralı Eke henüz ithal edilmemiş bulunan her yeni 

mevzuatı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. Bu bildirme, her Âkıd Tarafından, yeni mevzu
atın yayınlandığı tarihten itibaren üç ay içinde, yeni mevzuat bu Anlaşmanın Âkıd Tarafça tasdik 
edildiği tarihten evvel yaymlanmışsa, tasdik tarihinde yapılır. 

Madde — 8. 

1. Bu Anlaşmanın imzalandığı tarihte yürürlükte İnil anan ve 3 ncü maddenin uygulama saha
sına giren, Âkıd Taraflarca, yapılmış iki veya çok taraflı anlaşmalar bu Anlaşmanın Tl numaralı 
Irkinde gösterilmiştir. 

2. Her Âkıd Taraf, 3 ncü maddenin uygulama sahasına giren her yeni arılaşmayı Avrupa Konse
yi (fenci Sekreterine bildirir. Bu bildirme, yeni anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde veya yeni anlaşma bu Anlaşmanın tasdikinden evvel yürürlüğe girmişse, tasdik tarihinde 
yapılır. 

Madde — 9. 

1. İmza talihinde dermeyan edilen ihtirazi kayıtlar bu Anlaşmanın III numaralı Ekinde gösteril
miştir. 

2. İler hangi bir Âkıd Taraf, 7 nei veya 8 nci maddelere güre gerekli bildirmeyi yaparken, bu 
Anlaşmanın, bildiride bahis konusu edilen mevzuata veya anlaşmaya tatbiki bakımından, bir ihtira
zi kayıt dermeyan edebilir. Bu ihtirazi kayıtlan muhtevi belge bildirme mektubu ile birlikte gön
derilir. İhtirazi kayıtlar, yeni mevzuat veya anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hüküm 
ifade eder. 

3. Her bir Âkıd Taraf, dermeyan ettiği her hangi bir ihtirazi kaydı, bu hususta Avrupa Konseyi 
G-enel Sekreterine göndereceği bir bildiriyle kısmen veya tamamen kaldırabilir. Bu bildiri, alındığı ta
rihi takibeden ayın birinci gününde muteber olur ve bu Anlaşma ona göre uygulanır. 

Madde — 10. 

Yukarıki maddelerde sözü edilen Ekler, işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

Madde — 1 1 . 

1. Bu anlaşmanın tatbik usulleri, gereken hallerde Âkıd Tarafların yetkili mercileri arasında ya
pılacak uzlaşmalarla tesbit edilir. 

2. İlgili Âkıd Tarafların yetkili mercileri, bu Anlaşmanın tefsir veya tatbiki ile ilgili ihtilâfları 
müzakere yoliyle halletmeye çalışırlar. 

3. Bu türlü bir ihtilâf üç aylık bir devre içinde müzakere yoliyle halledilemcdiği takdirde, ih
tilâf, kuruluşunda ve çalışma usullerinde ilgili Âkıd Tarafların mutabık kalacakları bir hakem he
yetine tevdi olunur. İkinci üç. aylık devre içinde de mutabakata yarılamadığı takdirde, ihtilâf, ilgi
li Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, Lâhey Adalet Divanı Başkanı tarafından seçilecek bir hakeme 
tevdi edilir. Başkan ihtilâfı çıkaran taraflardan birinin vatandaşı ise bu vazife, ihtilâf halindeki 
taraflardan birinin vatandaşı olmıyan ikinci başkana veya kıdem sırasına göre ondan sonra gelen 
hâkime tevdi olunur. 

4. İhtilâfın halli kendisine tevdi edilen hakem heyetinin veya hakemin alacağı karar bu anlaş
manın esaslarına ve ruhuna uygun olarak verilir. Bu karar nihai olup tarafları bağlar. 

Madde—12, 

Âkıd Taraflardan her hangi birinin bu anlaşmayı feshetmesi halinde : 
a) Anlaşma hükümlerine uygun olarak bir kimse tarafından iktisabedilmiş olan bütün hak-
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lar mahfuz tutulur. Hususiyle, anlaşma hükümlerine göre, bir Âkıd Tarafın ülkesinde ikamet et
mekte iken diğer taraf mevzuatına göre bir yardım almak hakkını iktisabetmiş ise bu yardımdan 
faydalanmaya devam eder. 

h) Fesih tarihinde henüz tamamı iktisabcdilmemiş olan hakların ne suretle kullanılacağına da
ir ilgili taraflar arasında yapılan mütemmim anlaşmalarda derpiş edilebilecek şartlar mahfuz kal
mak kaydiyle, fesih kararının yürürlüğe girdiği tarihten evvel ikmâl edilmiş bulunan sigortalılık 
müddetleri ile muadil müddetler hakkında bu anlaşma hükümlerinin uygulanmasına devanı olu
nur. 

Madde — 13. 

1. Bu anlaşma Avrupa Konseyi Üyelerinin imzasına açık bulundurulur. Anlaşma tasdik edilir 
ve tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 

2. Bu anlaşma ikinci tasdik belgesinin tevdi edildiği tarihi takibeden ayın ilk günü yürürlüğe 
girer. 

0. Bu anlaşma, sonradan tasdik eden m tiniz i Devletler için, tasdik belgesinin tevdi edildiği ta
rihi takibeden ayın ilk günü yürürlüğe girer. 

Madde — 14. 

1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyine üye olmıyan her hangi bir Devleti 
bu anlaşmaya iltihak etmeye davet edebilir. 

2. İltihak 'muamelesi, tevdii tarihini takibeden ayın ilk günü yürürlüğe giren iltihak belgesinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdii ile tekemmül eder, 

3. Bu madde hükümlerine uygun olarak tevdi edilen iltihak belgesine, ilgili Devlet Hükümeti
nin iltihak tarihinde bu anlaşmanın mümzi bulunması halinde bu anlaşmanın I ve İT numaralı Ek
lerinde yer almış olması ica'bedecek olan malûmatı ihtiva eden bir bildiri eklenir. 

4. Bu maddenin 3 ncü paragrafı gereğince verilecek bilgi, bu anlaşmanın tatbikatı bakımından, 
ilgili Devlet Hükümetinin iltihak tarihinde bu anlaşmanın mümzii bulunması halinde bu malûmatın 
kaydedilmiş olması gerekecek olan E'kin bir parçası olarak kabul edilir. 

Madde 15. — 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, . 
a) Konsey üyeleri ile Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne: 
(i) Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih ile anlaşmayı tasdik eden bütün üyelerin isim

leri, 
(ii) 14 ncü madde gereğince tevdi edilen iltihak 'belgeleri ile bu belgelere ekli olarak alman 

bildiriler, 
(iii) 16 ncı madde gereğince alınmış olan bildiri ile bu bildirinin yürürlük tarihi, 
b) Âkid Taraflarla Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne: 
(i) 7 nci ve 8 nci maddeler gereğince alınmış olan bildiriler, 
(ii) 9 ncu maddenin 2 nci paragrafı gereğince dermeyan edilen itirazi kayıtlar. 
(iii) 9 ncu maddenin 3 ncü paragrafı gereğince kaldırılan ihtirazi kayıtlar, hakkında bilgi 

verir. 

Madde 16. — 

İşbu Anlaşma, 13 ncü maddenin 2 nci paragrafı gereğince yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki sene için muteberdir. Bu iki senelik müddetin hitamından ve ondan sonra da her yılın niha
yete ermesinden en az altı ay evvel Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildiri göndermek sure-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 775 ) 



tiyle anlaşmayı feshetmiş, olan Âk id Taraflar için mütaakıp yıllarda da yürürlükte kalır. Bu kabîl 
bir bildiri taallûk ettiği devrenin sonunda muteber olur. 

Hükümetleri tarafından usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzalan bulunan kimseler, 
yukarıki hususları tasdik zımnında, bu anlaşmayı imzalamışlardır. 

Bu Anlaşma Paris'te, İJ Aralık 1053 tarihinde İngilizce ve Fransızca olarak ve her iki metin 
aynı derecede muteber bulunmak üzere, tek nüsha halinde tanzim edilmiştir. Bu nüsha Avnıpa 
Konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel Sekreter tarafından tasdikli Ibirer örneği bütün 
miimzi devletlere ve Milletlerarası dalışına Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 

Belçika Kırallığı Hükü
meti adına 

J\ Van Zecland 

Danimarka Kırallığı 
Hükümeti adına 

E. Yaerum 

<Yansa Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Jhdmılt 

Federal Almanya 
Cumhuriyeti Hü

kümeti adına 
Adenauer 

Yunanistan Ki rai I ığı 
Hükümeti adına 
titephanopoulos 

İzi anda C umhiiri.yp.ti 
Hükümeti adına 

Kristinn Gudmundfiaon 

îrlaııda Hükümeti 
adına 

Proinaias Mae Aoc/aın 

İtalya Cumhuriyeti 
Hükümeti adına 

Ludovico Bcnvcmutı 

jilksenburg Büyük 
Dukalığı Hükümeti 

adına 
Bech 

I ol ânda Kırallığı 
Hükümeti adına 

J. W. Bcyen 

Norveç. Kırallığı 
Hükümeti adına 
llalvavd Lane/e 

Sar Hükümeti adına 
(Bakanlar Komite

sinin (58) 30 numaralı 
Kararı tatbikatı olarak) 

/'. Van Zecland 

İsveç Kırallığı 
Hükümeti adına 

Östaı Ünden 

Türkiye Cımıhuriyeli 
Hükümeti adına 

F. Köprülü 

Büyük Britanya ve Ku/jey irlanda Birleşik Kıral
lığı Hükümeti adına 

Anthony Nutltng 
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tUTİYARLTK MÂl/fJidYUT VK ÖLÜM I1ALL14RİN.K MÜTEALLİK SOSYAL (lÜVUNLİK 

RKIİMLFJil AVRUPA ARA ANLAŞMASİ 

(Uk 1) 
Anlaşmanın tatbik sahasına »iren Sosyal (iiivenlik Rejimleri : 
Belçika : 
İlgili mevzuat : 
(a) Serbest sigortalara mahsus ihtiyarlık ve erken ölüm sigortası. 
(b) Müstakillen çalışmalara mahsus ihtiyarlık aylıkları. 
(c) İşçi ve hizmetlilerle maden işçileri ve madeni iışiçi'l eriyle, ay m mu anne leye talbi tutulanı 

kimselerin «emeklilik ve ölüm aylıkları. 
(d) İşçi ve hizmetti ilerle maden işçileri ve maden işçileriyle ayın muameleye. T;ıbi (utulan kim

selerin hastalık - mfılûliyet sigortası. 
(e) Sakatlar, malûller ve doğuştan malûllerle sağır ve dilsizler için hususi yardımlar (a) ve 

(e) fıkralarında yazılı rejimler primsiz, diğerleri primli rejimlerdir. 
Danimarka : 
İlgili mevzuat : 
(a) İhtiyarlık aylıkları. 
(b) Maluliyet aylıkları (Sosyal Yardım Kanununun 247 - 240 nen Fıkraları gereğince veri

len aylıklar dâhil). 
(c) Dul kadın ve erkeklerin çocukları ile yel imlere mahsus yardımlar (Sosyal Yardım Kanu

nunun XVt ncı bölümü). 
(d) Dul kadın aylıkları. 
Kütün bu rejimler primsiz rejimlerdir. 
Fransa : 
ilgili mevzuat : 
(a) Sosyal (iüvenlik Taşkilâtı. 
(b) Tarımdan gayrı mesleklerde çalışan sigortalılar hakkında, uygulanan Sosyal Sigortalar 

rejimime müteallik genel hükümler. 
(e) Tarım işlerinde ücret karşılığı (/alışanlarla bunlar gibi muamele gören kimseler hakkın

da uygulanan Sosyal Sigortalar hükümleri. 
(d) Yaşlı işçilere mahsus yardımlar. 
(e) Ücretliler dışındaki kimselere mahsus ihtiyarlık yardımlar.. 
(!') Özel sosyal güvenlik rejimleri. 
(g) Özel yardımlara müteallik mevzuat. 
(h) Körlerle yüksek derecede malûl işçilere mahsus tazminat yardımları. 
(i) Millî Dayanışma Fonundan sağlanan ek yardımlar. 
(a), (b), (c), (f) fıkralarında yazılı rejimler primli» 
(d), (g), (h) ve (i) fıkralarında yazılı rejimler primsizdir. 

