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79 ncu Birleşim 

3 . 4 . 1967 Pazartesi 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. —Yoklama 

3. — Başkanlık Divanının G-enel Ku
rula sunuşları 

içindekiler 
Sayfa 

445 

446 

446 
1. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yıl

maz'm Türk Hava Kurumunun vatandaş
ların başka bayır kurumlarına bağışladık
ları kurban derilerinin zorla toplattırması
nın doğru olmadığına, bu Kurumun böyle
ce gayesinden uzaklaştığına, bu konularda 
tedbirlerin alınmasına dair demeci 446:448 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'-
un, Ordu ilinin Fatsa ilçesinde bir tarım li
sesinin açılmasına karar verildiği halde üç 
sonedir açılmadığına, 1967 yılında ihalesi
nin yapılarak temelinin atılmasının sağlan
masına dair demeci 448:449 

3. — Amerika Birleşik Devletlerini zi
yaretleri sırasında Anayasanın 100 ncü 
maddesi gereğince kendilerine Cumhuriyet 

Sayfa 
Senatosu Başkanı îbrahim Şevki Atasa-
ğun'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/618) 449 

4. — Yeni bir Devlet Bakanlığı kuru
larak buraya eski Ulaştırma Bakanı Seyfi 
öztürk'ün atandığına ve Bakanlar Kuru
lundan çekilen bâzı bakanların çekilmele
rinin kabulü ile yerlerine yapılan yeni 
atanmaların Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/619) 449 

5. — Halklarında öncelikle görüşülmesi 
kararı verilen işler dışında gelecek birle
şimin ilk saatinde ele alınacak konulara 
dair Baş/kanlığın açıklaması. 449 

4. — Görüşlen işler 450 

1. — Mille/t M'ecli'isi, Cumhurbaş'kanhğı 
ve Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhe-
sabı 'hakkında Meclis Hepaslarını İncele
me Komisyonu raporları (5/25) (S. Sayı
sı : 190) 450 
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Sayfa 
2. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, 

Haziran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları 
hesabı hafclkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 225) 450 

3. — T. B. M. Mcclioi Saymanlığının, 
Ekîm ve Kasım 1966 ayları hesabı hak
kında Hesapları İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/27) (S. Sayısı : 226) 450 

4. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yar
dım Avrupa S ön1 eşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında 'kanun ta
sarısı ve Ada'i-et ve Dışişleri komisyon1 arı 
raporları (1/147) (S. Sayısı : 145) 451,488:491 

5. — Tüukiyc Cumhuriyeti HÜKÜmeti 
ile Macaristan Haik Cumhuriyeti Hükü-
•meti arasında Hava Ulaştırmasına dair 
28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onay
lanmalının uygun bulunduğu hakkmda 
kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Dışişleı'iı 
komisvonlan raporları (1/264) (S. Sıvı. 
sı : 166) 451:452,492:495 

6. — Niüklcer en eni • sahasında huku
kî mesuliyete dair Sözleşmeyi tad'i'l eden 
Ek Pr-'tdkolün onaylanmasın'n uygun bu
lunduğu hakkında kanun 'tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/261) (S. Sa
yısı : 167) 452:453,496:499 

7. — 6368 siydi KnnrvrTn onaylanan 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 'bâzı hü
kümlerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarih1! 
Ek Tüzüğün onaylanmaman uygun bu-
lunıduğu hnkkmda kanun tasarısı ve Dış
işleri ve 'Sağb'k ve Sosyal Yardım komis
yonları raporları (1/260) (S. Sayısı : 175) 453. 

500:503 
8. — Yabancı memleketlerde yandan 

cVemırc mera "'imi erinin kolay^ışi'ırılması 
hakkındaki söz'lcşmcnin onaylanmasının 
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Sayfa 
uygun bulunduğuna 'dair kanun tasarısı 
ve Adalet, içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/181) (S. Sayısı : 222) 454,504: 

507 
9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilât] 

Genel Konferansının ıkırkbeşinci topılantı 
dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Çalrma komisyonları raporları. (1/309) 
(S. Sayısı : 228) 454:455,508:511 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçilka 
Kırallığı arasımda 'imzalanan Sosyal Gü
venlik hakkında Genel Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna da'ir ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları. (1/315) (S. Sayı 
sı : 229) 455:456,512:515 

11. — Maıkinalardan 'korunma ile ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve D'§i§lerî ve 
Çalışma 'komisyonları raporlar. (1/319) 
(S. Saysı : 230) 456,516:519 

12. — Tür'idye Cumhuriyeti ile Ho'lân
da Kırallığı arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik Södeşmeoln'in onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Sağlı'k ve Sosyal Yardım, Dışişleri ve 
Calırma komisyonları raporları. (1/293) 
(S. Sayısı : 231) . 456:457,520:523 

13. — Is 'kanunu tasarısı ve Ta~ım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağhlk 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, 
Ticaret, Adalet, Çalışma ve Plân kcım'is-
yonîarından seçilen 2 şer üyeden Ikurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/232) (S. Sa
yısı : 160) 457:487 

• ı ^ • • 
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1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Milletvekili Kâzım Kangal, kış mevsi
minin uzun sünmesi ve şiddetli geçmesi sebebiy
le Siva3 ilinde hayvan yemi sıkıntısı çekildiğine, 
bu sebeple tohumlukların hayvanlara yediril
mesi zorunluğu hâsıl olduğuna, bu konularda 
Hükümetçe tedbir alınması gerçeğine, 

Adana Mil'lotvciklli Mahmut Bazdoğan, Dev
let dairelerinde "ve okullarda çalıştırılan hade-

'•melor.'a geçim sı'k-sn'tısı çektiklerine, Devlet Me
murları Kanununun tatbikatında bunların güç 
durumlarının da giderilmesi için tedbir alınma
sına ve 

Manisa Milletvekili Sami Binlcioğlu da, genç
lerimizin Avrupa gençliğini gerek giyimlerinde, 
gerekse eğlencelerinde takTidcttiklcrine, bu ko
nular d.ı kanuni ve idari todbirler alınarak gene-
lerimizin dejenere olmaktan kurtarılmaları ge
rektiğine dair gündem dışı demeçte bulundular. 

Erzurum Milletvekili îrmail Hakkı Yıldırım'-
m yasama dokunulmazlığı ile ilgili ee?uşturma 
evrakının 789 sayılı Af Kanunu muvacehesinde 
adlî mercilerce tetkik edilmek üzere iadesine dair 
Başbakanlık tezkere:*.', okundu vo adı geçen evra
kın rçeriver'ldira bildirildi. 

Millî Eğitim Komisyonu Bnnkanlığmm, Cum-
hurivet S^natoTiı Aydın Üycıi Orman Se.im Sarı
göllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası kuruluşu 
hakkındaki kanun teklifinin, avnı konudaki tasa
rıyı görüpmdv üzere kurulan Geçici Komisyona 
havalesine dair tezkeresi kabul olundu. 

Parti grupları başkanvekillerinin : 
1. Haklarında öncelikle görüşülme kararı 

verilmiş işlerin dışında kalan ve 31 Mart 1967 
tarihli gündemde yer rlan işlerle, T. B. M. M. 
Karma Komisyonundan ve Cumhuriyet Senato

sundan gelen işlerin görüşülmesi için Çarşamba 
günleri hariç, her birleşim başında bir saatlik 
zamanın ayrılması, 

2. Görüşülecek işlerin sırasında Başkanlıça 
tcjbitini ve bu tesbitte önce 1 maddelik sonra 
sırasiyle 2 - 3 ve ilh. maddelik işlerin dikkate 
alınması, 

3. Bir saatlik zaman içinde görüşülecek işle
rin Başkanlıkça bir birleşim önce' Genel Kurulun 
bilgilerine arzına dair önergesi kabul olundu. 

Alman bu karara göre gündemin Tüzük ge
reğince bir defa görüşülecek işleri arasında bulu
nan 190, 225 ve 226 S. Sayılı raporlarla iki gö
rüşmeye tabi işlerin birinci görüşülmesi yapı
lacaklardan 145, 166, 167, 175, 222, 228, 229, 
230 vo 231 S. Sayılı anlaşmaların 3 .4 .1967 Pa
zartesi günü yapılacak 79 ncu Birleşimin ilk sa
atinde görüşüleceği bildirildi. 

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm Ame
rika'ya yapacakları seyahate Kocaeli Milletvekili 
Nihat Er'.m ile İstanbul Milletvekili Aydın Yal-
çın'ın katılmalarının kararlaştırılmış bulunduğu
na dair Başbakanlık tozkereâj kp.bul olundu. 

îş kanunu tasarısının maddeleri üzerinde bir 
süre daha görüşüldü. 

3 . 4 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,00 da son veril
di. 

Başkan 
BaHkan vekili 

Ahmet Bilgin 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 
Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Bitlis Milletvekili Cevdet Ge-boloğlu'nun, 
Bitlis civarında bir hidro - elektrik santrali kurul
malına dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/530) 

— M5 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îmail Arar 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Ali Rıza Çetiner (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Elektrikler yandığı zaman sayın üyelerin 
lütfen beyaz kabul düğmelerine basmalarını ri
ca öderim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonradan 

gelen sayın üyelerin de lütfen acele ederek beyaz 
kabul düğmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıl di.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Gerekli 
çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili Mevlût Yılmaz'ın, 
Türk Hava Kurumunun vatandaşların başka ha
yır kurumlarına bağışladıkları kurban derilerinin 
zorla toplattırmasının doğru olmadığına, bu Ku
rumun böylece gayesinden uzaklaştığına, bu ko
nularda tedbirler alınmasına dair demeci. 

• BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Mev
lût Yılmaz, Türk Hava Kurumunun faaliyetle
riyle ilgili gündem dışı bir konuşma istomştir. 
Bu konuşmada kendisine söz veriyorum. Buyu
run 'Sayın Yılmaz. 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

_ Kurban Bayramından beri efkârı umum.iyeyi 
hususiyle basınımızı yakından ilgilendiren bir ko
nuya temas etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Yüce Meclisin muhterem âzalarının malûmları 
olduğu üzere her sene Kurban bayramlarında kur
ban derileri Türk Hava Kurumunun ilgilileri ta
rafından toplanmaktadır. 