(e) fıkrasında bildirilen mevzuat, bir taraftan daimî bir primli rejim, diğer taraftan da, bu re
jimin gerektirdiği prim ödeme şartlarını yerine get i rem i yon lor hakkında uygulanan geçici bir prinv 
siz rejim derpiş eder. 

Federal Almanya Cumhuriyeti : 
İlgili mevzuat : 
(a) İşçilere mahsus emeklilik sigortası. 
(b) Hizmetlilerle sanatkârlara mahsus emeklilik sigortası. 
(c) Maden işçileri emeklilik sigortası. 
Bütün rejimler primlidir. 
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Yunanistan : 
İlgili mevzuat : 
(a) Sosyal sigortalar. 
(b) Muayyen işçi zümreleriyle serbest mesleklere (avukatlar, doktorlar, mühendisler... gibi) 

mahsus özel emeklilik rejimleri. 
Bu rejimler primli rejimlerdir. 
İzlanda : 
ilgili mevzuat : 
(a) ihtiyarlık aylıkları. 
(b) Maluliyet aylıkları. 
(e) (i) çocuk aylıkları. 

(ii) duil kadın aylıkları. 
Bu anlaşmanın tatbikatı bakımından, yukarıda yazılı rejimler primsiz rejim olarak kabul edil

miştir. 
irlanda : 
ilgili mevzuat : 
(a) İhtiyarlık aylıkları. 
(b) (i) körlere mahsus aylıklar. 

(ii) millî hastalık sigortası. 
(c) Dul kadın ve yetim aylıkları. 
(d) Malûllere geçim yardımları. 
Yukarıda (a) ve (d) fıkralarında yazılı rejimler primsizdir. 
(b) (i) de yazılı rejim keza primsiz, (b) (ii) de yazılı rejim primlidir, (e) fıkrasında yazılı rejim 

ise kısmen primli, kısmen primsiz bir rejimdir. 
İtalya : 
ilgili mevzuat : 
(a) Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm hallerine karşı mecburi genel sigorta rejimi. 
(b) Muayyen işçi zümrelerine mahsus mecburi özel sigorta rejimleri. 
Bu rejimler primlidir. 
Lüksemburg ; 
İlgili mevzuat : 
(a) ihtiyarlık, maluliyet ve erken ölüm hallerino karşı genel sigorta rejimleri. 
(b) Hususi işlerde çalışan hizmetlilere mahsus emeklilik sigortası. 
(e) Madenlerde çalışanlarla bedenen çalışan metalürji işçilerine mahsus munzam sigorta. 
(d) Zanaatkarlara mahsus emeklilik sigortası. 
Zanaatkarlara mahsus muvakkat emeklilik aylıkları haricolmak üzere bütün bu rejimler primli

dir. 
Holânda : 
ilgili mevzuat : 
(a) Sigorta aylıklarının artırılmasına mütedair hükümler dâhil olmak üzere, ihtiyarlık, maluli

yet ve erken ölüm sigortası. 
(b) Genel ihtiyarlık sigortası. 
(c) Maden işçileri emeklilik rejimi. 
(d) Dul ve yetimler genel sigortası. 
Yukarıda (a), (c) ve (d) fıkralarında yazılı rejimler primlidir, (b) fıkrasında bildirilen mev

zuat, bir taraftan daimî bir primli rejim, diğer taraftan da, mezkûr mevzuatın yürürlüğe girdiği ta
rihte ileri yaşta olmaları sebebiyle normal yardımlardan faydalanamıyan kimseler lehine primsiz mu
vakkat bir rejim derpiş eder. 
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Norveç : 
ilgili mevzuat : 
(a) ihtiyarlık aylıkları. 
(b) Körlere ve sakatlara mahsus yardımlar. 
(e) Gemi adamları emeklilik sigortası. 
(d) Orman işçileri emeklilik sigortası. 
(e) Devlet tarafından çalıştırılan işçilere mahsus ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm aylıkları. 
Yukarıda (a) ve (h) fıkralarında yazılı rejimler primsiz, diğerleri primli rejimlerdir. 
Sar : 
ilgili mevzuat : 
(a) Bedenen çalışan işçilerin emeklilik sigortası. 
(b) Hizmetliler ve zanaatkarlara mahsus emeklilik sigortası. 
(c) Maden işçileri emeklilik sigortası. 
(d) Maden izabe sanayiinde çalışanlara mahsus emeklilik sigortası. 
Bütün bu rejimi e i' primlidir. 
isveç : 
ilgili mevzuat : 
(a) Millî emekli aylıklar]. 
(b) Dul kadınlar, malûller... ve sairenin çocuklarına mahsus yardımlar. 
(c) Çocuklu erkek ve kadın dullara mahsus yardımlar. 
(d) Yetim aylıkları hakkında 5 Mayıs 1960 tarihli ve 291 sayılı Kanun. 
Bütün bu rejimler primsizdir. 
Türkiye : 
ilgili mevzuat : 
(a) Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları. 
(b) Muayyen çalışan zümrelerine mahsus özel rejimler. 
Bütün bu rejimler primlidir. 
Birleşik Kırallık : 
Büyük Britanya, Kuzey - irlanda ve Man adasında uygulanan aşağıda yazılı rejimlerle ilgili 

mevzuat : 
(a) Hastalık, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları. 
(b) ihtiyarlara ve körlere mahsus aylıklar. 
(a) Fıkrasında yazılı rejimler primli, (b) fıkrasında yazılı rejimler primsizdir. 
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JllTİYAKlilK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİNE MÜTEALLİK SOSYAL GÜVENLİK 

KK.llM.LElU ve AVRUPA ANLAŞMASI 

(EK II) 

Anlaşmanın tatbik sahasına giren iki ve çok taraflı anlaşmalar (I) 
Belçika : 
a.) Belçika ile Molanda arasında, her iki memleket sosyal sigortalar mevzuatının uygulan

ması hakkında 29 Ağustos 1947 tarihli sözleşme. 
'b) P> oleik a ile Fransa arasında, 17 Oeak 1948 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
e) .Belçika ile İtalya arasında, ."»0 Nisan 1948 tarihli Sosyal Sigortalar Genel Sözleşmesi. 
d) Belçika ile Lüksenburg Büyük Dukalığı arasında, .'> Aralık 1949 tarihli Sosyal Güvenlik 

Genel Sözleşmesi. 
e) Brüksel Paktı devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde imzalanan çok taraflı Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 
f) ilen gemieılerinin sosyal güvenliği hakkında, 27 Temmuz 1950 tarihli Anlaşma. 
g) Belçika, Fransa ve İtalya arasında, 10 Ocak 1951 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
h) Majeste Belçika Kiralı ile Büyük Britanya. ve Kuzey - İrlanda P>irh\şik Kırallığı ve diğer 

kırallıklarla ülkelerin kıraliçesi ve İngiliz Milletler Camiasının Başı Majeste K milice arasında 
20 Mayıs 1957 tarihinde Brüksel'de imzalanan Sosyal (Îüvenlik Sözleşmesi. 

Danimarka : 
a) Danimarka ile Fransa arasında :>() Haziran 1951 tarihli Sosyal (îüvenlik Genel Sözleşmesi. 
b) Danimarka, ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında II Ağustos 195;î tarihli Sosyal Gü

venlik Sözleşmesi ile Nihai Protokol ve Mütemmim Anlaşma. 
e) Danimarka, Finlandiya. İzlanda, Norveç ve isviçre arasında 15 Eylül 1955 tarihli Sosyal 

(îüvenlik Sözleşmesi ve ,Ek Protokol. 
d) Danimarka ile Büyük Britanya, ve Kuzey - İrlanda 'Birleşik Kırallığı arasında Sosyal (Îü

venlik sözleşmesi (27 Ağustos 1959.) 
Fransa. : 
a) Fransa, ile Belçika arasında, 17 Oeak 1948 tarihli Sosyal (Îüvenlik (İenel Sözleşmesi. 
I>) Fransız sosyal güvenlik mevzuatı ile sosyal sigortalar ve aile yardımları hakkındaki Bal

yan mevzuatının iki memleket vatandaşları hakkında uygulanmasının tanzimini istihdaf eden, 
Fransa ile İtalya arasında aktedilen .11 Mart 1948 tarihli (İenel Sözleşme. 

c) Fransa ile 'Birleşik Kırallık arasında 10 Temmuz 195(i tarihli Sosyal (Îüvenlik (İenel Sözleş
mesi. 

d) Fransa Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, Sar meselesinin halli hak
kındaki 27 Ekim '1950 tarihli Muahedenin 11, :Uvo -55 ıu-i maddeleri ile (i numaralı eki. 

e) Fransa ile Lükseııvburg Büyük Dukalığı arasında, 12 Kasım 1949 tarihli Sosyal (Îüvenlik 
(1 önel Sözleşmesi. 

f) Fransa ile Kolanda arasında 7 Ocak 1950 tarihli Sosyal (Îüvenlik (İenel Sözleşmesi. 
g) Fransa ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, 10 Temmuz 1950 tarihli Sosyal (îüven

lik O ene I Sözleşmesi. 
h) Fransa ile Danimarka arasında, 30 Haziran 1951. tarihli Sosyal (Îüvenlik (İenel Sözleşmesi. 
•i) Brüksel Paktı devletleri arasında 7 Kasım 1919 tarihinde akdolunaıı Çok Taraflı Sosyal 

(Îüvenlik Sözleşmesi. 
j) Fransa, İtalya, ve Sar arasında, Fransız sosyal güvenlik mevzuatı ile sosyal sigortalar ve 

aile yardımlarına mütedair ttalyaıı ve Sar mevzuatının üç memleket vatandaşlarına uygulanma
sının genişletilmesini ve tanzimini istihdaf eden 27 Kasrın 1952 tarihli Sözleşme. 

(I) Anlaşma, bahis konusu anlaşmaların mütemmimi olan veya bunları tadil eden bilcümle ek 
anlaşmalarla protokol l e >• ve uzlaşmalar hakkında da aynen uygulanır. 
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!k) Fransa, İtalya ve Belçika arasında, Fransız ve Belçika sosyal güvenlik mevzuatı ile sosyal 

sigortalar ve aile yardımlarına mütedair İtalyan mevzuatının üç memleket vatandaşlarına uygulan
masının genişletilmesini ve tanziminim istihdaf eden 1!) Ocak 1951 tarifli Sözleşme. 

1) Fransa ile Norveç arasında 30 Eylül 1954 tarihinde imzalanıp 1 Temmuz 195(5 dan ili'bareu 
yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 

m) Fransa ile Yunanistan arasında 19 Nisan 4958 tarihinde imzalanıp 1 Mayıs 1959 dan iti
baren yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti : 
a) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Fransa arasında, 10 Temmuz 1950 tarihli Sosyai Güven

lik Genel Sözleşmesi. 
I)) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Molanda arasında, 29 Mart 1951 tarihli Sosyal Sigorta

lar Anlaşması. 
e) Danimarka Kırallığı ile Federal Almanya .Cumhuriyeti arasında. 14 Ağustos 1953 tarihli 

Sosyal Sigorta Anlaşması ile nihai protokol ve mütemmim Anlaşma. 
d) Federal Almanya Gumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında, 5 Mayıs 195:» tarihli 

İşsizlik Sigortası Sözleşmesi. 
e) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Danimarka Kırallığı arasında, 14 Ağustos 195:} tarihli 

Sosyal Sigortalar Sözleşmesi. 
(f) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Danimarka arasında 1 Ağustos 1959 da akdolunup I Mart 

19()1. tarihinde yürürlüğe giren işsizlik sigortası anlaşması. 
(g) Federal Almanya- Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasında, 20 Nisan 1960 tarihinde ak

dolunup 1 Ağustos 1961 do yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Anlaşması. 
(h) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya, arasında 20 Nisan 19(50 tarihinde 

akdolunup 1 F;ylül 1961 tarihinde yürürlüğe giren. İşsizlik Sigortası Anlaşması. 
İrlanda : 
İrlanda ile Büyük Brilanya arasında, sigortaya ve iş kazalarının tazminine müteallik 29 Mart 

19(10 tarifli Anlaşma. 
İtalya : 
(a) İtalya ile Fransa arasında. Fransız Sosyal Güvenlik mevzuatı ile sosyal sigortalar ve aile 

yardımlarına mütedair İtalyan mevzuatının iki memleket vatandaşlarına uygulanmasının tanzimini 
istihdaf eden Genel Sözleşme. 

(b) İtalya ile Belçika arasında, 30 Nisan 1948 tarihli Sosyal Sigortalar Sözleşmesi. 
(e) Belçika. Fransa ve İtalya arasında, Fransız ve Belçika Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile sos

yal sigıortalar ve aile yardımlarına mütedair İtalyan Mevzuatının üç memleket vatandaşlarına uy
gulanmasının genişletilmesini ve tanzimini istihdaf eden 19 Ocak 1951 tarihli Sözleşme. 

(d) İtalya Cumhuriyeti ile Lüksenıburg Büyük Dukalığı arasında Sosyal Güvenlik Genel Söz
leşmesi (29 Mayıs 1951). 

(e) İtalya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlfında Birleşik Kırallığı arasında Sos
yal Sigorta Sözleşmesi (28 Kasım 1951). 

(f) ITolânda Kırallığı ile İtalya Cumhuriyeti arasında Sosyal Sigortalara Miitaallik Genel Söz
leşme (28 Kasını 1952). 

l'g) İtalya Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Sosyal Sigortalara Miita
allik Sözleşme (5 Mayıs 1953) 

(h) İtalya Cumhuriyeti ile İsveç Kırallığı arasında. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (25 Mayıs 
1955). 

(i) İtalya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı arasında 
İtalya ve Kuzey • İrlândaVlaki Sosyal Sigortalara Miitaallik Sözleşme (29 Ocak 1957). 

(j) İtalya, Fransa ve Sar arasında, Fransız Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile Sosyal Sigortalara 
ve aile yardımlarına müfaallik İtalyan ve Sar Mevzuatının üç memleket vatandaşlarına uygulan
masının genişletilmesini ve tanzimini istihdaf eden 27 Kasını 1952 tarihli Sözleşme, 
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Lüksemburg : 
(a) Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı ile Fransa arasında, 12 Kasını 1949 tarihli Sosyal Güvenlik 

Genel Sözleşmesi. 
(b) Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı ile Belçika arasında, 3 Aralık 1949 tarihli Sosyal Güvenlik 

Sözleşmesi. ~ 
(c) Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı ile Holânda arasında, 8 Temmuz 1950 tarihli Sosyal Güvenlik 

Genel Sözleşmesi. 
(d) Brüksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1919 tarihinde akdolunan çok taraflı Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 
(e) Birleşik Kırallık ile Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı arasında,. 13 Ekim 1953 tarihli Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 
(f) Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı ile İtalya Cumhuriyeti arasında 29 Mayıs 195.1 tarihli Sosyal 

Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
Holânda : 
(a) Holânda ile Belçika arasında, her iki memleketin Sosyal Sigortalara mütedair mevzuatının 

tatbikatı hakkındaki 29 Ağustos 1947 tarihli Sözleşme; bu Sözleşme 4 Kasını 1957 tarihli Sözleşme 
ile tadil edilmiştir. 

(b) Holânda ile Fransa, arasında 7 Ocak 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
(e) Holânda ile Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı arasında, 8 Temmuz 1950 tarihli Sosyal Güvenlik 

Genel Sözleşmesi. 
(d) Holânda ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, 29 Mart 1951 tarihli Sosyal Sigor

talar Sözleşmesi. 
(e) Brüksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde akdolunan çok taraflı Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 
(f) Ren gemicilerinin Sosyal Güvenliğine mütedair 27 Temmuz 1949 tarihli Anlaşma. 
(g) Holânda Kırallığı ile Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı arasında 

11 Ağustos 1951 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Türkiye : 
(a) Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Kırallık arasında 9 Eylül 1959 tarihli Sosyal Sigorta 

Sözleşmesi. 
Birleşik Kırallık : 
(a) Yalnız Büyük Britanya için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallık ile Fransa arasında 

11 Ağustos 1948 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
(b) Büyük Britanya Millî Sigorta Vekâleti ile İrlanda Cumhuriyeti Sosyal Yardım Vekâleti 

arasında, Sigortaya ve iş kazalariyle meslek hastalıklarının tazminine mütedair olarak, 28 Ocak 1953 
tarihinde imzalanıp 16 Mart 1953 tarihinde yürürlüğe giren Anlaşma. 

(c) Yalnız Kuzey - İrlanda için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallık ile Fransa arasında, 
28 Ocak 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

(d) Brüksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde akdolunan çok taraflı Sosyal 
G üvenlik Sözleşmesi. 

(e) Yalnız Büyük Britanya için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallık ile İtalya Cumhuri
yeti arasında, 28 Kasım 1951 tarihli Roma'da imzalanıp 1 Mart 1953 tarihinde yürürlüğe giren Sos
yal Sigortalar Sözleşmesi. 

(f) Yalnız Büyük Britanya ve Danimarka için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallık ile Da
nimarka arasında, 15 Aralık 1953 tarihinde imzalanıp 1 Mayıs 1954 tarihinde yürürlüğe giren, iş-
kazalariyle meslek hastalıkları ödenek ve yardımlarının ödenmesine mütedair Sözleşme. 

(g) Birleşik Kırallık ile Lüksenıbıırg Büyük Dukalığı arasında, 13 Ekim 1953 tarihinde Lond
ra'da imzalanıp 1 Nisan 1955 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

(h) Birleşik Kırallık ile Holânda arasında, 1 l Ağustos 1954 tarihinde Lahey'de imzalanıp 
1 Haziran 1955 de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
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(i) Birleşik Kırallık ile İsveç arasında 9 Haziran 1956 da Stokholm'de imzalanan Sosyal Gü

venlik Sözleşmesi. 
(j) Birleşik Kırallık ile Fransa arasında, 10 Temmuz 1956 da Paris'te imzalanan Sosyal Gü

venlik Sözleşmesi ve Protokol. 
(k) Birleşik Kırallık ile Belçika arasında, 20 Mayıs 1957 tarihinde Brüksel'de imzalanan Sos

yal Güvenlik Sözleşmesi ve tedavi yardımlarına mütaallik Protokol. 
(1) Birleşik Kırallık ile Norveç arasında, 25 Temmuz 1957 de Londra'da imzalanan Sosyal Gü

venlik Sözleşmesi. 
(m) İtalya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında, 

İtalya ve İrlanda'daki Sosyal sigortalara mütaall ik Sözleşme (29 Ocak 1957). 
(n) Danimarka ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında, Danimarka 

ve Kuzey İrlanda için muteber olmak üzere, iş kazalariyle meslek hastalıkları yardım ve ödenekleri
nin tediyesi hakkında 9 Temmuz 1956 tarihli Sözleşme. 

(o) Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı ile Danimarka arasında, Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi (29 Ağustos 1959). 

(p) Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
Sosyal Sigorta Sözleşmesi (9 Eylül 1959). 

(q) Büyük Britanya ile Türkiye arasında, 9 Eylül 1959 da imzalanıp 1 Haziran 1960 tarihinde 
yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Sözleşmesi. 

MALULİYET, İHTİYARLIK VE ÖLÜM HALLERİNE MÜTAALLİK SOSYAL GÜVENLİK 
REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASI 

Ek I I I 

Âkıd Taraflarca demıeyan edilen ihtirazi kayıtlar : 
1. Birleşik Kırallık Hükümeti aşağıdaki ihtirazi kaydı dermeyen etmiştir: 
Anlaşma hükümleri, Büyük Britanya, Kuzey - İrlanda ve Man Adasında cari olan ve prim öde

me esasına dayanmıyan eski ihtiyarlık aylıkları rejimleri hakkında uygulanmaz. 
Bununla 'beraber, Âkıd Taraf vatandaşlarına, Büyük Britanya, Kuzey - İrlanda ve Man Adasın

da uygulanan Millî Sosyal Yardım Rejimi gereğince, Britanya vatandaşları ile aynı şartlar dâhi
linde muadil yardımlar sağlanır. 

2. Fransa Hükümeti aşağıdaki ihtirazi kaydı dermeyan etmiştir : 
Bir Millî Dayanışma Fonu tesisi hakkındaki 30 Haziran 1956 tarihli Fransız Kanununda der

piş edilmiş olup prim Ödeme esasına dayanmıyan ve ihtiyaç şartına bağlı bulunan munzam yardım
lardan, ancak, mevzuatları Fransız vatandaşlarına muadil menfaatlerin sağlanmasına imkân veren 
devletlerin vatandaşları faydalanabilir. 

3. İsveç Hükümeti aşağıdaki ihtirazi kaydı dermeyan etmiştir : 
Anlaşma hükümleri, mütemmim genel emeklilik sigortasına mütedair 22 Haziran 1959 tarihin

de yayınlanan 28 Mayıs 1959 tarih ve 291 numaralı Kanun hakkında uygulanmaz. 
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İHTİYARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİNE MÜTAALLlK SOSYAL GÜVENLİK 

REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

işbu Protokolü imza eden Avrupa Konseyi üyesi hükümetler : 
11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan ihtiyarlık, Maluliyet ve ölüm Hallerine 

Mütaallik Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara Anlaşması hükümlerini göz önünde bulundura
rak (aşağıda «Esas Anlaşma» diye ifade edilecektir); 

28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanmış bulunan Mültecilerin Statüsüne mütaallik 
Sözleşme hükümlerini nazara alarak (Aşağıda «Sözleşme» diye ifade edilecektir.) ; 

Esas Anlaşma hükümlerinin Sözleşmede tarif edilen mültecilere de tatbikini sağlıyacak şekilde 
şümullendirilmesini arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır : 

Madde — 1. 

Bu Protokolün tatbikatında «Mülteci» tâbiri, Sözleşmenin 1 nci maddesinde buna verilen mâ
nayı ifade eder. Şu kadar ki, her Âkıd Taraf, işbu protokol gereğince üzerine aldığı mükellefiyet
ler bakımından Sözleşmenin 1 nci maddesinin (B) paragrafında yazılı mânalardan hangisini kabul 
ettiğini Sözleşmeyi imza veya tasdik sırasında belirtmemiş ise, bu hususu, Protokolü imza, tasdik 
veya protokole iltihak sırasında yapacağı bir beyanla belirtir. 

Madde — 2. 

Esas Anlaşma hükümleri Âkıd Tarafların vatandaşları hakkında hangi şartlarla tatbik edili
yorsa mülteciler hakkında da aynı şartlarla uygulanır. Şu kadar ki, Esas Anlaşmanın 3 ncü mad
desi hükümleri, mülteciler hakkında, ancak adı geçen maddede zikredilen anlaşmaların Âkıd Ta
raflarının bu Protokolü tasdik veya Protokole iltihak etmeleri hallerinde tatbik olunur. 

Madde — 3. 

1. Bu protokol, Esas Anlaşmayı imza etmiş olan Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık 
bulundurulur. Bu Protokol tasdik olunur. 