Bu sene müslüman halkımızın birçoğu kurban 
derilerini Türk Hava Kurumuna vermeyip mem
lekete hizmet ettiğine yakinen şahidolduğu ilim 
ve hayır müesseselerine bağışlamışlardır. 

Yine her yıl İçişleri Bakanlığı tarafından 
bütün valilere (Cem'i lanet Nizamnamesine) da
yanılarak kurban derilerinin münhasıran Türk 
Hava Kurumuna verilmesi için tamimler yayınla

nır. Bu sene de İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fethi 
Tansuk imzasiyle bütün valiliklere birer tamim 
gönderilmiştir. Mezkûr tamimin yayınlanmasın
da Muhterem İçişleri Bakanımız Faruk Sükan 
Beyefendinin haberi olduğunu sanmıyorum. Olsa 
idi buna müsaade etmezlerdi kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; kurban nedir Önce 
bunu tarif edelim. Kurban kesmek dinî bir veci
benin ifasıdır. Şer'î ölçülere göre malî durumu 
müsaidolan her müslüman Allaha inandığı için, 
Al lalım emirlerini yerine getirmek için kurban 
keser. Kesen kişi bunu serbestçe dilediği şekilde 
ve dilediği yere tahsis etmek hakkına sahiptir. 
Gerek Anayasa, gerek mer'i hukukî nizam bunu 
âmirdir. Aksine ne bir emir verilir, ne de bir 
nizam vaz'ı düşünülemez. Fakat haber aldığımıza 
göre memleketin muhtelif vilâyet ve kasabaların
da halkın Hava Kurumundan başka hayır müesse
selerine bağışladığı kurban derileri Hava Kuru
mu ilgilileri ve mahallin idare âmirlerinin emir 
ve direktifleri ile polis ve jandarma zoriyle ve 
hattâ birtakım din adamları dahi tevkif ettirile
rek vatandaşın hayır derneklerine hibe ettiği 
kurban derileri toplattırılmış ve Hava Kurumu 
depolarına atılmıştır. Halbuki (Cem'i îaenet 
Nizamnamesi) hiçbir kurum ve derneğe kurban 
derilerinin toplanttırılması hususunda inhisarcı
lık tanımamıştır, öyle ise bu hareketler Anayasa 
ve mer'i kanunlara aykırıdır. Şöyle ki; Anaya
sa ve mülkiyetle ilgili kanunlar, ferde sahiboldu-
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ğu mallar üzerinde her türlü tasarrufta bulun
mak yetkisini vermiştir. Kurban derileri de şa
hıs malı olduğuna göre bunlar ister diğer şahıs 
ve müesseselere bağışlanabilir, istenirse şahsın 
uhdesinde kalır. Kimsenin, sıfatı ve mevkii ne 
olursa olsun, vatandaşın hareket tarzı hakkında 
ne bir tenkitte bulunmaya, ne de şu veya bu şe
kilde harekete zorlamaya hakkı yoktur. Bâzı 
ilçelerin kaymakamları kurban derilerini şu ve
ya bu müesseseye bağışlıyacaksm gibi zor kulla
narak kanunsuz hareketlerde bulunduklarına 
şahidolunmuştur. 

İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu tami
min bir tavsiye mahiyetini aşmaması icabeder-
ken bâzı kaymakamlar bunu bir emir telâkki ede
rek ve hattâ basla kullanarak hareket etmişlerdir. 
Bunlardan bir tanesini arz ediyorum : 

[Kuran Kursu Başkanlığına 
Yeşilova 

Kurban derileri hakkında İçişleri Bakanlığı
nın emirleri aynen yukarıya çıkarılmıştır. Her 
yıl olduğu gibi bu sene de kurban derileri tama
men Hava Kurumu hesabına toplanacaktır. Kur
ban derilerine hiçbir dernek ve teşekkülün mü
dahale etmemesini, müdahale edenler hakkında 
kanuni işlem yapılacağı önemle tebliğ olunur. 

Muhterem arkadaşlar, hangi madde, hangi ka
nun, ne olduğunu burada bahsetmeden doğrudan 
doğruya bir zor kullanarak ve emir mahiyetini 
alarak ilgililere açıkladığını bu yazısından anla
mış bulunmaktasınız. Yazan da, 7.3.1967 Kayma
kam A. Vahap Yıldırım, imzası ile. 

İlgililerin bu hareketleri dine ve ibadet hür
riyetine bir müdahale değil midir? Lâik bir dev
letin idare adamları nasıl olur da böyle halka 
baskı yaparak bir kurumun namına tamamen di
nî bir bağış olan kurban derilerini toplıya.bilir?] 

Hem bu Hava Kurumu Cumhuriyet kurulalı-
beri durmadan halktan post, fitre ve zekât top
lar. Şimdiye kadar sağladığı bu gelirlerden ciddî 
bir icraat yaptığı görülmemiştir. Bir çiftlik gi
bi kullanılmaktadır. Senede kurban derilerin
den 36 000 000 lira gibi büyük meblâğı tahsil 
eden bu kurum memlekete şimdiye kadar ne gibi 
müspet hizmetlerde bulunmuştur? Senelerden be
ri halkın ensesinde boza pişirmekten başka ne iş 
yapmıştır? Hava Kurumu ilgilileri Anadolu'da 
uçaklarla zirai mücadele yaptıklarım ve âfetle

re karşı havadan yardım için hazır bir ekibin 
bulunduğundan söz ederler. Halbuki son Varjto 
deprem felâketinde bu hazır ekibin felâketzede
lere yardım ettiğini duymadık. Çoğu defa topla
nılan paralardan postlardan elde edilen gelir 
gayrimeşru yollarda kullanılmaktadır. Şöyle ki; 

BAŞKAN - - Sayın Mevlüt Yılmaz, lütfen 
sözlerinizi bağlayınız efendim. 

MEVLÜT YILMAZ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

-Birkaç kişinin keyfi için büyük paralar sarfı 
ile yüzme havuzları yaptıran, danslr balolıt' par
tiler tertipliyen, gayesinden tamamen uzaklaşan 
Türk Hava Kurumunun ilgililerinin iç yüzlerini 
halk tamamen öğrendiğinden bu kuruma itimat 
etmemekledir. Memlekete müspet hizmetlerde 
bulunduğuna inandığı hayır derneklerine.; kur
ban derilerini bağışlamaktadır. Bu da onun en 
tabiî hakkıdır. Sonra Haya Kurumu ilgilileri 
hangi kuvvete, hangi kanuna, hangi salâhiyete 
dayanarak yüzde yüz halkın malı olan kurban de
rilerini zorla halkın elinden alırlar? Halk fitre 
ve derilerini istediği yere verme hakkına sahiptir. 
Buna Devlet idarecilerinin karışması tecviz edile
mez. Böyle hareket eden idareciler Devlet otori
tesini kötüye kullanmışlardır, kanunlara saygılı 
olmak babında örnek teşkil edecekleri yerde maa
lesef kanunsuzluğun müsebbibi olmuşlardır. Üs
telik bu haksız icraatları kılıfa uydurmak ve 
mazur göstermek için Başbakanın aslında mevcut 
bulunmıyan tamimlerini istinat sebebi olarak kul
lanmışlardır. Anayasa, kanunların çiğnenmesi hâ
linde vatandaşa direnme hakkı tanımıştır. 

Malına göz konulmak istenilen, idarecinin key
fine göre kurban derisini muayyen bir yere ver
in eve zorlanılan vatandaşın direnme hakkı vardır. 
Yani baskıdan korkmamak ve vicdanının emretti
ğini yapmak. Aslında demokratik nizam da hak
kını aramasını ve almasını bilen vatandaşların 
çokluğu nisbetinde oturacaktır . 

Bu alenî kanunsuzluk ve gasplar karşısında 
Devlet idare etmek mevkiinde bulunan zevat der
hal harekete geçmelidir. Vazifesini ve salâhiyetle
rini suiistimal eden kaymakamlar hakkında idâ
ri tahkikat açılmalıdır. Kanunsuzluklara set çc-
kiloTTık hukuk devletinin icapları yerine' getiril-
meVdir. Hakkı çiğnenen vatandaş Devletinden bu
nu beki örmektedir. Her ne suretle olursa olsun, 
hâdise gülünç Ve acıdır. Hiçbir"'mahkeme" ve 
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hiçbir makam kurban derileri şu veya bu kuru
ma verilecektir diye bir karar çıkaramaz. Bu ad
lî ve idari bir skandaldir. Polis de bu işe karışa
maz. Onun vazifesi post toplamak değildir. 

Sayın Dahiliye ve Adliye vekillerinden cere
yan eden usulsüz muamelelerin üzerine eğilmele
rini rica ederken, Hava Kurumu denilen ve ga
yesinden uzaklaşmış bulunan çiftliğin derhal bü
tün icraat ve hesaplarının gözden geçirilmesini, 
bir daha deri, zekât ve fitre toplattırmak için 
tamim yayınlanmamasını Türk Milleti adına rica 
ederiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, biraz 
sonra görüşmesini yapacak olduğumuz Millet
lerarası anlaşmaların tasdiki ile ilgili 9 kamın 
tasarısı için açık oyİPıma yapılacaktır. Bu iti
barla sayın üyelerin bilgilerine şimdiden sunu
yorum. 

2. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un, 
Ordu Hinin Fatsa ilçesinde bir tarım lisesinin 
açılmasına karar verildiği halde üç senedir açıl
madığına, 1967 yılında ihalesinin yapılarak te
melinin atılmasının sağlanmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Kemal 
Şensay, Ordu ilinin Fatsa kabasında bir ziraat 
okulu açılması ile ilgili olarak gündem di31 söz 
istemiştir. Buyurun Sa.ym Şensoy. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, 1964 yılında Karma 
Hülkümet zamanında Sayın Ziraat Vekili Tu
ran Kayanlı'nın hiımmet ve gayretleri ile Ordu'
nun Fatsa kazasında bir ziraat lisesi yapılma
sı karargir olmuş idi. Bu güzel hareketinden 
dolayı Sayın Turan Kapanlı'ya olan minnet ve 
şükra.n duygularımızı tekrarlamakla hislerimi
zi ifade etmiş bulunuyoruz. 