2. Esas Anlaşmaya iltihak etmiş olan her Devlet bu Protokole de iltihak edebilir. 
3. Bu Protokol, ikinci tasdik belgesinin tevdii tarihini takibeden ayın ilk günü yürürlüğe gi

rer. 
4. Bu Protokol, onu sonradan tasdik eden her mümzi Devlet veya ona iltihak eden bir Devlet 

için, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii tarihini takibeden ayın ilk günü yürürlüğe girer. 
5. Bu Protokolün tasdik ve iltihak belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir ve 

Genel Sekreter de tasdik veya iltihak edenlerin isimlerini Avrupa Konseyinin bütün üyelerine, il
tihak eden devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirir. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıki hususları tasdik 
zımnında, bu Protokolü imzalamışlardır. 

Bu Protokol Paris'te, 11 Aralık 1953 tarihinde ingilizce ve Fransızca olarak ve her iki metin 
aynı derecede muteber bulunmak üzere, tek nüsha halinde tanzim edilmiştir. Bu nüsha Avrupa 
Konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel Sekreter tarafından tasdikli birer örneği bütün 
mümzi devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 

Belçika Kırallığı Hükümeti adına : Danimarka Kırallığı Hükümeti adma : 
P. Van ZEELAND 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adma : Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına: 
BÎDAULT ADENAÜER 
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Yunanistan Kırallığı Hükümeti adına : 

STEPHANOPOULOS 

İrlanda Hükümeti adına : 
Pröinsias MAC kOGAIN 

İzlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Kristinn GUDMÜNDSSON 

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Ludovico BENVENUTI 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
BECH 

Holânda Kırallığı Hükümeti adına 
J. W. BEYEN 

Norveç Kırallığı Hükümeti adına 
Halvard LANGE 

İsveç Kırallığı Hükümeti adına : 
östen ÜNDEN 

Sar Hükümeti adına : 
(Vekiller Komitesinin (53) 30 numaralı 

Kararı tatbikatı olarak) 
P. Van ZEELAND 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
F. KÖPRÜLÜ 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti adına : 

Anthony NÜTTING 

İHTİYARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİ DIŞINDA KALAN SOSYAL GÜVENLİK 
REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASI 

Bu anlaşmayı imza eden Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler : 
Avrupa Konseyinin gayesinin, bilhassa Sosyal gelişmelerini kolaylaştırmak maksadiyle Üyeleri 

arasında daha sıkı bir birliğin gerçekleştirilmesi olduğunu göz önünde bulundurarak; 
Bu anlaşmanın Âkıd Taraflarından her hangi birinin vatandaşlarının, diğer her hangi bir Âkıd 

Tarafın sosyal güvenlik mevzuatına göre, o taraf vatandaşlariyle eşit muameleye tabi tutulma
ları gerektiği prensibini ki, bu prensip Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı sözleşmeleriyle tasvib 
- edilmiştir. - Teyidederek; 

Her hangi Âkıd Taraf vatandaşlarının, diğer her hangi iki veya daha fazla Âkıd Taraf ara
sında sosyal güvenlik mevzuunda yapılan anlaşmalarla sağlanan yardımlardan faydalanmaları ge
rektiği prensibini de teyidederek; 

İki taraflı anlaşmalar şebekesi esasına dayanan bir genel sözleşme yapılıncaya kadar bu pren
siplerin, bir ara anlaşması yapılması suretiyle tatbik mevkiine konulmasını arzu ederek; 

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Madde — 1. 

1. Bu anlaşma, Âkıd Tarafların ülkelerinin her hangi bir kısmında imza tarihinde yürürlükte 
bulunan veya bilâhara yürürlüğe girebilecek olan aşağıdaki yazılı yardımlarla ilgili bütün sosyal gü
venlik mevzuatı hakkında uygulanır : 

a) Zaruret halinin mevcudolup olmadığı araştırılmaksızm yapılan sağlık yardımları dâhil, has
talık ve analık yardımlariyle ölüm yardımları (ölüm sebebiyle bağlanan aylık ve yapılan toptan 
ödeme dışında kalan bir defaya mahsus yardımlar); 

b) îş kazaları ve meslek hastalıkları; 
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c) İşsizlik; 
d) Aile yardımları. 
2. Bu anlaşma, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yapılan yardımların işveren taralın

dan karşılanması mükellefiyeti dâhil, primli ve primsiz sigorta kolları hakkında uygulanır. Sos
yal yardım, Devlet memurları için ihdas olunan hususi rejimler ve harbten veya yabancı işgalin
den zarar görenlere sağlanan yardımlar hakkında tatbik edilmez. 

3. Bu Anlaşmanın tatbikatında «yardım» tâbirine yardımlardaki artış ve yardımla birlikte te
diye edilen munzam ödemeler de dâhildir. 

4. Bir Âkıd Tarafın «vatandaşlar1»! ve «Ülke»si tâbirleri, bütün diğer Âkıd Taraflara tebliğ edil
mek üzere, bu Âkıd Tarafın Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bildiride tâyin edilecek 
mânayı ifade eder. 

Madde — 2. 

1. 9 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Âkıd Taraflardan her hangi birinin vatan
daşı diğer Âkıd Taraflardan her hangi birinin mevzuatına göre yapılan aşağıda yazılı yardımlardan, 
o tarafın vatandaşı imiş gibi, aynı şartlarla faydalanma hakkını haizdir: 

a) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet etmekte olması şartiyle, iş kazaları ve meslek has
talıkları sigortası ile sağlanan yardımlar; 

b) Diğer Âkıd Tarafın ülkesinde kanuni ikametgâhı bulunması şartiyle, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları sigortasiyle sağlanan yardımlar dışındaki yardımlar; 

c) İcabına göre, ya hastalığı tevsik eden ilk hekim raporunun tanziminden, veya tahminî ge
belik tarihinden veya işsizliğin başladığı tarihten evvel diğer Âkıd Taraf ülkesinde kanuni ikametgâ
hı 'bulunmuş olmak şartiyle, hastalık, analık ve işsizlik yardımlarından; 

d) Diğer Âkıd Taraf ülkesinde 6 ay ikamet etmiş olmak şartijde, iş kazası ve meslek hastalığı 
sigortasından gayrı primsiz bir sigorta rejimi ile sağlanan yardımlar. 

2. Âkıd Taraflardan her hangi birine ait mevzuatın, bu Âkıd Tarafın kendi ülkesi dışında doğ
muş olan vatandaşlarının haklarını takyidetmiş olması halinde, diğer her hangi bir Âkıd Tarafın 
ülkesinde doğmuş olup o Âkıd Taratın vatandaşı olan bir kimse, ilk sözü edilen Âkıd Tarafın kendi ül
kesinde doğmuş vatandaşları gibi muamele görür. 

3. Âkıd Taraflardan her hangi birinin mevzuatına göre, çocukların yardıma müstahak olup 
olmadıklarını tesbit ederken milliyetleri bakımından bir fark gözetilmiş olması halinde, diğer 
Âkıd Taraflardan her hangi birinin vatandaşı olan bir çocuk, bu Âkıd Tarafın vatandaşı imiş gibi 
muamele görür. 

Madde — 3. 

1. Birinci maddede bahsi geçen mevzuatla ilgili olarak iki veya daha fazla Âkıd Taraf ara
sında yapılmış veya yapılabilecek olan her anlaşma, 9 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle, diğer Âkıd Taraflardan her hangi birinin vatandaşına, Anlaşmayı yapan taraflardan birinin 
vatandaşı imiş gibi ve bahis konusu mevzuatla ilgili olarak aşağıdaki hususları derpiş ettiği nis-
bette, tatbik olunur. 

a) Bir kimsenin hangi mevzuata göre sigorta edilmesi gerektiğinin tesbiti; 
b) Mütesep haklarla iktisabedilmckte olan hakların mahfuz tutulması ve hususiyle, yardı

ma müstahak olup olmadığını tâyin ve yapılacak yardımın miktarını tesbit etmek maksadiyle si
gortalılık müddetleriyle muadil müddetlerin birleştirilmesi; 

c) Bahis konusu anlaşmaların taraflarından her hangi birinin ülkesinde ikamet eden kimse
lere yardım yapılması; 

d) Mezkûr anlaşmanın bu paragrafta sözü edilen hükümlerine ıııüteferri hususların ve bu hü
kümlerin tatbikatına mütedair tedbirlerin derpiş edilmesi. 
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2. Bu maddenin i nci paragrafı hükümleri, ilgili vatandaş, mevzuatına göre yardım talebin

de bulunduğu Âkıd Tarafın ülkesinde 6 ay ikamet etmiş olmadıkça, sözü edilen anlaşmanın prim-
siz bir rejime göre sağlanan yardımlarla ilgili her hangi bir hükmü, hakkında uygulanmaz. 

Madde — 4. 

İlgili iki veya çok taraflı anlaşmalar hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu anlaşmanın ak
dinden evvel yapılmamış veya talik edilmiş olan yardımlar, bu kabil yardımların yapılması için 
vâki olan taleple ilgili bulunan bütün Âkıd Taraflar için işim Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih
ten. itibaren yeniden sağlanır. Şu kadar ki, bu yardımlara ait talebin, sözü edilen tarihten itibaren 
bir yıl içinde veya. mevzuatına göre yardım talebinde bulunan Âkıd Tarafın tesbit edeceği daha 
uzun bir süre zarfında yapılmış olması gerekir. Talep, müddeti içinde yapılmadığı takdirde, yar
dım, talebedildiği tarihten veya ilgili Âkıd Tarafın tesbit edebileceği daha erken bir tarihten itiba
ren yapılır. 

Madde — 5. 

Bu Anlaşmanın hükümleri, hak sahibi için daha müsait olan millî mevzuat, milletlerarası söz
leşmeler veya iki taraflı veyahut çok taraflı anlaşmalar hükümlerini tahdidetmez. 

Madde — 6. 

Bu Anlaşma, millî mevzuatın, sigortalı kimseler ile diğer ilgili şahıs kategorilerinin sosyal gü
venliğin idaresine iştiraklerine mütaallik bulunan hükümlerine müessir olmaz. 

Madde — 7. 

1. Bu Anlaşmanın imzalandığı tarihte her Âkıd Taraf ülkesinin her hangi bir kısmında yü
rürlükte bulunan ve 1 nci maddenin tatbik sahasına giren sosyal güvenlik rejimleri bu Anlaşma
nın I numaralı Ekinde gösterilmiştir. 

' 2 . Her Âkıd Taraf, kendisine aidolup I numaralı Eke henüz ithal edilmemiş bulunan-her yeni 
mevzuatı Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir. Bu bildirme, her Âkıd Tarafından yeni 
mevzuatın yayınlandığı tarihten itibaren, üç ay içinde, yeni mevzuat bu Anlaşmanın Âkıd Tarafça 
tasdik edildiği tarihten evvel yayınlanımşsn, tasdik tarihinde yapılır. 

Madde — 8, 

L Âkıd Taraflarca yapılımış ıolup hu Anlaşmanın imızıalandığı tarihte yürürlükte buluma/n 
ve 3 ILCÜ maddenin uıyıgulama salhasınaı giren, iki veya çıok: taraflı lanlaışıratlar ıbıı Anılaşmamın II 
numaraılı Ekinde gösterilmiştir. 

2. Her Âkıd Taraf, 3 ncü maddenin uygulama 'safhasına giren ttıer yeni Anlaşmayı Avrupa 
Konseyi 'Genel Selkreterine (bildirir. Bu bildirme, yeni Anlaşmıanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içimde veya yeni Anlaşma bu Anlaşmanın tasdikinden evvel yürürlüğe <girmi§se, 

. tasdik tarihinde yapılır. 

Madde — 9. 

1. îmıza tarihinde dermeyan edilen ihtirazı kayıltiar tbu Anlaşımıaınm III numaralı Etkinde 
(gösterilmiştir. 

2. Her 'hangi Ibir Âkıd Taraf, 7 nci veya 8 nci .maddelere- ıgöre «gerekli bildirmeyi yaparken 
'bin Anlaşmamın, 'bildiride baıhis faonuisu edilen mevzuata 'veya Anlaşmaya tatbiki bakımından, 
ıbir ithtiraızî kayıt dermeıyauı edebilir. Bu ihtirazî kayıtları muhtevi, belge, bildirime mektubu 
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ile birlikte gönderilir. îhtirazî kayıtlar, yeni mevzuat veya Anlaşmanın yürüriniğe girdiği "tarih
ten itibaren hüküm ifade eder. 

3. Her Ibir Âkıd Taraf, dermeyan ettiği her hangi bir ihtirazı kaydı, bu hususta Avrupa Kon̂  
şeyi Geneli Sekreterine (göndereceği «bir (bildiri ile kısmen' veya tamamen kaldırabilir. Bu bil
diri, alındığı tarihi talkiibeden ,ayın birinci ıgününde muteber <olur ve İbu Anlaşmıa ona ıgöre uygu
lanır. 

Madde — 10. 

Yuikarıikıi maddelerde (Söızü edilen Ekler işbu Anlaşmanın aynlnnaz 'bir pariçıaSLinı teşkil ©der. 

Madde — 1 1 . 

1. Buı Anlaşmanın tatbik usulleri, ıgereken hallerde, Âkıd Tarafların yetkili merıcileri ara
sında yapılacak uzlaşmalarla teısbit edilir. 

2. llıgili Âkıd Tarafların yetkili mercileri, ibu Anlaşımıanın tefsir veya tatbiki ile illgili ihti
lâfları müzakere yoliyle halletmeye çalışırlar. 

3. !Bu türlü (bir ihtilâf üç aylık bir devre içinde müzakere yioliyle halledilemediği takdirde, 
ilhtilâf, (kuruluşunda ve ıçalışıma usullerinde ilgili Âkıd Tarafların mutabık kalacakları ıbir ha
kem heyetine tevdi olunur. İkinci üç aylık devre içinde de mutabakata varılamadığı takdirde, ihti
lâf, illgili Âkıd Taraflardan (birinin talebi üzerine, Lâhey Adalet Divanı Başkanı' ıtarafmdan 
ıseçilecefk Ibir hakemıe tevdi edilir. Başkan ihtilâfı 'çıkaran taraflardan Ibirini'n! vatandaşı ise 
ibu vazife, ilhtilâf (halindeki taraflardan birinin vatandaşı olmıyan ikinci başkana veya ikıdem sıra
sına göre ondan sonra gelen hâkime tevdi olunur. 

4. İhtilâfın halli kendisine tevdi edilen hakem heyetinin veya (hâkemin alacağı! Ikarar bu An
laşmanın esaslarına ve ruhuna uygun «olarak verilir. Bu karar nihai olup tarafları (bağlar. 

Madde —12. 

Âkıd Taraflardan her hanıgi İbirinin İbu Anlaşmayı feshetmesi halinde : 
>a) Anlaşma hükümlerine uygun lolarak bir kimse (tarafından iktilsabedilmiş lolan Ibütün 

haklar ımahfuz tutulur. Hususiyle, Anlaşma hükümlerine göre, bir Âkıd Tarafın 'ülkesinde ikamet • 
etmekte iken diğer taraf mevzuatına ıgöre bir yardım' .almıa hakkını iktisıabetmiş ise hu yar
dımdan faydalanmaya devam eder. 

b) Fesih tarihinde henüz tamamı iktisabedilımemiış. olan halkların ne suretle kullanılacağı
na dair ilgili taraflar iarasında yapılan mütemmim anlaşmalarda derpiş edilebilecek şart
lar mahfuz kalmak kaydiyle, fesih kanarının yürürlüğe ıgirdiği! tarihten evvel ikmal' edilmiş 
(bulunan sigortalılık: müddetleri ile muadil müddetler hakkında hu Anlaşma hükümlerinin uy
gulanmasına devam »olunun . 

Madde —13. 
1. Bu Anlaşma Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıık (bulundurulur, Anlaşma tasdik edi

lir ve tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 
2. Bu Anlaşma ikinci tasdik (belgesinin tevdi edildiği tarihi takibeden ayın ilik günü yü

rürlüğe girer. 
3. Bu Anlaşma, sonradan tasdik eden mümzi devletleri için, (taisdik belgesinin tevdi edildiği 

tarihi ıtakibeden layın ilk ıgünıü yürürlüğe .girer. 

Madde — 14. 

1. Avrupa Konseyi Babanlar Komitesi, Avrupa Konseyine üye lolmıyan her hanıgi Ibir Dev
leti hu Anlaşmaya iltihak etmeye davet edebilir. 
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2. İltihak muamelesi, ıtevdi tarihini takilbeden ayın ilk ıgiinıii yürürlüğe giren iltihak belge

sinin Avrupa (Konseyi Genel (Sekreterine tevdii ile tekemmül eder. 
3. OBu ımıadde dıükümlerine uygun olarak tevdi edilen iltihak belgesine, iljgili Devlet Hü

kümetindin iLtilhaık tarilhinde 'bu Anlaşımıanın mümızM bulunması halinde 'bu Anlaşmanın I ve II 
numaralı löklerinde yer almaş olması iealbedeeek olan malûmatı ihtiva eden Ibir 'bildiri eklenir. 

4. IBu maddenin 3 ncü paragrafı ıgereğince verilecek Ibilıgi, ibu Anlaşmanın tatbikatı bakı
mından, ilgili Devlet Hükümetinin iltihak (tarihinde İbu Anlaşananın mümızisi bulunması halin
de ibu malûmatın Ikaydedilmiş olması gerekecek olan E'kin bir parçası olarak kabul edilir. 

Madde — lö . 

Avrupa Konseyi Genel (Sekreteri, 
a) Konsey üyeleri ile Milletlerarası Çalışıma Bürosu Genel Müdürüne : 
(i)' Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih ile Anlaşmayı tasdik eden Ibütün üyelerin isim

leri, 
ı(ii) 14 ncü madde .gereğince tevdi edilen iltilhaık 'belgeleri ile /bu (belgelere ekli olarak 'alı

nan bildiriler, 
(ili)1 16 nci madde gereğince alınmış olan ıbildiri iie bu ibildirinin yürürlük tarihi, 
b)> Â'kıd Taraflarla .Milletlerarası' Çalışma Bürosu Genel Müdürüne : 
(i) 7 nci ve 8 nci maddeler ıgereğince alınmış ıolan 'bildiriler, 
(ii) 9 IDCU maddenin 2 nci paragrafı gereğince dermeyan edilen ihtirazı kayıtlar, 
(iid) 19 ncu maddenin -3 ncü paragrafı .gereğince kaldırılan ilhtirazî kayıtlar, 
'hakkında biigi verir. 

Madde — 16. 

işbu Anlaşıma, 13 ncü maddenin 2 nci paragrafı gereğince yürürlüğe ıgirdiği tarihten itiba
ren iki sene için muteberdir. Bu iki senelik müddetin ıhRamundan ve ondan sonra da her yılın 
nihayete ermesinden en az 'altı ay evvel Avrupa Konseyi Genel Sekreterine Ibir Ibildiri gön
dermek suretiyle Anlaşmayı feshetmemiş. olan Âıkıd Taraflar için mütaakıp yıllarda da yü-
rürüllklte ikadır. Bu kaibîl ibir Ibildiri taallûk ettiği d oıvrenin sonunda muteber olur. 

Hükümetleri tarafından usulü dairesinde yetkili Ikılınmıış aşağıda imzaları bulunan Mmseler, 
yuikariki hususları tasdik zımnında, İbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Bu Anlaşıma Baris'te, 11 Aralık 195(3 tarihinde ingilizce ve Fransızca olarak ve 'her iki metin 
aynı derecede muteiber bulunmak üzere, tek nüJsıha .halinde tanzim ediLmişitir. Bu nüsha Av
rupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel Sekreter tarafından 'tasdikli birer ör
neği 'bütün müm&i Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 'gönderilecektir. 

Danimarka Kırallığı Hükümeti adma : 
E. VAERUM 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına: 
ADENATJER 

izlanda Cumhuriyeti Hükümeti adma : 
Kristinn GUDMUNDSSON 

italya Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
Ludovico BENVENUTI 

Belçika Kırallığı Hükümeti adına : 
P. Van ZEELAND 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
BÎDAULT 

Yunanistan Kırallığı Hükümeti adına : 
STEPHANOPOULOS 

irlanda Hükümeti adına : 
Pröinsias MAC AOGAIN 
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Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına : Holânda Kırallığı Hükümeti adına : 

BECH J. W. BEYEN 

Norveç Kırallığı Hükümeti adına : Sar Hükümeti adına : 
Hdlvard LANGE (Bakanlar Komitesinin (53) 30 numaralı 

Kararı tatbikatı olarak) 
P. Van ZEELAND 

isveç Kırallığı Hükümeti adına : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına : 
östen TİNDEN E. KÖPRÜLÜ 

Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti adına : 

Anthony NUTTING 

İHTİYARLIK, MÂLÛLÎYET VE ÖLÜM HALLERİ DIŞINDA KALAN SOSYAL GÜVENLİK 
REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASI 

(EK - 1) 

Anlaşmanın tatbikat sahasına giren sosyal güvenlik rejimleri 
Belçika : 
ilgili mevzuat : 
(a) Çalışanların sosyal güvenliği (mecburi hastalık ve maluliyet sigortası). 
(b) iş kazalarından mütevellit zararların tazmini; iş kazaları ödeneklerinin artırılmasına ve gemi 

adamlarının iş kazalarından mütevellit zararlarının tazminine mütedair hükümler dâhil. 
(c) Meslek hastalıklarının sebep olduğu zararların tazmini; meslek hastalığı sebebiyle aylık al

makta olanlara munzam ödenek verilmesine mütedair hükümler dâhil. 
(d) Çalışanların sosyal güvenliği (işsizlere yardım teşkilâtı). 
(e) Ücret karşılığı çalışanlarla iş verenlere ve kendi hesabına çalışanlara mahsus aile yardımları. 
Yukarıda yazılı bütün rejimler primli rejimlerdir. 
Danimarka : 
ilgili mevzuat : 
(a) Hastalık sigortası (hastalık, analık, ölüm). 
(b) Kaza sigortası. 
(c) işsizlik sigortası. 
(d) Muhtelif sağlık yardımları. 
(e) Aile yardımlarına mütaallik geçici mevzuat. 
(d) ve (e) fırkalarında yazılı rejimler primsiz, diğerleri primli rejimlerdir. 
Fransa : 
ilgili mevzuat ; 
(a) Sosyal Güvenlik Teşkilâtı. 
(b) Tarımdan gayrı mesleklerde çalışan sigortalılar hakkında uygulanan Sosyal Sigortalar reji

mini tanzim eden genel hükümler. 
(c) Tarım işlerinde ücret karşılığı çalışanlarla bunlar gibi muamele gören kimseler hakkında uy

gulanan sosyal sigorta hükümleri. 
(d) Aile yardımları. 
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(e) İ§ kazalariyle meslek hastalıklarının önlenmesi ve tazmini. 
(f) özel sosyal güvenlik rejimleri. 
(g) İşsizlik yardımları. 
(g) fıkrası hariç, yukarıda yazılı bütün rejimler primli rejimlerdir. 
Federal Almanya Cumhuriyeti : 
İlgili mevzuat : 
(a) Hastalık sigortası (hastalık, analık, ölüm). 
(b) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası (mahkûmların iş kazalarının tazmini dâhil). 
(c) İşsizlik sigortası ve işsizlere sosyal yardım. 
(d) Aile yardımları. 
İşsizlere sosyal yardım rejimi hariç, yukarıda yazılı bütün rejimler primlidir. 
Yunanistan : 
İlgili mevzuat : 
(a) Sosyal sigortalar. (İşsizlik Sigortası dâhil). 
(b) Muayyen işçi zümrelerine mahsus özel rejimler. 
Bu rejimler primli rejimlerdir. 
İzlanda : 
İlgili mevzuat : 
(a) (i) Hastalık Sigortası. 