Ancalk, muhterem arkadaşlarım, aradan üç 
senelik bir zaman geçmiş olmasına rağmen, 
Fatsa'da yapılması mukarrer bu lisenin yapıl
masına dair c.n ufak bir hizmet müşahede ede-
med'ik. Geçon sene Sayın Ziraat Vekili ile bir
ilikte Fatsa'ya gittiğimizde Sayın Ziraat Ve
kili Bahri Dağdaş, lisenin arsasını da tetkik et
mek suretiyle 1967 yılında bu lisenin -t om elinin 
atılacağını vait buyurmuşlar idi. 

Muhterem arkadaşlarım, Fatsa'daki en gü
zel arsa, şehirin en güzel semti bu ziraat oku
luna tahsis edilmiş ve tahsis muamelesi de iki 

yıl önce ikmal edilmiş bulunmaktadır. Fatma'da 
bir ziraat lisesinin yapılması yolundaki gay
retler Fatsalı hemşehrilerimizin içten gelen 
duygularının ve samimî dileklerinin gayet gü
zel bir örneği iken, maalesef arada.n geçen bun
ca zamana rağmen 1967 yılında da bu lisenin 
veyahut zöraat okulunun temelinin atılacağına 
dair bir işareti ortada görememekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Fatsa seneler se
nesi çile çekmiş, birçok eserlerden mahrum kal
mış, kendi haline terk edilmiş Karadeniz'in 
güzel bir beldeyidir. Son iki sene içinde Fatsa 
liman inşaatı, Fatsa Balıkçı Barınağı, Fatsa 
özel lisesi gibi büyük ve kıymetli eserlerin ya
nma inzimam etmesini temenni ettiğimiz Fatsa 
Lisesi hakkındaki Sayın Ziraat Vekilinin va'di-
nin yerine getirilmesini ehemmiyetle istirham 
ediyoruz. Eğer bu talebimiz mücerret bir ta
lepten ibaret bulunsaydı, bir arsa meselesi ba
his konusu olsaydı belki bu kadar acele etmi-
yeockt.ik. Hukukî muamelesi ilkmal ve ifa edil
miş olan ve en güzel semt.i bu liseye tahsis edil
miş bulunan faaliyetin neden geri kaldığını 
anlıyamadık. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılacak olan bu 
lise veya ziraat okulu, sadece Fatsa'nın değil, 
bütün Ordu'nun ekonomik, içtimai ve zirai sa
hada büyük kalkınmalar katedeccğoıe bir de
lil olacaktır. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlariım, Ka
radeniz'de, hususiyle Ordu'nun Fatsa kasasın
da bir balık unu fabrikası yapılması mutasav
verdir. Yapılacak olan bu ziraat lisesinin bir 
şubesini Balıkçılık Enstitüsü olarak hizmete 
anmak ve bu suretle ziraatin geliştirilmesinde, 
bilhassa gübre sanayiinde ehemmiyetli rolü 
olacak olan bu fabrikanın bir kolunu teşkil 
edecek olan bu enstitü de liseye ilâve edilmek 
suretiyle Fatsa büyük bir esere kavuşmuş, ola
caktır. 

Mercie, dâvaları vadetmek değil, mesele 
cıcrlorln yapılacağını kesinlikle ifade etmek 
değil, asi olan eserin temeline başlamak ve Fat-
salıların, Ordu'nun tehalükle beklemiş oldu
ğu bu güzel eserin biran evvel tahakkukunu 
imkân dâhiline sokmaktır. Sayın Hükümeti
mizden eminiz. Sayın Ziraat Vekilinin sözünü 
senet kabul ediyoruz. Ancak 1967 yılında hiç 
olmazsa ihalesinin yapılması ve temelinin atıl-
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ması Fatsalıları ve Orduluları memnun edecek, 
biz de, esere eser katan insanların bü büyük 
gayreti karşısında memnuniyet duygumuzu ifa
de edeceğiz. Mâruzaıtım bu kadardır. Hepinizi 
saygıyla selâmlarım. 

3. — Amerika Birleşik Devletlerini ziyafetle
ri sırasında , Anayasanın 100 ncü maddesi ge
reğince kendilerine Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/618) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret etmek 
üzere, Başkan Lydon B. Johnson tarafından 
vâki daveti kabul ettiğinden, 2 Nisan 1967 
Pazar günü Ankara'dan harakötim mukarrer
dir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü 
maddesi gereğince, avdetime kadar, Cumhur
başkanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
B. tbrahim Şevki Atasağun'un vekillik edece
ğini arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinizle sunulur. 

4. — Yeni bir Devlet Bakanlığı kurularak 
buraya eski Ulaştırma Bakanı Seyfi öztü'-k'ün 
atandığına ve Bakanlar Kurulundan çekilen 
bâzı bakanların çekihnelerinin kabulü ile yer
lerine yapılan yeni atanmaların Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/619) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

4951 sayılı Kanuna göre yeni bir Devlet 
Bakanlığı kurularak bu Devlet Bakanlığına 
Ulaştırma Bakanı B. Seyfi öatürk'ün, Ulaştır
ma Baka.nlığma İstanbul Milletvekili B. Saa
dettin B'ılgiç'in atanmalarının; görevlerinden 
istifa eden Devlet Bakanı B. Ali Fuat Aıişan, 
Millî Eğitim Bakanı B. Orhan Dengiz, Bayın
dırlık Bakanı B. Ethem Erdinç, Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı B Edip Somunoğlu, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı B. tbrahim De-
r.Lnor ve Köy İşleri Bakau B. Sabit Osman Av-
cı'nırı istifalarının kabulü iı. Devlet Bakanhğı-
ğına Ticarot Bakam B. Sadık Tekin Müftüoğ-
lu'nun, Ticaret Bakanlığına Bursa Millet vekili 
B. Ahmet Türkel'in, Millî Eğitimi Bakanlığına 
Edirne Milletvekili B. İlhami Ertem'in, Ba
yındırlık Bakanlığına Ankara Millotvcikili 
B. Orhan Alp'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına Kayseri Milletvekili B. Vedat Âli 
Özkan'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına Devlet Bakanı B. Rcıct Sezgin'in, bu su
retle açılacak Devlet Bakanlığına Erzincan 
Milletvekili B. Hüsamettin Atabeyli'nin, Köy 
İşleri Bakanlığına Ankara Milletvekili B. Tur
gut Toker'in ai-anmaılarmın, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. (Alkışlar) 

5. — Haklarında öncelikle görüşülmesi kararı 
verilen işler dışında gelecek birleşimin ilk saatin
de ele alınacak konulara dair Başkanlığın açık-
la:::azı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Genel Ku
rulun 31 Mart 1967 tarih ve 78 nci Birleşiminde 
kabul buyurduğunuz karar gereğince 6 Ni
san 1967 Perşembe günü îş Kanunundan evvel 
gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler mc-
yanmda bulunan 14, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci sıra 
numaralarıhdaki işlerle Tüzük gereğine:; bir defa 
görüşülecek işler arasında bulunan 12 nci sırada
ki işin görüşüleceğini 'bilgilerinize sunarım. 

Gündeme geçiyoruz. 

Yine sözü geçen 31 . 3 . 1967 tarih ve 78 nci 
Birle^-imdc kabul buyurduğunuz karar gereğince 
bugünkü gündemin Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işlerin*n arasında bulunan 23, 25, 26 
sıra numaralarında kayıtlı üç raporun görüşülme
si gerekmektedir. İttihaz buyurduğunuz karar 
gereğince bir saat müddetle yani 16,20 ye kadar 
bu işleri görüleceğiz. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kcsinhesabı hakkın
da Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu rapor
ları (5/25) (S. Sayısı: 190) (1) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının bu işin 
öncelikle görüşülmesi hakkındaki önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin Tüzük gereğince bir defa 

•görüşülecek işlerin 23 ncü sırasında bulunan 
«Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
Başkanlığı 1965 yılı Kcsinhesabı hakkındaki rapo
run» Genel Kurulun 81 . 3 . 1967 tarihli Birle
şiminde tasvJbedilen grup temsilcileri önergesi 
muvacehesinde öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Meclis Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü geçen rapor bastırılmış ve dağıtılmıştır. 
Bu suretle bilgilerinize arz edilmiş bulunmakta
dır. Muhasebei Umumiye Kanununun 127 nci 
maddesinin son fıkrası gereğince aidolduğu Ha
zine hesabı umumisine katılmak üzere Hükümete 
gönderilecektir. 

25 nci sıra numarasında kayıtlı iş; 

2. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hak
kında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu 
(5/26) (S. Sayısı : 225) (2) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının önergesi
ni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin Tüzük gereğince bir defa 
görüşülecek işler .bölümünün 25 nci sırasında bu-

(1) 190 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) 225 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eldidir. 

lunan «T. B. M. Meclisi Sayman lığının Haziran, 
Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporunun» Ge
nel Kurulun 31 . 3 . 19Ö7 tarihli Birleşiminde 
tasvibedilen grup temsilcileri önergeleri muva
cehesinde öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Meclis Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisj^o-

nu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, 
Ekim ve Kasım 1966 ayları hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/27) 
(S. Sayısı: 226) (1) 

BAŞKAN -
ni okutuyorum. 

Komisyon Başkanının önergesi-

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü 'gündemin Tüzük gereğince bir defa 

görüşülecek işler bölümünün 26 nci sırasında bur 

lunan «T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1966 ayları hesabı hakkındaki 
raporun» Genel Kurulun 31 . 3 . 1967 tarihli 
Birleşiminde tasvibedilen grup temsilcileri öner
gesi muvacehesinde öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Meclis Hesapları İnceleme 
Komisyonu Başkanı 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyo ram. 
(Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko

misyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

(1) 226 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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4. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 115) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi için Dışişleri Komisyonu Baş
kanı tarafından verilen -önergeyi okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü 'gündemin 1 no i görüşülmesi ya

pılacak işler ıbölümünün 8 nci sırasında bulu
nan «Ceza işlerinde Ikarşılıklı adlî yardıım Av
rupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının» Genel 
Kurulun 31 . 8 . 1967 tarihli birleşiminde fcas-
vibedilen grup temsilcileri önergesi muvacehe
sinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 
/ BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme

sini 'oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Tasarının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve 'komisyonun lütfen yeri
ni almasını rica ederim. 