(ii) Hastalık yardımları, günlük ödenekler. 
(iii) Analık ve ölüm ödenekleri. 

(b) Kaza sigortası. 
(c) Aile yardımları. 
Bütün bu rejimler primli rejimlerdir. 
irlanda : 
İlgili mevzuat : 
(a) Millî sağlık sigortası. 
(b) İş kazalarının tazmini. 
(c) İşsizlik sigortası. 
(d) İşsizlere sosyal yardım. 
(e) Münavebeli işlerde işsizlik sigortası. 
(f) Çocuk yardımları. 
(g) Sâri hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve tedavisi. 
(h) Sâri hastalıklara tutulmuş olanlara ödenek verilmesi. 
(i) Ama ve cjocufc sağlığı rejiımilerii. 
(j) Okullarda sağlık hizmeti. 
(k) Analık halinde yapılan nakdî yardımlar. 
(a), (e) ve (e) fıkralarında yazılı rejimler primli, diğerleri ise primsiz rejimlerdir, (b.< fıkrasında 

zikredilen rejimde mükellefiyet, Devletin yardımı olmaksızın, iş verenlere tahmil edilmiştir. 
İtalya : 
İlgili mevzuat : 
(a) Mecburi hastalık sigortası. 
(b) Vereme karşı mecburi sigorta. 
(c) İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı mecburi sigorta. 
(d) Çalışan kadınların analık halinde bedeni ve iktisadi bakımlardan korunması (İktisadi yar

dımlar, gebelik ve doğum hallerinde yapılır). 
(e) İşsizlik yardımları. 
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(f) Muayyen çalışanlar zümrelerine mahsus özel mecburi sigorta rejimleri. 
(g) Aile yardımları. 
(e) fıkrasında yazılı rejim ve (f) fıkrasında bildirilen özel rejimler meyanındaki toprak sahibi 

ziraatçiler, yarıcılar ve çiftlik sahipleri, zanaatkarlar ve balıkçılar (müstakil çalışanlar) a mahsus has
talık sigortası rejimleri kısmen primli, kısmen de primsiz rejimlerdir. Diğer rejimler primlidir. 

Lüksemburg : 
İlgili mevzuat : 
(a) Hastalık Sigortası (hastalık, analık ve ölüm). 
(b) îş kazaları sigortası; kaza sigortasından bağlanan ayıkların artırılmasına dair hükümler 

dâhil. 
(c) İşsizlik yardımları. 
(d) Aile yardımları. 
İşsizlik yardımları ile doğum yardımları hariç, yukarıda yazılı rejimler primli rejimlerdir. 
Holânda : 
İlgili mevzuat : 
(a) Hastalık Sigortası (nakdî ve aynî yardımlar, analık). 
(b) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası; sigortadan bağlanan aylıkların artırılmasına mü-

taallik hükümler dâhil. 
(c) Aile yardımları (ücret karşılığı çalışanlar, sigortadan aylık almakta olanlar ve kendi hesabı

na çalışanlar). 
(d) İşsizlik sigortası ve işsizlere sosyal yardım. 
(e) Maden işçilerinin hastalık sigortası (nakdî ve aynî yardımlar, analık). 
(f) Maden işçilerinin aile yardımları. 
Kendi hesabına çalışanlarla sigortadan aylık almakta olanlara verilen aile yardımları ve işsizlere 

yapılan sosyal yardımlar hariç, yukarıda yazılı rejimlerin hepsi primli rejimlerdir. 
Norveç : 
İlgili mevzuat : 
(a) Hastalık sigortası (hastalık, analık ölüm). 
(b) Sanayi işçileri v. s. nin kaza sigortası. Balıkçıların Kaza Sigortası. Gemi Adamlarının Kaza 

Sigortası. 
(c) İşsizlik sigortası. 
(d) Aile yardımları. 
Aile yardımları hariç, bu rejimler primli rejimlerdir. 
Sar : 
(a) Hastalık Sigortası (hastalık, analık, ölüm). 
(b) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası. 
(c) Aile yardımları. 
(d) İşsizlik sigortası ve işsizlere sosyal yardım. 
İşsizlere sosyal yardım rejimi hariç, yukarıda yazılı rejimlerin hepsi primlidir. 
İsveç : 
İlgili mevzuat : 
(a) Hastalık Sigortası. 
(b) îş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası. 
(c) İşsizlik sigortası ve işsizlere sosyal yardım. 
(d) Müşterek aile yardımları. 
(e) Analık hallerinde yapılan nakdî yardımlar. 
(f) Muhtelif sağlık yardımları. 
(b) fıkrasında yazılı rejimle (c) fıkrasında zikredilen işsizlik sigortası rejimi primli, (a) fıkra

sında yazılı rejimle (e) fıkrasında zikredilen işsizlere sosyal yardım rejimi ve (d), (e) ve (f) fıkrala
rında yazılı rejimler primsizdir. 
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ilgili mevzuat : 
(a) Hastalık ve analık sigortası. 
(b) İş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortaları. 
(c) Muayyen çalışanlar zümreleri için özel rejimler. 
(d) Mecburi sosyal sigortaya dâhil olmıyan işçilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarının tazmi

nine mütedair iş verenlerin hukukî mesuliyetine dayanan rejimler. 
(d) fıkrası hariç, bütün rejimler primlidir. 
ingiltere : 
Büyük Britanya, Kuzey - irlanda ve Man adasında uygulanan mevzuat : 
(a) işsizlik, hastalık, ölüm ve analık sigortalan. 
(b) iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası. 
(c) Aile yardımları. 
(d) Millî sağlık hizmetleri. 
(e) iş kazaları ve meslek hastalıklarının tazmini hakkındaki eski rejimler (yürürlükte bulunduk

ları müddetçe). 
(a) ve (b) fıkralarında yazaı rejimler primli (c) ve (d) fıkralarında zikredilen rejimler ise prim-

siz rejimlerdir. 

İHTİYARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİ DIŞINDA KALAN SOSYAL GÜVENLİK 
REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASİ 

(Ek: II) 

Anlaşmanın tatbik sahasına giren iki veya çok taraflı anlaşmalar (1) : 
Belçika : 
(a) Belçika ile Holânda arasında, 9 Şubat 1921 tarihli İş Kazaları Sigortası Sözleşmesi. 
(ib) Belçika ile Holânda arasında, her iki memleketin sosyal sigorta mevzuatının uygulanması 

hakkında 29 Ağustos 1947 tarihli Sözleşme. 
(c) Belçika ile Fransa arasında, 17 Ocak 1948 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
(d) Belçika ile Holânda arasında, 30 Nisan 1948 tarihli Sosyal Sigorta Genel Sözleşmesi. 
(e) Belçika ile Lüksemburg Büyük Dukalığı arasında, 3 Aralık 1949 tarihli Sosyal Güvenlik 

Genel Sözleşmesi. 
(f) Brüksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde akdolunan çok taraflı Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. < 
(g) Ren gemicilerinin sosyal güvenliği hakkında 27 Temmuz 1950 tarihli Anlaşma. 
(h) Belçika, Fransa ve italya arasında 19 Ocak 1951 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
(i) Majeste Belçika Kiralı ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı ve diğer 

kıratlıklarla ülkelerin kraliçesi ve İngiliz Milletler camiasının başı Majeste Kraliçe arasında, 
20 Mayıs 1957 tarihinde Brüksel'de imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

Danimarka : 
(a) Danimarka ile Holânda arasında, 23 Ekim 1926 tarihli Kaza Sigortası Sözleşmesi. 
(b) Danimarka ile Fransa arasında, 30 Haziran 1951 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
(c) Danimarka ile isveç arasında, 31 Mayıs 1946 tarihli işsizlik Sigortası Sözleşmesi. 

(I) Anlaşma, bahis konusu anlaşmaların mütemmimi olan veya bunları tâdil eden bilcümle 
ek anlaşmalarla protokoller ve uzlaşmalar hakkında da aynen uygulanır. 
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(d) Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç arasında, nıünr/i memleketlerden birindeki Ibir 

Hastalık Sandığı üyelerinin diğer bir memleketteki bir Hastalık Sandığına geçmeleri ve yukarı
da yazılı memleketlerden birinde muvakkaten ikametleri, sırasındaki hastalık yardımları hakkın
da, 19 Aralık 1956 tarihli Sözleşme. 

(e) Danimarka ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında, 1+ Ağustos 1953 tarihli Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi ile nihai Protokol ve Mütemmim Anlaşma. 

(f) Danimarka ile Norveç arasında, İşsizlik Sigortasına ödenmiş olan primlerin karşılıklı ola
rak nazara alınması hakkında, 1.2 Mart 1951 tarihli Sözleşme. 

(g) Danimarka ile Büyük Britanya ve Şimali İrlanda Birleşik Kıratlığı arasında, iş kazala
rı (meslek hastalıkları dâhil) ödenek ve yardımlarının ödenmesi hakkında, 15 Aralık 1953 tarihli 
Sözleşme. 

(h) Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç abasında, 15 Eylül: 1955 tarihli Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi ile buna ek Protokol. 

(i) Danimarka ile Kuzey İrlanda için muteber olmak üzere, Danimarka ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıraliığı arasında, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ödenek ve Yar
dımlarının tediyesi hakkındaki 9 Temmuz 1956 tarihli Sözleşme. 

(j) Danimarka, ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kıraliığı arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi (27 Ağustos 1959) 

Fransa : 
(a) Fransa ile Belçika, arasındaki 17 Ocak 1948 tarihli Genel Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
(b) Fransa ik> İtalya arasında, Fransız Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile Sosyal Sigortalara ve 

aile yardımlarına mütedair İtalyan Mevzuatının iki memleket vatandaşları, hakkında uygulanma
sını tanzim eden 31 Mart 1948 tarihli Genel Sözleşme. 

(e) Fransa ile Birleşik Kırallık arasında, 10 Temmuz 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Söz
leşmesi. 

(d) Fransa Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, Sar meselesinin halli 
hakkındaki 27 Ekim 1956 tarihli Muahedemin 33, 34 ve 35 nei (maddeleri ile 6 numaralı eki. 

(e) Fransa ile Lüksemburg Büyük Dukalığı arasında, 12 Kasım 1949 tarihli Sosyal Güven
lik Genci Sözleşmesi. 

(i) Fransa ile Holânda arasında, 7 Ocak 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
(g) Fransa ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, 10 Temmuz 1950 tarihli Sosyal Gü

venlik Genel Sözleşmesi. 
(h) Brüksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde a'kdolutıan çok taraflı Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 
(i) Fransa ile Danimarka arasında, 30 Haziran 1951 tarihli Sosyal. Güvenlik Genel Sözleşmesi. 
(j) Fransa, İtalya ve Sar arasında, Fransız Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile Sosyal Sigortalara ve 

aile yardımlarına mütedair İtalyan ve Sar Mevzuatının üç memleket vatandaşlarına uygulanmasının 
genişletilmesini ve tanzimini istihdaf eden 27 Kasım 1952 tarihli Sözleşme. 

(k) Fransa, İtalya ve Belçika arasında, Fransız ve Belçika, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile Sosyal 
Sigortalara ve aile yardımlarına mütedair İtalyan Mevzuatının üç memleket vatandaşlarına uygu
lanmasının. genişletilmesini ve tanzimini istihdaf eden 19 Ocak 1951 tarihli Sözleşme. 

(1) Fransa ile Norveç arasında, 30 Eylül 1954 de imzalanıp 1 Temmuz 1956 tarihinde yürürlü
ğe giren Sosyal Güvenlik. Genel Sözleşmesi. 

(m) Fransa ile Yunanistan arasında, 19 Nisan 1958 de imzalanıp 1 Mayıs 1959 tarihinde yü
rürlüğe giren Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti : 
(a) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Fransa arasında, 10 Temmuz 1950 tarihli Sosyal Güven

lik Genel Sözleşmesi. 
(b) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Holânda arasında, 29 Mart 1951 tarihli Sosyal Sigorta

lar Sözleşmesi. 
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(c) Federal Almanya Cumhuriyeti ile .Danimarka Kırallığı arasında, 14 Ağustos 1953 tarihli 

Sosyal Sigorta Anlaşması ile nihai Protokol ve mütemmim Anlaşma. 
(d) Federal Almanya Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında, 5 Mayıs 1953 tarihli Sos

yal Sigorta Sözleşmesi. 
(e) Federal Almanya Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında, 5 Mayıs 1953 tarihli İşsiz

lik Sigortası Sözleşmesi. 
(f) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Danimarka Kırallığı arasında, 14 Ağustos 1953 tarihli 

Sosyal Sigortalar Sözleşmesi. 
(g) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında, 29 Ekim 1954 tarihli İş

sizlik Sigortası Sözleşmesi. 
(h) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Danimarka arasında, 1 Ağustos 1959 tarihinde akdo-

lunup 1 Mart 1961 de yürürlüğe giren İşsizlik Sigortası Anlaşması. 
(i) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasında, 20 Nisan 1960 tarihinde 

akdolunup 1 Ağustos 1961 de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Anlaşması. 
(j) Federal Almanya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya arasında, 20 Nisan 1960 tarihinde 

akdolunup 1 Eylül 1961 de yürürlüğe giren İşsizlik Sigortası Anlaşması. 
İzlanda : 
(a) İzlanda ile Danimarka arasında, iş kazaları sigortası ile maluliyet sigortası tatbikatında 

mütekabiliyet esasını derpiş eden 13 Ekim 1927 tarihli Sözleşme. 
(b) İzlanda ile Norveç arasında, 31 Mayıs 1930 tarihli İş Kazaları Sigortası Sözleşmesi. 
(e) İzlanda ile Norveç arasında, 31 Ekim 1930 tarihli İş Kazaları Sigortası Sözleşmesi. 
(d) İzlanda ile Danimarka arasında, hastalık sandıklarından birinden diğerine geçişler hak

kındaki 1 Nisan 1939 tarihli Sözleşme. 
İrlanda : 
(a) İrlanda ile Büyük Britanya arasında, sigorta ve iş kazalarının tazmini hakkındaki 29 Mart 

1960 tarihli Anlaşma. 
İtalya : 
(a) İtalya ile Fransa arasında, Fransız sosyal güvenlik mevzuatı ile sosyal sigortalara ve aile 

yardımlarına mütedair İtalyan mevzuatının iki memleket vatandaşları hakkında uygulanmasının 
tanzimini istihdaf eden 31 Mart 1948 tarihli Genel Sözleşme. 

(b) İtalva ile Belçika arasında, 30 Nisan 1948 tarihli Sosyal Sigorta Genel Sözleşmesi. 
(e) Belçika, Fransa ve İtalya ai'asında, Belçika ve Fransız sosyal güvenlik mevzuatı ile sos

yal sigortalar ve aile yardımları hakkındaki İtalyan mevzuatının üç. memleket vatandaşlarına tat
bikinin genişletilmesini ve tanzim edilmesini istihdaf eden 19 Ocak 1951 tarihli Sözleşme. 

(d) İtalya Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dukalığı arasında, 29 Mayıs 1951 tarihli Sos
yal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 

(e) İtalya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı arasında, 
28 Kasım 195.1 tarihli Sosyal Sigorta Sözleşmesi. 

(f) Holânda Kırallığı ile İtalya Cumhuriyeti arasında, 18 Kasım 1952 tarihli Sosyal Sigorta 
Genel Sözleşmesi. 

(g) İtalya Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, sosyal sigortalara müta-
allik 5 Mayıs 1953 tarihli Sözleşme. 

(h) İtalya Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, işsizlik sigortası hakkın
da 5 Mayıs 1953 tarihli Sözleşme. 

(i) İtalya Cumhuriyeti ile İsveç Kırallığı arasında, 25 Mayıs 1955 tarihli Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesi. 

(j) İtalya Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı arasında, 
İtalya ve Irlanda'daki sosyal sigortalar hakkında 29 Ocak 1957 tarihli Sözleşme. 
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(&)• îtallya, Fransa ve Sar arasında, Fransız Sosyal Güvenlik Metvzuatı iıle sıosyal sigortalar 

ve aile yardıımılanna mütedair italyan ive Sar mevzuatımın üç memlelkeıt vatandaşlarına tatbiki
nin genişletilmiıesini ve tanzim edilmesini isitlhdaf eden 27 Ka'sıım lı992 tarilhli Sözleşme. 

LükseımbuTig : 
(a) LÜkseımiburıg; Büyük Dukalığı ile Fransa arasında, 12 Kasım 1949 tarihli Sosyal Güven-

ılik Genel Söyleşmesi. 
'(Ib) Lükseımtoung Büyük Dukalığı ile Belçika arasında, 3 Aralık 1949 tarihli Sosyal Geven

lik Genel Sözleşmesi. 
(ç) Düksemlburg Büyük Dukalığı iıle Holânda arasında, 8 Temmuiz 1960 tarihli Sosyal Gü-

venılik Genel Sözleşmesi. 
(d) Büriiksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde alkdedüeıı çok taraflı 

Sosyal 'Güvenlik Sözleşmesi. 
(e) LüksenTİburg Büyük Dukalığı ile Birleşik Kır allık arasında, 18 Ekim 1963 tarihli Sos

yal Güvenlilk Sözleşmesi 
(f) LÜkseımiburıg Büyük Dukalığı ile İtalya Cumhuriyeti arasında, 29 Mayıö 1951 tarihli 

Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi 
Holânda 1 
(a) Holânda ile Belçika arasında, 9 Şubat 1921 tarihli İş Kazaları Sigortası Sözleşmesi. 
(Ib) Holânda ile Norveç arasında, sanayi işçileri ile gemi adamlarının kaza sigortalarında 

mütelkaıbiliyet derpiş eden 9 Ocak 1925 tarihli Söz leşmıe. 
(0) Holânda ile Danimarka larasındaki 23 Ekim 1926 tarihli Kaıza Sigortası Sözleşmesi 
(d) Holânda ile Belçika arasında, ıher iki memleketin sosyal sigortalara mütedair mevzuatı

nın uygulanması 'hakkımdaki 29 Ağustos 1947 tarihli Sözleşme : Bu Sözleşme 4 Kasım 1957 Sözr 
leşımesiyie tadil edilmiştir. 

(e) Holânda ile Fransa arasında 7 Ocak 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi1. 
(f) Holânda ile Lüksemburg Büyük Dukalığı arasında, 8 Temmuz 1950 tarihli Sosyal Gü 

venılik Genel Sözleşmesi 
(ıg> Holânda ile Federal Almanya Cumihuriyeti arasında, 29 Mart 1951 tarilhli Sosyal Siorta-

lar Sözleşmesi 
(Ih) Bürüklsel Paiktı Delvletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde akdoluman çok taraflı Sos

yal Güvenlik Sözleşmesi. 
(i) Rem gemicilerinin' Sosyal güvenliği hakkında 27 'Temmuz 1950 tarilhli sözleşme. 
(j) Holânda ile İtalya arasında, 28 Ekim 19f>2 tarihli Sosyal Sigorta Genel Sözleşmesi. 
(k) Holânda ile Birleşik Kırıallık arasında, 11 Ağustos 1954 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Söz

leşmesi. 
(1) Holânda ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında, 29 Aralık 1954 tarihli İşsizlik Sigorta

sı Sözleşmesi. 
Norveç : 
(a) Norveç, Danimarka ve İsveç arasında, 12 Şubat 1919 tarihli İş Kazaları Sözleşmesi. 
(fa) Norveç ile Holânda arasında, sanayi işçileri ile gemi adamlarının kaza sigortalarında mü

tekabiliyet derpiş eden 9 Ocak 1925 tarihli Sözleşme. 
(c) Norveç ile İzlanda arasında 31 Mayıs 1930 tarihli iş Kazaları Sigortası Sözleşmesi. 
(d) Norveç ile İsveç arasında, bu memleketlerden birindeki bir hastalık sandığı üyelerinin 

diğer memleiketteki bir hastalık sandığına geçmeleri hakkında 22 Aralık 1947 tarihli Sözleşme. 
(e) Norveç ile Danimarka arasında, ıbu memleketlerden birindeki bir hastalık sandığı üyelerinin 

diğerlerindeki bir hastalık sandığına geçmeleri hakkında 21 Ooak 1948 tarihli Sözleşme. 
(f) Norveç ile isveç arasında, işsizlik Sigorta Sigortasına ödenen primlerin karşılıklı olarak naza-

alınması hakkında 18 Aralık 1948 tarihli Sözleşme. 
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(g) Norveç ile Danimarka arasında, İşsizlik gortasına ödenen primlerin karşılıklı olarak naza

ra alınması hakkında 12 Mart 1951 tarihli Sözleşme. 
(h) Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve îsveç arasında, çalışma güçleri azalan kimse

lere sağlanan yardımlar hakkında mütekabiliyet derpiş eden ve Norveç tarafından 13 Mayıs 1954 
tarihinde tasdik olunan Sözleşme. 

(i) Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç arasında, analık sosyal yardımlarında 
mütekabiliyet derpiş eden ve Norveç tarafından 13 Mayıs 1954 tarihinde tasdik edilen Sözleşme. 

(j) Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveç arasında, sigortalıların bir hastalık sigortası sandı
ğından diğerine geçmeleri ve muvakkat ikametle er sırasında hastalananlara yapılacak yardımlara 
mütedair olup Norveç tarafından 13 M:ayıs 1954 tarihinde tasdik olunan Sözleşme. 

(k) Norveç ile Fransa arasında yapılmış olup Norveç tarafından 26 Kasım 1954 tarihinde tas
dik olunan Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 

İsveç : 
(a) İsveç lie Danimarka arasında, 31 Ekim 1946 tarihli işsizlik Sigortası Sözleşmesi. 
(!b) İsveç ile Norveç arasında, işsizlik sigortasına ödenen primlerin karşılıklı olarak nazara 

alınması hakkında 18 Aralık 1948 tarihli Sözleşme, 
(c) îsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda ve Norveç arasında, 15 Eylül 1955 tarihli Sosyal 

Güvenlik Anlaşması ve Ek Protokol. 
(d) İsveç, Danimarka, İzlanda ve Norveç arasında, mümzi memleketlerden birindeki bir hasta

lık sandığı üyelerinin diğer bir memleketteki hastalık sandığına geçmeleri ve yukarıda yazılı mem
leketlerden birinde muvakkaten ikamet sırasındaki hastalık yardımları hakkında 19 Aralık 1956 
tarihli Sözleşme. 

(e) îsveç ile İtalya arasında, 25 Mayıs 1955 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
(f) îsveç. ile Birleşik Kırallık arasında, 9 Haziran 1956 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
Türkiye: 
(a) Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Kırallık arasında 9 Eylül 1959 tarihli Sosyal Sigortn 

Sözleşmesi. 
Birleşik Kırallık : 
(a) Yalnız Büyük Britanya için muteber olmak üzere Birleşik Kırallık ile Fransa arasında, 

11 Haziran 1948 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 
(b) Büyük Britanya Millî Sigorta Vekâleti ile İrlanda Cumhuriyeti Sosyal Yardım "Vekâleti 

arasında, sigortaya ve iş kazalariyle meslek hastalıklarının tazminine mütedair olarak 28 Ocak 1953 
tarihinde imzalanan 16 Mart 1953 te yürürlüğe giren Anlaşma. 