Dışişleri Komisyonu /Sayın Başkanı veya 
sözcüsü ve Hükümet adına Dişilileri Bakanına 
vekâlet ©den sayın arkadaşıımız veya başka bir 
bakanın lütfen ıözel yerlerini almasını rica ede
rim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Bulunmadığına >görc maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 'Maddelere 'geçilmesi kabul 'edilmiştir. 

'Tasarınm ivedilikle görüşülmesini oylarını
za ısunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi fcabul «edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa 
Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulun

duğu hakkında Kanun 
MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesin

de 20 Nisıan 1959 tarihinde Strasburg'da imza-

(1) 145 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

lanan «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesi» nin 2 nci maddede yazılı 
beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — a) Madde 5 
Arama veya eşya haczini istihdaf «den isti

nabelerin 1 nci paragrafın a, b, c, fıkraların
da yazılı şartlara bağlanması, 

!b) Madde 7 fıkra 3 
Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulunan ta

kibata mâruz şahıslara yapılacak tebliğler ilgıili 
Türk makamlarına, dinleme tarihinden .asgari 
40 ıgün lönce vürudedecek şekilde gönderilmeli
dir. 

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

Üçüncü maddeyi »okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tardhinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

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

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen var mı? Bulunmadığına göre tasarı açık 
oylarınıza sunulacak kutular önce sıralar ara
sında dolaştırılacak, sonra hitabet kürsüsü 
önünde bulundurul acaktır. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve 
Dışişleri komisyonları raporlar (1/264) (S. Sa
yısı : 166) (1) 

(1) 166 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Tasarının ivcd lik ve öncelikle 
görüşülme ji hakkında Dışişleri Komisyonu Baş
kanı tarafından vcrilmJş bir önerge vardır oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nei görüşülmedi ya

pılacak işler bölümünün 9 ucu sırasında bulu
nan «T. Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 28 Haziran 1963 tarhili Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Ka
nun tasarısının» Cenel Kurulun 31 . 3 . 1967 
tarihli Birleşiminde tasvibedilen grup tcnısil-
cileıi önergesi muvacehesinde öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişl e: i Komisyonu 
Başkanı 
Munis 3 

Ertuğrul Akça 

BAŞKAN —• Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Tasarının öncelikle 'görınülmcs'ni kabul eden
ler... Kabul etraiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadarının tümü ürerinde söz b t iyc ı var mı 
efendim? Bulunmadığına göre maddelere ge
çilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini cyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan 
IIili: Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava 
ulaştırmama dair 28 Has İran 1963 tarihli ân-
la^man^n onay^cumasınnn uygun bulunduğu 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 28 Haziran 19GG tarihinde An
kara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükü-
metj arasında Hava ulaştırmasına dair Anlaş

manın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edil- • 
mistir. 

İk'ınci maddeyi okutuyorum 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yuru e girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sürüyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edil
miştir. 

Tasarının leh ve aleyhinde söz istiyen var 
mı?.. Bulunmadığına göre tasarı açık oylarını
za sunulacak kutular sıralar arasında dolaştı
rılacaktır. 

6. — Nükleer enerji sahasında hukukî mesu
liyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tazarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/231) (S. Sayısı : 167) (1) 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonu Başkanı 
tarafından verilmiş olan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek. Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünün 10 ncu sırasında bu
lunan «Nükleer cncr*i sahasında hukukî mesu
liyete dair SöVcşmcyi tadil eden Ek Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının» Genci Krulun 
31 . 3 . 1967 tarihli Birleşiminde tasvibedilen 
grup tenis ilcileri önergesi muvacehesinde ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
si hususundaki önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz irtiyen var mı c "en
dim?.. Bulunnıadığ na 'göre maddelere geçil
mesi hususunu c yi arınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarının invcdiliklc görüuülmcsi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miycnlcr... Kabul cdilmşitir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 167 S. Sayûı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Nükleer oııorji caıcmnda hukııld ncsul'yûto 
dair Şişlemeyi tadil eden Ek PrDtakoIün cı: ay
lanmasının uygun bulunduğu halıkıııtla Kanun 

MADDE 1. — 299 sayılı Kanunla oı aylan
mış olan Nükleer enerji sahasında hukukî so
rumluluğa dair Sözleşmeyi tadil, eden, İktisadi 
İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtınca kabul edi
lip, liükümcLimiz tarafından 10 . 4 . 1CG4 tali
hinde .'imzalanmış bulunan Ek Protokolün onay-
Lııraan uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza «unryjrum: 
Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edil
miş lir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarih'nde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza fîimuy nnım: 

Kabul, edenler... Kabul etmiyen'er... Kabul edil
mişlik'. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza s rn ry rum: 

Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul cdil-
nıijoiı*. 

Tasıırının tümü üzerinde lehte veya aleyhle 
söz istiyen var mı erendim? Bulunmadığına 
göre tasarı acık oylarınıza sunulacaktır, kutu
lar sıralar arasında d laştırılacaktır. 

7. — 63 38 sayılı Kamınla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini de
ğiştiren 12 Mayıs 1935 tarihli Ek Tüzüğün onay-
la:ımann:n uyaun bulunduğu hakkında kar.un 
tasarırı ve Dışişleri ve-Sağlık ve Sosyal Yardım 
l-n-ni yoıdan raporları (1/230) (S. Sayısı : 175) 
(D 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu Balkanının öırcrges'rai okutuyorum. 

Yüksel: B nşkanhğa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak i :'or bölümünün 19 ncu sırasında bulu-
nan <'636°. sav lı Kanunla cnavlanan M'lletler-
arası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümVriri de
ğiş'i' en 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının» Genci Kurulun 31 . 3 . 1C67 

(1) 175 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

t .irildi Birleşiminde tasvibe ellen grup tem
sil/J eri önergesi muvacclıeıiııdc öncelik ve ive
dilikle görüşülmelini arz ve teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Y. 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

BAŞKAN —• Tasarının öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz cdiyoıum. Ka
bul edenler... Etini yenler... Kabul edilmiştir. Ta
sarının tümü üzerinde söz istiyen var mı efen
d imi . Bulunmadığına 'göre maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ed yjrum. Kabul eden
le •:... rimlycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
ycnlcr .. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

G300 cayıl1. Kanunla enay'anan Mi'le'lararası 
Sağl'.î: Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 
12 l î ay i] 1033 tarihi"; Ek Tliziiğün onrylanma-

cımr. uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDİ'] 1. — 636S sayılı Kanunla onayla
nan Milletlerarası Sağl k Tüzüğünün bâzı hü
kümlerini defiştiren 12 Mayıs İÎJ65 tarihli Ek 
Tüzüğün onay1 tınması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Kabul edil
miş tir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 1. — Bu kanun 1 Ocak 1966 tari
hinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edil
mişini'. 

Üşüncü' maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kakül edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzcrnıde leh ve aleyhte söz 
is'iyen var mı c fendim1? Bulunmadığına göre 
tasarı aşık c yi arınıza sunulacaktır. Kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
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8. — Yabana memleketlerde yapılan evlen
me merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/181) (S. Sa
yısı : 222) (1) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Komisyonu 
Başkanının önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün 33 ncü sırasında bulu
nan «yabancı memleketlerde yapılan evlenme 
merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının» Genel Kurulun 
31 . 3 . 1967 tarihli birleşiminde tasvibedilen 
grup temsilcileri öneryesi muvacehesinde önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Bulunmadığına göre maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler,.. Kabul etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum:. 

Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Me
rasiminin Kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun 

MADDE 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Pa
ris'te imzalanan «Yabancı Memleketlerde Ya
pılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılmasına 
dair Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

(1) 222 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
B AŞK AN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
söz istiyen var mı efendim? Bulunmadığına 
göre tasarı açık oyunuza sunulacak, kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

9. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sıra-
sısla kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları. (1/309) (S. Sayısı : 228) (1) 

BAŞKAN — Çalışına Komisyonu Başkanı
nın önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünün 36 nci sırasında bulu
nan «Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sı
rasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
inim tasarısının» Genel Kurulun 31 . 3 . 1967 
tarihli Birleşimkıdc tasvibedilen grup temsil
cileri önergesi muvacehesinde öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu 
Başkan Y. 

Sözcü 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ed'yorum. Ka
bul edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(1) 228 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendimi. Bulunmadığına göre maddelere geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konfe
ransının kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında 
kabul, edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanma

sının uygun bulunduğuna dair Kanun 
MADDE 1. — Sözleşmenin uygulanmas'ylc 

ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yö
netim Kurulu tarafından hazırlanacak rapor
lara dair hükümlerin yeknesak hale getirilme
si amaciylc, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Genel Konferansının ilk otuziki toplantı döne
minde kabul edilen Sözleşmen"'!! kısmen değiş
tirilmesi için Konferansın 28 Haziran 1966 ta
rihinde .Cenevre'de yaptığı kırkbeş'nci toplan
tı dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı 
Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul cdil-
vı. iştir. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylar]niza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu .Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh veya aleyhte 
söz istiyen var mı efendini; Bulunmadığına 'gö
re tasarı açık oylarınıza sunulacaktır, kutular 
sıralar arasında dolaytırılacaktır. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krral-
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hali
kında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Çalışma komisyonları raporları. (1/315) (S. 
Sayısı : 229) (1) 

(1) 229 S. Saydı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Sayın Baş
kanının önergesini okutuyourm. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünün 37 nci sırasında bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallı-
ğı arasında imzalanan Sosyal Güvelik hakkın
da Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Genel Ku
rulun 31 . 3 . 1967 tarihli Birleşiminde tasvibe-
dilcn grup temsilcilerinin önergesi muvacehe
sinde öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı 
efendim? Bulunmadığına göre maddelere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıraüığı ara
sında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında 
Genci Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu

lunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Ki ralli ğı arasında Brüksel'de, 4 . 7 . 1966 
tarihinde imzalanan «Sosyal Güvenlik hakkın
da Genel Sözleşme» nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
İkinci maddeyi okutuyorum. 

MADDDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum, 
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Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
mişti:'. 

Tasarının tümü üzerinde leh veya aleyhte 
söz istiyen var mı, efendim? Bulunmad\y,ıııa 
göre tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. Kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Gündeme devam ediyoruz. 

11. —• Makinalardan korunma ile ilgili 119 
saydı Milletlerarası Çalışma S'"zhşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma, komisyonları ra
porları. (1/319) (S. Sayısı : 230) (1) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Sayın Baş
kanının önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı
lacak işler bölümünün 38 nei sırasında bulu
nan «Makinalardan korunma ile ilgili 119 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Söz'lcşmcsinin onay-
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun .ta
sarısının* Genel Kurulun 31 . 3 . 1CG7 tarihli 
birleşiminde tasvibedir n grup temsilcileri 
önergesi muvacehesinde öncelik ve ivcd-uklc 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu. 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Abdurrahman Gürler 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle, görüşülme
sin1! oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının tümü 
üzerinde söz isti yen var mı efendim?... Bulun
madığına göre maddelere gC'Cİlmrs'ni oyumıra 
sunuvomm.. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul eden'er... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum. 

I Malime/ardan korunmayla ilgiil 119 sayılı 
M.'.llctlorara.'iı Çalışma Sörıbnmcainin onayllan-

ma-jinın yugun bulunduğuna dair Kanım 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâ-
tının 1963 yılında Cenevre'de toplanan 47 nci 
Ivorucraiîsıııda kabul edilen, «Makinalardan 
korunmayla ilgili 119 sayılı Sözleşme» nln onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miş ti:-. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
mişti:*. 

Üçüncü madebyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul d i l -
ımiştir. Tadarının tümü üzerinde lahto ve aleyhte 
söz istiyen var mı? Yok. Tasarı açık oyları
nıza sunulmuştur. Kutular sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile- IIolanda 
Kır allığı arasınla imzalanan Sosyal Güvenlik 
S'j'dcşmısiııhı onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair ka~ı:',:ı tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Dışlşhri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/293) (S. Sayısı : 231) (1) 

BAŞKAN — Ç ılışma Komisyonu Sayın Baş-
•kan:nm caergeani okutuyorum. 

Yüksek Barkralığa 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülme.?! yapı

lacak Her bölümünün 39 ncu sırasında bulu
nan «Türkiye Cumhuriyeti ile Kolanda Kıra'l-
lı"ı ara-unda imzalanan Sorval Güvenl''k Söz-

I :le';mcı3İiL''.a onaylanmasının uygun bu-
| Umduğuna dair kanun tasarısının» Genel Ku

rulun 31 . 3 . 19G7 tarihli •birleşiminde tasvibe-

(1) 231 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(ti 230 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. . 
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dilen grup temsilcileri önergesi muvacehesin
de öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isti yen var mı 
efendim?.. Yok. Bulunmadığına göre maddelere 
geçilmesin1': oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Tiirlî'yo Cumhur yoti ile Holânda Kırallığı ara
sında imzalanan. Sosyal Güvenlik &ödosmo:inin 
onaylanmalının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ho-
lânla Kırallığı arasında 5 . 4 . 19GG tarihinde 
Ankara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Holânda Kırallığı arasında Sosyal Güven
lik Sözleşmesi:» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN —, Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti:'. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti:*. 

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

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

Tasarının tümü üzerinde leh ve a^yh'te söz 
ist'yen var mı?.. Yok. Bulunmadığına göre ta
sarıyı açık oylarınıza sunuyorum, kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

Kabul buyurduğunuz karar gereğince îş ka
nunu tasarısından önce görüşülmesi gereken 

kanun tasarıları bitmiştir. Şimdi îş kanunu ta
sarısına geçiyoruz. 

13. — îş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Saylık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) , 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Geçici Ko
misyonun yerini almasını rica ederim. Efen
dim, 66 ncı maddeye kadar görüşülüp kabul 
edilmişti. Şimdi 67 nci maddeyi okutuyorum : 

Çocukları çalıştırma yasağı 
Madde 07. — 16 yaşını doldurmamış çocuk

ların, hangi işte olursa olsun günde 8 saat
ten fazla çalıştırılması yasaktır. Bunlardan 
ilkokula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine 
engel olmıyacak şekilde düzenlenir ve ders saat
leri 8 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır. 

BAŞKAN — 67 nei madde ile ilgili 'bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

M İlet Meclisi Başkanlığına 
67 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti-

mecrini arz ve teklif ederiz. 

«18 yaşını doldurmamış çocukların, hangi 
işte olursa olsun günde 6 saatten fazla ça.ıştı-
rılması yasaktır. Bunlardan ilkokula gedenle
rin iş saatbri okul saatlarma engel olmıya
cak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 6 saat
lik çalışma süresinin içinde sayılır..» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Ncbioğlu 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde ve le
hinde Sayın Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzm'ir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, aleyhinde. 

Yok. 
Sayın Köseoğlu, yok. 
Sayın Reşat özarda, lehinde. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Saym Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ka

tılıyor mu, efendim? 
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GEOÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMÎR (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 
katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

67 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum. 
Yer ve su altında çalıştırma yasağı 

Madde 68. — Maden ocakları ile kablo dö
şemesi, 'kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer
altında çalışılacak işlerde 18 yaşını doldurma
mış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırıl
maları yasaktır. 

BAŞKAN — Efendim, 68 nci madde ile il
gili değişiklik önergesi yoktur. Bu itibarla 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

69 ncu maddeyi okutuyorum. 

Gece çalıştırma yasağı 
Madde 69. — Sanayie ait işlerde! 8 yaşını 

doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki ka
dınların gece çalıştırılmaları esas itibariyle ya
saktır. 

Şu kadar k i ; işin özelliği icalbı kadın işçi 
çalıştırılması gereken işlerde 18 yağdı doldur
muş kadın işçilerin gece postalarında çalıştı
rılmalarına, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım. Bakanlıkları ile Sanayi Bakanlığının müş
tereken hazıılıyacakları bir tüzükte gösterile
cek şartlar çevresinde izlim verilebilir. 

BAŞKAN — 69 ncu madde ile ilgili -bir de
ğişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
69 ncu maddenin birinci fıkrasının; 
«18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla 

he.* yaştaki kadınların gece çalıştırılmaları ya
saktır» şeklinde değiştirilmesini; 

ikinci fıkranın da metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

RIZA KUAS (Ankara) — Takriri geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Takrir geri verilmiştir, sahibi 
tarafından geri istenilmiştir. 

69 ncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Analık halinde çalıştırma yasağı 
Madde 70. — Kadın işçilerin doğumdan 

önce 6 ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 
12 haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. 

Ancak, bu süreler işçinin sağlık durumu
na ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra gerekirse artırılabilir. 

Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 70 nci ınad-
le kabul edilmiştir. 

71 nci maddeyi okutuyorum. 

işçi çizelgeleri 
Madde 71. — Her işveren çalıştırdığı işçi

lerin doğum yılları itibariyle kadın ve er
kek olarak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek 
ve işyerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye 
kaydetmek ve işyerinden ayrılan işçinin kar
şısına gerekli açıklamayı yapmak, bu çizel
geleri istediği zaman yetkili memurlara göster
mek zorundadır. 

Bu çizelgelere işçinin : 
a) Adı ve soyadı, 
b) Varsa işyeri numarası, 
c) Doğum tarihi ve yeri, 
ç) Baba ve anasının adı, 
d) Tabiiyeti, 
e) Sigorta sicil numarası, 
f) işyerine giriş tarihi, 
g) işyerine giriş ücreti, 
h) Ücretindeki değişiklikler, 
i) işyerinden çıkış tarihi, 
ı) Gittiği işyeri (biliniyorsa), 
nin yazılması gereklidir. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili değişiklik öner

gesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
71 nci maddenin birinci fıkrasındaki «bu çi

zelgeleri istendiği zaman yetkili memurlara gös
termek zorundadır» ibaresinin, «bu çizelgeleri 
istendiği zaman yetkili sendika ve memurlara 
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göstermek zorundadır» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbodat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas geri mi aldınız 
efendim ? 

RIZA KUAS (Ankara) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Madde lehinde Sayın Enver 

Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu?.. Yok. 

Aleyhinde Sayın Rıza Kuas. Sayın Kuas sizin 
sözünüz şahsınız adına mı Grup adına mı? 

RIZA KUAS (Ankara) — Şahsım adına 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, demokratik rejimin vazge
çilmez temellerinden biri olan sendikaların, iş
yerlerinde tutulması icabeden fişlerin birer su
retini istediği zaman sendikalara işverenler tara
fından veya işveren vekilleri tarafından veril
mesini öngörüyor, takririmiz. 

Madde diyor ki : «Her işveren çalıştırdığı işçi
lerin doğum yılları itibariyle kadın ve erkek ola
rak ayrı ayrı çizelgelerini düzenlemek ve iş
yerine giren her işçiyi ilgili çizelgeye kaydetmek 
ve işyerinden ayrılan işçinin karşısına gerekli 
açıklamayı yapmak, bu çizelgeleri istendiği za
man yetkili memurlara göstermek, zorundadır.» 

Bizim takririmiz ise; bu çizelgeleri istendiği 
zaman yetkili memurlara ve yetkili sendikalara 
göstermeyi kapsamaktadır. Bazan işçilerin do
ğum yerleri, memleketleri, sendikaya giriş çıkış-
lariyle ilgili sendikalardan birçok sualler sorul
maktadır. Çalışan işçinin memleketinden bir 
şey geliyor, bâzı şeyler adliyeden surdan burdan 
sendikalara sorulmaktadır. Sendikalar da bun
ları işverenlerden istedikleri zamanlarda sendi
kanın resmen yazısı ile işveren, kendisinin ya
nında çalıştırdığı işçilerin bu hazırlamış olduğu 
çizelgelerinin birer suretinin sendika yetkilileri
ne vermesini teklif ediyoruz. Eğer komisyon bu 
görüşümüze iştirak ederse hem sendikaların iş
yerleri ile iyi münasebetler kurulmasını, hem 

fabrikada çalışan işçilerle ilgili mütemmim ma
lûmatları alabilmesini kapsamaktadır. Eğer 
komisyon iştirak eder ve sayın milletvekilleri de 
tasvibederlerse memnun oluruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Özarda. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Şensoy madde lehinde 

mi? 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın Özarda buyurun. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bu madde her hangi 
yeni bir hüküm 'getiren esaslı Ibir madde değil
dir. Ancak, lişçıiLenln Ikimliğiıni ıtesbliıt edecek bir 
kaydın tutulmaismı gercik'li kılma)ktadı>r ki, bu 
gayet normal ve tabiidir. 

Burada 'bu çizelgelerin, yani fa/brika, işye
rinde çalışan ve 'ayrılmış olıaın işçilerin kimliği
ni, doğumunu, yerini, ana - Ibatoa ve sairesinin 
isimlerimi Ibildiren hilginin istendiği takdirde 
yetkili Devlöt memuruma bir örneğinin verilme
sini kanun mecburi ıtuıtmuşftur. 

Her işyerinde sendikalar ^bulunduğuna ve 
sendikalar da, ikendi sendikalarına kayıtlı iş
çiler için ayrıca 'bir kayıt tuttuklarına göre 
karşılıklı lolarak hu kayıtlar esasen sendika
larda da mevcuttur. Ancak, işyerinin tgerekdi-
ğinde -sendikalara da hu 'bilgiyi vermesi işye
rinin de faydasına 'ol/ur. Her hangi Ibir yanlış
lık, bir kâtip, hir memur haıtası yapıldığı tak
dirde 'kayıtlarda, sendikaların kendi kayıtları 
ile karşılaştırılmasında hu yanlışlıklar da mey
dana çıkmış olur. 

Binaenaleyh tadil önergesinde de esasen yeni 
bir hüküm yoktur. Mevcut hükme, yani çizelge
nin Devlet memuruna gösterilmesi, verilmesi 
mecburiyetinin yanına bir de sendikalara isten
diği takdirde verilmesi gibi bir teklif yapmak
tadırlar ki; bu teklif hem sendikalar hem işve
ren için faydalı olur ıkanaaitindeyitm. 

Sayın komisyonun da bunu tasvibetmesi 
halinde ortada ihtilaflı bir ikonu kalmıyacak 
ve aynı zamanda sendikalar da tatmin edilmiş 
olacaktır. Saygılarımla. 
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BAŞKAN ,— ıSayın Abdülbâri Akdoğan, 
üzerinde. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Lehin-
de. 

•Sayın arkadaşlar, sayın İşçi Partisinin (ver
miş olduğu değişiklik önergesinin Ibu getirilmiş. 
olan 7:1 nci 'maddenin içerisinde ibulundıurduğu 
hususiyetlere Ibir ıgöz atacak olursak, 'burada 
en çok üzerinde durulması yerelken ücretindeki 
değişiklik kayfiyetidlir. Öteki hususları zaten sendi
kaya girmliş olan 'işçliler hepsi sendikaya gfrrdikleri 
zaman işçiler tarafından da (sendikalara malû
mat veriidbilir ve öğrenilir. 'Ücretteki değişik
lik keyfiyetini, işçinin ne zaman ücreti artar
sa o zaman de pekâlâ sendikanın alacağı aidata 
esas olmak üzere işçi sendikalarına bir malû
mat verdirmek suretiyle yine kaydını yaptıra
bilir. öbür hususlar ızaten Ibaştan stona kadar 
hepsi işçinin doğum yeri, doğum tarihi asim 
ve sairesi, 'bunlar işçi tarafından da, sendika
lar tarafından da bilinmektedir. Yani, yeniden 
Ibir işyerine işçi sendikasını adetâ yanyana 
oturtup arkadaş Ibiz Ibugün (bu işi yaptık, yarın 
da 'bu işi yapacağız, ıgel sen (bizim yanımıza 
otur şu işi bir tahlil edelim, ne dersin gibi sendi
kayı işyerine kadar sokup işyerinin birçok ve
cibelerine mâni olmaya lüzum yok. İşçi arzu 
ettiği zaman sendikalara malûmatı piekâlâ ve
rebilir. Bu ıbakımdan verilmiş olan değişiklik 
önergesinin aleyihindeyim. 

Saygılarımla.' 
BAŞKAN — ISayın Reşit Ülker, buyu

run. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, madde yerindedir; uygundur. Çünkü; 
prensip itibariyle Ibu kayıtların yapılması âmme 
(intizamı, Ikaımu yararı (mülâhazası ile konmuştur. 
Bunun yanında, sendikaların 'bu ^bilgilerden is
tifade etmesi hususu eğer tartışılacak ise, 'bu
nun yeri iSendikalar Kanunu olması lâzımge-
lir, yani (Sendikalar Kanununda esas pren
siplere ıgöre lböyle bir kaydın açık olması ve 
sendikaların Iburadan Ibir bilgi almaları üzerin
de bir zaruret isalbet 'edildiği takdirde, ifade 
edildiği takdirde o ikanunun içerisinde yer al
ması lâzımdır. Binaenaleyth, isdistematik bakım
dan taran Ibuırada değiştirilmes'ine hiçbir ihti
yaç yoktur. Kanun 'evvelki kanunun dıeğişti-
rilmiyen imaddelerinden biridir. Biliyorsunuz, 
Ibir kısım maddeler değiştirilmiş, bir kısım mad

deler hiç değiştirilmemiştir, dokunulmamıştır. 
G-enel olarak, dokunulmıyan maddelerden biri
sidir. Onun için bu şekilde kabulü doğru olur. 

BAŞKAN — (Sayın Kemal (Şensoy, buyu-
Tunuz. 

KEMAL ŞENSOY (Ovdu) — Muhterem ar
kadaşlar, 71 nci madde teknik hususa taallûk 
eden bir maddedir. Bu maddede memur yanma 
bir de sendika tâbirinin ilâvesi halinde işverenle 
işçi arasındaki münasebetteki paralelliği ve eşit
liği tamamı ile bozmuş ve sendikalara âdeta iş
verenler üzerinde bir hâkimiyet hakkı tanımış 
bulunuruz. Bu, esasen sendikacılığın ve sendi
kanın bizahiti bünyesine de aykırı düşen bir 
husustur. Buradaki memur tâbirinden ve me
mur tâbirinin buraya konmasından kasıt, bu 
münasebetlerde her hangi bir surette hukukî ve 
cezai sorumluluğu müstelzim bir ahvalin sudu-
runda hukukî durumu meydana çıkarmak için 
memurlara göstermek zorunluğu maddeye ithal 
olunmuş. Bir de sendikaya böyle bir gösterme 
şeklinde bir mecburiyet tanırsak, ifade ettiğim 
gibi sendikanın işverenler üzerinde özel bir hâki
miyetini peşinen kabul etmiş oluruz. 

Diğer taraftan buna lüzum ve zaruret de 
yoktur, esasen sendika bunları muntazam bir 
şekilde bir cebrî göstermeye ve istemeye hacet 
bırakmaksızın alabilir, zaten böyle bir kaydı 
kuydu olmıyan da sendika sayılmaz. Sendika 
Kanununda tahmin ediyorum bu hususlar düzen
lenmiştir. Ayrı bir kanunda düzenlenmiş olan 
bir hususu burada âdeta bir rüçhaniyet şeklinde 
derpiş etmek yanlış olur. Madde yerindedir ay
nen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu buyurun efen
dim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İş Kanunu 
tümü itibariyle işyerlerinin kontrolünün düzen
lenmesini, kanunundaki hükümlerine uygun 
olup olmadığının kontrolünü yetkisini Çalışma 
Bakanlığına bırakmıştır. Değişiklik önergesi bu 
yetkiyi, bir bakıma sendikalara vermek istemek
tedir. Bu doğru değildir. Sendikalar resmî 
makamların yetkilerine müdahale ettirmek ve
ya sendikaları resmî makamların yetkileriyle 
mücehhez kılmak iş sahiplerini tedirgin eder ve 
esas itibariyle sendikaların mevcudolan, yürürlük
te bulunan Sendikalar Kanununa da aykırıdır. 
Eğer, Reşit Ülker arkadaşımızın biraz önce söy-



M. Meclîsi B : 79 3 . 4 . 1967 O : 1 

lediği gibi değişiklik yapılması lâzımgelirse Sen
dikalar Kanununda bir değişiklik istesinler. 
Mevcut Sendikalar Kanununa göre bu önergenin 
kabul edilmesine imkân yoktur. O bakımdan 
önergenin reddiyle maddenin aynen kabulünü 
rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon önergeye 
katılıyor mu"? 

Söz mü istiyorsunuz, buyurunuz efendim, 
Komisyon adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HASAN 
TÜRKAY (Ankara) — Efendim; arkadaşları
mızın önergesi bütün çalışan işçileri kapsıyor. 
Haddi zatında, bir işyerinde çalışan bütün işçi
lerin sendikalı olduğunu bugün iddia etmek 
doğru değil, sendikalar ancak üyeleri adına ko
nuşabilir. Eğer böyle bir hüküm konursa o işye
rinde sendikada üye olmıyan işçiler için de, iş
verenlerin sendika mensuplarına bu şekilde bir 
bilgi vermelerini temin eder ki, bu hukukan 
da haksız bir durum olur. Esasında sendikalar 
bu gibi dokümanları, sendikalara üye işçilerin 
üye giriş fişlerinde bu çizelgenin içinde en mü
him hususları ele almıştır. Sendikalar o kanal
dan bunun pekâlâ temin edebilir. 