(c) Yalnız Kuzey - îrlânda için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallık ile Fransa arasında, 
28 Ocak 1950 tarihli Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesi. 

(d) Brüksel Paktı Devletleri arasında 7 Kasım 1949 tarihinde akdolunan çok taraflı Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi. 

(e) Yalnız Büyük Britanya için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallıkla îtalya Cumhuriyeti 
arasında, 28 Kasım 1951 tarihinde Roma'da imzalanıp 1 Mayıs 1953 tarihinde yürürlüğe giren 
Sosyal Sigorta Anlaşması. 

(f) Yalnız Büyük Britanya için muteber olmak üzere, Birleşik Kırallık ile Danimarka arasında 
15 Aralık 1953 tarihinde Londra'da imzalanıp 1 Mayıs 1954 de yürürlüğe giren iş kazaları ile 
meslek hastalıkları ödenek ve yardımlarının ödenmesine mütedair Sözleşme. 

(g) Birleşik Kırallık ile Lüksemiburg Büyük Dukalığı arasında, 13 Ekim 1953 tarihinde Lon
dra'da imzalanıp 1 Nisan 1955 de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

(h) Birleşik Kırallık ile Holânda arasında, 11 Ağustos 1954 tarihinde Londra'da imzalanıp 
1 Haziran 1955 de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesi. 

(i) Birleşik Kırallık ile îsveç arasında 9 Haziran 1956 da Stokholm'de imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi. 
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(j) Birleşik Kırallık ile Fransa arasında, 10 Temmuz 1956 da Paris 'te imzalanan Sosyal Gü

venlik Sözleşmesi (ve Porotokol) 
(ık) Birleşik Kırallık ile 'Belçika arasında, 20 Mayıs 1950 tarihinde Brüksel'de imzalanan Sos

yal Güvenlik Sözleşmesi ve tedavi yardımlarına mütaallik Protokol. 
(1) Birleşik Kırallık ile Norveç arasında, 25 Temmuz 1957 de Londra'da imzalanan Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesi. 
(m) İtalya Cumhuriyeti 'ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında, ital

ya 'da ve İrlanda'daki sosyal sigortalara mütaıallik 29 Oeak.1957 tarihli Sözleşme. 
(n) Danimarka ile Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı arasında, Danimarka 

ve Kuzey - İrlanda için muteber olmak üzere, iş kazalariyle meslek hastalıkları yardım ve ödenek
lerinin tediyesi hakkında 9 Temmuz 1956 tarihli Sözleşme. 

(o) Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ile Danimarka arasında Sosyal Gü
venlik Sözleşmesi. (29 Ağustos 1959) 

(p) Büyük Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
Sosyal Sigorta Sözleşmesi. (9 Eylül 1959) 

(q) Büyük Britanya ile Türkiye arasında 9 Eylül 1959 da imzalanıp 1 Haziran 1960 tarihinde 
yürürlüğe giren Sosyal Sigorta Sözleşmesi, 

İHTİYARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİ DIŞINDA KALAN SOSYAL GÜVENLİK 
REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASI 

Âkıd Taraflarca dermeyan olunan ihtirazı kayıtlar : 
1. Danimarka Hükümeti aşağıdaki ihtirazı kaydı dermeyan etmiştir : 
Sâri Hastalıklara mütedair 10 Mayıs 1915 tarihli Danimarka Kanununun, ilgilinin Danimarka 

vatandaşı olmaması veya Devletçe tanınan Bir Hastalık Sandığına üye bulunanaması halinde bir yıllık 
ikamet şartını âmir bulunan hükümleri işbu Anlaşmanın tatbikatından hariç tutulmuştur. 

2. Fransa Hükümeti aşağıdaki ihtirazî kayıtları dermeyan etmiştir : 
a) Mahkûmların îşkazalannın tazminine mütedair Fransız Mevzuatı hükümleri, ilgili memle

kette aynı menfaatleri sağlıyan ve ıbu memleketteki Fransız vatadaşı mahkûmların mezkûr menfaat
lerden faydalanmalarını mümkün kılan bir rejim mevcudolmadıkça, işbu Anlaşmanın tatbikatın
dan hariç tutulur. 

b) Tarımdan gayrı işlerde çalışan sigortalılar hakkında uygulanan Sosyal Sigortalar Reji
mine mütedair 17 Ekim 1945 tarihli Nizamname hükümlerinden bâzılarını yüksek okul talebele
rine teşmil eden 23 Eylül 1948 tarih ve 48 - 1473 numaralı Muaddel Fransız Kanunu, ilgili mem
lekette aynı menfaatleri sağlıyan ve bu memleketteki Fransız vatandaşı yüksek olkul talebelerinin 
mezkûr menfaatlerden faydalanmasını mümkün kılan bir rejim ınevcudolmadıkça, işbu Anlaşma
nın tatbikatından hariç tutulur. 

c) Aile yardımlarının Anlaşmanın tatbik sahasına ithali, 
Ana - babanın tabiiyeti bakımından birfark (bulunmadığı müddetçe, analık yardımlarına mü

taallik Fransız Mevzuatının bu yardımların, çocukları doğuştan Fransız tâbiiyetinde olan veya 
3 ay içinde bu tâbiiyeti iktisabeden ana - babalara hasredilmesini âmir bulunan hükmüne mâni teş
kil etmez. 

3. Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti aşağıdaki ihtirazî kaydı dermeyan etmiş
tir : 

Prim alınmaksızın işsizlere sağlanan sosyal yardımlar bakımından eşit muamele, ancak, kendi 
mevzuatlarına göre veya bu Anlaşma veyahut diğer anlaşmalar gereğince, Alman vatandaşlarına 
işsizlikleri halinde^ kendi vatandaşları ile aynı şartlar dâhilinde ve aynı nisbette olmak üzere : 
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—• Buna tekabül eden bir rejim gereğince yapılan yardımlar, veya, 
— Süresiz olarak yapılan işsizlik Sigortaları yardımları, veyahut, 
— Sağlık yardımları ve sosyal yardımları hakkındaki 11 Aralık 1955 tarihli Avrupa Sözleş

mesinin 7 nci ve 14 ncü maddeleri tatbikatı dışında yapılan sosyal yardımlar, 
Sağlıyan Âkıd Devletlerin vatandaşlarına tatbik edilir. 
4. İzlanda Hükümeti aşağıdaki ihtirazı kaydı dermeyan etmiştir : 
İlgili memlekette, İzlanda tabiiyetinde olanların faydalanabilecekleri bir aile yardımları rejimi 

mevcudolmadıkça, 50/1946 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun aile yardımlarına mütedair hü
kümleri Anlaşmanın tatbikatından hariç tutulmuştur. 

5. Lüksemburg Hükümeti aşağıdaki ihtirazî kaydı dermeyan etmiştir : 
Lüksemburg Hükümeti, Anlaşma hükümlerini doğum yardımları hakkında uygulamamak hak

kını mahfuz tutar. 
6. .Birleşik Kırallık Hükümeti aşağıdaki ihtirazî kaydı dermeyan etmiştir. 
Kuzey İzlanda'da uygulanan aile yardımları rejiminin tatbikatı bakımından, diğer Âkıd Ta

rafların vatandaşları Birleşik Kırallık vatandaşları ile aynı muameleye tabi tutulur, fakat Birle
şik Kırallıkta doğmuş olanlar gibi muamele göremezler. 

İHTİYARLIK, MALULİYET VE ÖLÜM HALLERİ DIŞINDA KALAN SOSYAL GÜVENLİK 
REJİMLERİ AVRUPA ARA ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

İşbu Protokolü imza eden Avrupa Konseyi üyesi hükümetler : 
11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imzalanmış bulunan ihtiyarlık, maluliyet ve ölüm halleri dı

şında kalan sosyal güvenlik rejimleri Avrupa Ara Anlaşması hükümlerini göz önünde bulundu
rarak (aşağıda «Esas Anlaşma» diye ifade edilecektir); 

28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de imzalanmış bulunan Mültecilerin Statüsüne mütaallik 
Sözleşme hükümlerini nazara alarak (aşağıda «Sözleşme» diye ifade edilecektir); 

Esas Anlaşma hükümlerinin Sözleşmede tarif edilen mültecilere de tatbikini sağlıyacak şekilde 
şümullendirilmesini arzu ederek; 

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır : 

Madde — 1. 

Bu Protokolün tatbikatında «mülteci» tâbiri, Sözleşmenin birinci maddesinde buna verilen mâ
nayı ifade eder. Şu kadar ki, her Âkıd Taraf, işbu Protokol gereğince üzerine aldığı mükellefi
yetler bakımından, Sözleşmenin birinci maddesinin (B) paragrafında yazılı mânalardan hangisini 
kabul ettiğini, Sözleşmeyi imza veya tasdik sırasında belirtmemiş ise, bu hususu, Protokolü imza, 
tasdik veya Protokole iltihak sırasında yapacağı bir beyanla belirtir. 

Madde — 2. 

Esas Anlaşma hükümleri Âkıd Tarafların vatandaşları hakkında hangi şartlarla tatbik edili
yorsa mülteciler hakkında da aynı şartlarla uygulanır. Şu kadar ki, Esas Anlaşmanın 3 ncü mad
desi hükümleri mülteciler hakkında, ancak adı geçen maddede zikredilen anlaşmaların Âkıd Ta
raflarının bu Protokolü tasdik veya Protokole iltihak etmeleri hallerinde tatbik olunur. 

Madde — 3. 

1. Bu Protokol, esas Anlaşmayı imza etmiş olan Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık 
bulundurulur. Protokol tasdik de edilir. 
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2. Esas Anlaşmaya iltihak etmiş olan her Devlet bu Protokole de iltihak edebilir. 
3. Bu Protokol, ikinci tasdik belgesinin tevdii tarihini takibeden ayın ilk günü yürürlüğe gi

rer. 
4. Bu Protokol, onu sonradan tasdik eden her mümzi Devlet veya ona iltihak eden bir Dev

let için, tasdik veya iltihak belgesinin tevdii tarihini takibeden ayın ilk günü yürürlüğe girer. 
5. Bu Protokolün tasdik ve iltihak belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir 

ve Genel Sekreter de tasdik veya iltihak edenlerin isimlerini Avrupa Konseyinin bütün üyelerine, 
iltihak eden Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirir. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan kimseler, yukarıki hususları tas
dik zımnında, bu Protokolü imzalamışlardır. 

Bu Protokol Paris'te, 11 Aralık 1953 tarihinde İngilizce ve Fransızca olarak ve her iki metin 
aynı derecede muteber bulunmak üzere, tek nüsha halinde tanzim edilmiştir. Bu nüsha Avrupa 
Konseyi arşivlerinde muhafaza edilecek ve Genel Sekreter tarafından tasdikli birer örneği bütün 
mümzi Devletlere ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir. 

Belçika Kırallığı Hükümeti adına 
P. Van ZEELAND 

Danimarka Kırallığı Hükümeti adına 

Fransa Cumhuriyeti Hükümeti adına 
BİDAULT 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adına: 
ADENAUER 

Yunanistan Kırallığı Hükümeti adına 
STEPHANOPOTJLOS 

izlanda Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Kristinn GÜDMUNDSSON 

İrlanda Hükümeti adına : 
Pröinsias MAC ÂOGAIN 

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Ludovico BENVENUTI 

Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
BECH 

Holânda Kırallığı Hükümeti adına 
J. W. BEYEN 

Norveç Kırallığı Hükümeti adına 
Halvard LANGE 

Sar Hükümeti adına : 
(Bakanlar Komitesinin (53) 30 numaralı 

Karan tatbikatı olarak) 
P. Van ZEELAND 

isveç Kırallığı Hükümeti adına 
östen ÜNDEN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 
F. KÖPRÜLÜ 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Kırallığı Hükümeti adına : 

Anthony NUTTING 

~.*~ I V A - « 
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