Binaenaleyh, biz komisyon olarak tatbiki 
mümkün olmıyan ve hukukan mümkün olmıyan 
bir önergeye iştirak etmiyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kuas, buyurun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Saym Başkan, 
sayın milletvekilleri; benim konuşmamın üze
rine konuşan arkadaşlarımız meseleyi yanlış ola
rak ortaya koyuyorlar. Maddeyi iyice inceliye-
cek olursak; bu çizelgelere işçinin adı ve soyadı, 
varsa işyeri numarası, doğum tarihi, baba adı, 
tâbiiyeti, sigorta sicil numarası, işyerine gi
riş tarihi, işyerine giriş ücreti, işyerindeki 
değişiklik, işyerinden çıkış tarihi, gittiği işyeri 
(biliniyorsa); 71 nci maddenin kapsamı budur. 
Bu kayıtları ilgili memurlar istedikleri zaman ve
recek. Biz diyoruz ki, ilgili sendika da is
tediği zaman versin. Arkadaşlarımız işaret bu
yuruyorlar, bunun yeri Sendikalar Kanununda-
dır, burada değildir. Aslında burada olmıyan bir 
maddeyi Sendikalar Kanununa koymak mümkün 
değildir. Bu ana bir kanundur. Buraya kon-

mıyan bir maddeyi Sendikalar Kanunu ile 
işveren karşısına ^gittiğiniz zaman müşküllük-
lcrle karşılaşılır. 

Diğer taraftan sendikaların, sendikacılık yap-
mıyan veyahut sendikacıların içine girmiyen ar
kadaşlarımız belki bunları pek bilemezler, ama 
sendikacı arkadaşlarımızın bunu çok iyi bilmele
ri lâzımdır: İşyerinde çalışan işçilerin çoğunluğu 
bir sendikaya kayıtlı ise o işyerinde sendika top
lu sözleşme yapma imkânı vardır. Ve yüzde yü
zünün işçilerin sendikaya kayıt olması mevzuu-
bahis değildir. Eğer bir işyerinde, çoğunluk o 
sendikaya kayıtlı ise, faraza 1 000 kişilik bir fab
rikada 600 kişisi bir sendikaya kayıtlı ise 600 ki
şi ile temsil yetkisini alır ve 1 000 kişiyi ilgilen
diren bir toplu sözleşme yapar. Binaenaleyh, geri 
ye kalan 400 kişiyi otomatikman o sendika tem
sil yetkisine sahiptir. O 400 işçinin de her türlü 
muamelelerinde, her türlü münasebetlerinde sen
dika temsilcisi durumundadır. Sendika temsilci 
durumundadır, 'ama bu 400 kişi gelip sendikaya 
kayıt olmuş değildir ve kayıdolmaya da mecbur 
değildir. Binaenaleyh, İşçi Sigortaları Kurumu, 
Çalışma Bakanlığı, Hükümet, her hangi bir ilgili 
merci o işyerinde toplu sözleşme imzalamış olan 
sendikaya o işçiler hakkında bâzı malûmat sor
duğu zaman, bu malûmatı; işçinin adı, soyadı, 
varsa şeyleri sendika lüzumu halinde işverenden 
talebetsin ve lüzumu halinde sendikanın talebi 
üzerine işveren versin diyoruz. Bunda ne bir 
maddi külfet var işverene, ne de diğer hususlar
da arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi, işverenin 
çalışmasına, işletmesine müdahale var. Sendika 
yazılı olarak her hangi bir bilgiye müracaat et
mesi icabettiği zaman, kaç doğumludur, efendim 
hangi işte çalışıyor, gibi bir malûmat istediği 
zaman resmen, yazılı olarak, işveren lütfen bunu 
da versin, diyoruz. 

Her hangi bir külfet yüklemiyecektir. Komis
yon eğer bu görüşümüze iştirak ederse sendikala
ra yardımcı olurlar. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim başka söz istiyen yok
tur. 

Komisyon önergeye katılıyor mu Sayın Bo-
yacıoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmıyo
ruz; 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Evvelâ önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72 nci maddeyi okuyoruz. 

Tüzükler 
Madde 72. — a) 61 nei madde gereğince be

lirli çalışma süresinin bir haftanın iş günlerine 
bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri ba-

• kımmdan imkân bulunmıyan işlere uygulamak 
kaydiyle, çalışma süresini, haftada daha uzun 
bir döneme göre düzenliyecek şekilde ve fakat 
o döneme ayrılacak topyekûn sürenin her 'bir iş 
haftasına düşen ortalaması kanuni çalışma süre
sini aşmıyacak şekilde, uygulanmasını sağlıyacak 
olan usuller, 

b) Nitelikleri dolayısiyle devamlı çalıştıkları 
için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları ça
lıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postalan 
ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, hafta tatil
lerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasında
ki zorunlu dinlenmelere dair özel usul ve kurallar. 

Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 'tüzüklerde 
gösterilir. 

Bu tüzükler çıkarılıncaya kadar 61 nci mad
dedeki haftalık iş süresi aşılmamak kaydiyle, bu 
işlerde çalışma sürelerine ilişkin uygulama tarz ve 
usullerine devam olunur. 

BAŞKAN — 72 nci madde ile ilgili bir deği
şiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
72 nci maddenin «a» bendinin metinden çıka

rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
R. Kuas Y. Kanbolat 

Tekirdağ 
K. Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde lehinde Sayın Enver 
Turgut, buyurun. 

ENVER TURGOT (ttzmir) — &onra konu
şacağım. 

BAŞKAN — Sayın Köseioğlu, siz lehinde 
değil mi 'efendim1?... Buyurun. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — ıSayın uzarda?.. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazigeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — (Sayın Rıza Kuas, 'buyurun 

'madde alleyih'inde., 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
72 nci maddemin (a) biendi ile, 61 nci mad

dede belirtilen çalışma Sürelerini 72 nci mad
de ile ıgelişiıgüzel düzenlemiesini sağlıyan bir 
hükmü işverene vermiş oluyoruz. Şöyle ki, 
61 nci madde: «Genel balkımdan iş süresi hafta
da 'en »çok 48 saattir. . 

Bu isüre, haftada 6 iş günlü çalışılan işler
de 'günde 8 saati geçmemek üzere ve Cumar
tesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden 
tişyerlerlinde (haftanın çallışi'lan günlerüıme eşiilt ölçü
de bölünerek uygulanır. 

İş .müddetlerinin yukarıdaki esaslar çevre
sinde, uygulanma «jekdl'leri Çalışma Bakanlığın
ca çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde belirti
lir.» 

Şimdi, prensübolarak 61 noi madde hafta
da çalışıma süresinin 48 saat 'olarak kalbul edi
yor ve bu 48 saati altı iş gününe taksim etmek 
suretiyle çalışma esaslarının kurulmasının pren
sip itibariyle karara Ibağlıyor. 72 nci maddeye 
baktığımız zaman, 72 nci madde diyor k i ; haf
tada 48 saat çalışma süresini altı iş ıgününe böl-
meksizin, meselâ Ihıiç paydos vermeksizin, iş
çiyi 24 saat arkaarkaya çalıştırabilirsin, veya-
hutta 8 saat yerine ıgünde 16 saat çalıştırabi
lirsin. 16 saat sonra da i^te 6 saat çjalıştırabMAr-
siin, 6 sonra da 12 saait çalıştırabfesli'n gibii hafta
lık 48 saait olan çalışıma müddetlerlinfi bölük bölük 
az veya 'çoğaltmak suretiyle 48 saat çalıştırma
sını işverenin isteğine bırakmaktadır. Bu du
rum hem işçinin sılhhatine 'zararlı, ttuem çalış
ma sürelerinin ıbölülk pürçük olması, intizam
sızlık içinde işçileri ıçalıştırmasını işverene bir 
yetki olarak 'vermektedir. 72 nci maddenin (a) 
bendi şöyle diyor: «61 nci madde.:» Biraz ev
vel izaihaJt verdiğim 61 nci madde haftada 48 
•saat çalışımla, alitı lişgününe bölünme. «61 noi 
madde gereğince (belirli 'çalışma süresinin bir 
haftanın iş ıgünlerine ıbölünımesi suretiyle yü
rütülmesine nitelikleri bakımından imkân bu
lunmıyan işlere uygulamak kaydiyle, çalışma 
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süresini, (haftadan dalha uzun ibir döneme göre 
düzenliyecıek şekilde 've fakat '0 döneme ayrı
lacak tapyekûn sürenin Iher İbir i§ haftasına dü
şen (ortalaması kanuni çalışma süreisini aşmı-
yaeak şekilde, uygulanmasını ısağlıyacak (ola
nak düzenlenıir.» Yani haftada 48 saaıtlten fazla 
lOİmıyacaık çalışma süreleri, ama bu 48 saati 
işveren istediği ıgilbi ayarlıyalbileeek. Bu hıem 
işçilerin sıhhatine ızarar verici durumdadır hem 
de gelişi ıgüzel çalışmadır. Bunun İbir intiza
ma bağlanması icabeder. Zaten 'bunu İbir intizam 
ve prensibe Ibağlamış 61 inci madde. Binaenal
eyh, 72 <nci madde ile Öl nci maddede prensibe 
bağlanmış olan şeyi 'bozmak suretiyle işve nene 
yetkilerin verilmesi işçilerin aleyhindedir. Bu 
bakımdan 72 nci 'maddemin (a) ibendinin me
tinden ^çıkarılmasını teklif ediyor iöner'gemiz. 
Bu önergemizin kabulünü rica ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — ISaym 'Faik Kırbaşlı, madde 

üzerinde Ibuyurunuz. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — «ayın Baş-
(kan, sayın milletvekilleri; çalışma sürelerinin 
düzenlenmeisıini içine alan 72 nci ımadde pren
sip itibariyle devam edogelen maddelerin, yani 
kanunun ruhuna uygun olarak hazırlanmıştır. 
Burada patron lehine düzenlenmiş veyahut 'su
iistimalle ıgidelhilee'ck her ıhanigi bir husus yok
tur. Çünikü, 'hakikaten '61 nci madde /burada 
isârihtir. 

Yalnız bizim iburada istirham. ettiğimiz ve 
üzerinde durmak İstediğimiz ibir nokta vardır: 
61 nci maddedeki serahate rağmen burada Ibu 
hususta çalışma süreleri ile ve Ibunların uygu
lanması ile alâkalı Ihafta 'tatillerine ve gece ça
lışmalarına ve çalışıma lortasındaki 'zorunlu din
lenmelere dair usullerin ve tatbikatın tesbitimi 
istilzam eden, edecek ıolan tüzlüklerin 
'Çıkarılması meselesidir. Hangi kanun 'mevzuu-
'balhsolurtsa >olsun daimî surette 'biz Büyük Mec
lisi 'bu hususta uyarmış (bulunuyoruz. Çünkü 
tatbikatta tüzükler 'çıkarılacaktır ıgilbi afaki bir 
madde ve ibir hüküm tüzüklerin ne zaman çı
karılacağı hakkında kesin bir ifade bulunma
dığı müddetçe .tatlbikatta büyük engellemelere 
veyahut kanunun doğru dürüst tatbikatına 
mâni olabilecek hallere meydan verdiği için 
bu tüzüklerin ne zaman çıkarılacağı hususun
da Bakanlığın müddetle takyidedilmesinin ye

rinde olduğu kanaatindeyiz. Yoksa madde tü
mü itibariyle kanunun prensiplerine ve ruhu
na uygun olarak Ihazırlanmıştır. 'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, isiz gö
rüşecek 'misiniz efendim. Sonra istemiştiniz. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun, ıSaym Enver Tur

gut, madde lehinde. 

ENVER TURGUT (îzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 72 nci maddenin yazılış 
şekli vukuu muhtemel hallerde çalışma saat
lerinin değişikliği dolayısiyle yapılması icabeden 
tüzüklerin yapılışı dolayısiyle bu madde konul
muştur. Şimdi arkadaşlarımız 61 nci maddede 
yazıldığı şekilde burada da aynen geçmesini isti
yorlar. Zaten bütün mesele 61 nci maddede zikre
dilmiş. Ve çalışma süresi 48 saati geçmiyor. Bura
da da netice itibariyle tüzükler yapıldığı takdir
de, çalışma süresi 48 saati geçmiyecek. Ancak, bu 
arada bâzı hallerde çalışma süresi günde 8 saat 
değil de, 10 saat veya 12 saat olabilir. O da bun
dan evvelki maddeler üzerinde görüştüğümüzde 
de söylemiştik, bâzı ihtimaller göz önünde bulun
durulmuş, o itimalleri bertaraf etmek için bu 
madde bu şekilde yazılmıştır. Yerindedir, kabu
lünü rica ediyorum. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun. 
Sayın Şeysoy; siz de lehinde mi efendim? 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Evet efendim. 
TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim 

72 nci madde, umumiyet itibariyle iş Kanunu
nun bâzı maddelerinin iyice işliyebilmesi için Ça
lışma Bakanlığına tüzüklerin yapılmasını âmir 
bir hükümdür ve bu arada saymıştır madde mad
de. 61 nci maddenin (a) bendine ait hükümlerin 
de Çalışma Bakanlığı tarafından bir tüzükle dü
zenlenmesi emredilmektedir. Şimdi tüzükler, bir 
kanun veya bâzı maddelerin en iyi bir şekilde tat
bik edilmesini sağlıyan hukukî kuralları ihtiva 
ederler, önerge bu tüzüklerin yapılmasını iste
miyor. Bu istek işçinin aleyhinedir. Herkesten 
çok işçilerin kanunun tatbikatını bilmekte fay
dalan çoktur. Şimdi 61 nci maddenin esasen (a) 
bendine bakalım, burada zaten ne diyor (a) ben
dinin son fıkrasında; «İş müddetlerinin yukardaki 
esaslar çevresinde, uygulama şekilleri Çalışma 
Bakanlığınca çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde 
belirtilir» diyor. Yani tüzükte belirtilmesi geç
miştir, bu madde kabul edilmiştir. Daha bunun 
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üzerinde münakaşa açmaya lüzum yoktur. 61 nci 
maddenin (a) bendinin son fıkrasına açıkça bu 
tüzüğün yapılacağı geçmiştir. Bu bakımdan ka
nunun lehindeyiz ve önergenin reddini rica ede
ceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Şensoy, madde le
hinde. 

KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Efendim, 72 
nci maddenin (a) fıkrası 61 nci maddedeki ah
valin bir istisnasını derpiş etmektedir. Ve bu da 
zaruridir. Bu zaruret 61 nci madde gereğince 
belirli çalışma süresinin bir haftanın iş günle
rine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri 
bakımından imkân bulunmıyan işlere uygulan
mak kaydı ile. Şu hale göre bu istisnanın tatbi
ki için bir kayıt öne sürülmektedir. Ve Çalış
ma Bakanlığınca çıkarılacak tüzüklerle göste
rilir. Şu hale göre bu tüzükler meydana çıkma
dıkça, mevkii meriyete girmedikçe 72 nci • mad
denin (a) bendinin tatbikine imkân yoktur. Ve 
nitekim son fıkrada bu tüzükler çıkarılmeaya 
kadar 61 nci maddedeki haftalık iş süresi aşıl
mamak kaydiyle bu işlerde çalışma sürelerine 
ilişkin uygulama tarz ve usullerine devam olu
nur denmektedir. Şu hale göre Sayın Kırbaşlı 
arkadaşımızın endişesi umumi olarak doğrudur, 
fakat bu madde için zaittir. Çünkü bu maddede. 
tüzük çıkarılıncaya kadar 61 nci madde ahkâmı
nın uygulanacağı kesin olarak ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla hem hukuk tekniği, 
hem kanun tekniği bakımından ifade tarzı bakı
mından da madde yerinde, lüzumlu ve zaruridir; 
endişeye mahal yoktur. Bu (bakımdan aynen kabu
lünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kemal Nebi-
oğlu. Madde lehinde, aleyhinde? 

KEMAL NEBÎOĞLU (Tekirdağ) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL NEBlOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısı, eski 
3008 sayılı îş Kanunundan bir daha ötede mese
lelere eğilmektedir. Bu da, haftalık 48 saatlik iş 
süresini getirmesidir. Bilindiği üzere bâzı iş kol
larında haftalık çalışma süresi 48 saatin üzerin
de idi. Ve halen uygulanmaktadır. 72 nci mad
denin birinci fıkrası, bâzı iş kollarında meselâ 
Aralı İşler Nizamnamesine talbi bulunan lokanta
larda veya otellerdeki çalışma düzeni ile yakından 

ilgili bir maddedir. Bilindiği üzere bu gibi iş
yerlerinde eskiden devamlılık arz etmediği iddiası 
ile sabahleyin işbaşı yapılır, öğleden evvel bir sü
re ara verilir, bilâhara öğleyin bir çalışma düzeni 
içine girilir, öğleden sonraki bir saatte meselâ 
saat 15 te tekrar ara verilir, 18 de işbaşı yapıl
mak suretiyle muayyen çalışma süresi doldurulur 
idi. Bu fıkra kabul edilmekle böylesine işlerde 
yeni bir hüküm getirilmemiş olacak, eskiden ya
pılmakta olan uygulama aynen edvam edecektir. 
Gerçekte ise bugün bu gibi işyerlerinde artık es
kiden olduğu gibi bir aralı çalışmadan bahsetme
ye imkân yoktur. Zira her hangi böylesine bir 
müessesede devamlılık arz eden bir çalışma dü
zeni vardır ve bir mecburiyet halindedir. Saat 
3 te paydos etmesi düşünülen işçilerin akşam baş-
lıyacak servis için, çalışma için yeniden bir ça
lışma düzeni içine girmeleri gerekir. Birçok hal
lerde halen uygulanmakta olan düzen budur. 
Bâzı ahvalde bir veya iki işçiye bu süreler içinde 
izin verildiği vâkıdir. Ancak genellikle çalışma 
düzeni bir devamlılık arz etmektedir. Bu sebep
le de 72 nci maddenin birinci fıkrasına ihtiyaç 
yoktur. Her ne kadar madde Çalışma Bakanlığı
nın çıkaracağı bir tüzüğe göre 61 nci maddedeki 
48 saatlik iş süresinin haftaya bölün ©bileceği 
belirtilmekte ise de, işçilerin istirahat "süreleri 
bölük börçük bir yola gidildiği takdirde 8 saat
lik çalışma, 8 saatlik dinlenme ve 8 saatlik uyku
dan yeteri kadar istifade etmek imkânını işçiler 
bulamıyacaklardır. Zira istirahat süresi bölün
düğü takdirde işçi her an için işverenin emrine 
amade bulunmak zorunluğu içindedir. Bu sebep
le kanunun bir yönü ile getirmiş olduğu yenilik, 
yani haftalık 48 saatlik iş süresi bâzı iş kolları 
için bu fıkranın getirilmesi ile ortadan kaldı
rılmaktadır. Bu sebeple bu fıkranın karşısında
yız ve bu fıkranın maddeden çıkarılmasını talebe-
diyoruz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen arkadaşımız yoktur. Komisyon önergeye ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul eden
ler... Kabul etmiyenler.... Kaibul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; açık oylama işlemi 
devam etmektedir. Birleşim başında görüşülen ka
nun tasarıları üzerinde sonradan gelen arkadaşla
rımızın lütfen oylarını (kullanmalarını rica ede
rim. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

işçi sağlığı ve güvenliği 

Sağlık ve güvenlik şartları 
Madde 73. — Her işveren, işyerinde işçileri

nin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için ge
rekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları ve 
araçları noksansız bulundurmalkla yükümlüdür. 

işçiler de bu yoldaki usuller ve şartlara uy
mak korundadırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuma arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

74 ncü maddeyi okutuyorum. 

Sağlık ve güvenlik tüzükleri 
Madde 74. — Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

nun 179 ncu maddesinde yazıldığı gibi işyerlerin
de ve işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve di
ğer eklentilerinde bulunması gereken sağlık şart
larının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, ma-
kinalar ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek 
hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, iş
yerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundu
rulması lüzumlu olan araçların ve alınacak gü
venlik tedbirlerinin neler olduğunu belirtmek 
üzere Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı beraberce bir veya birden çok tü
zükler çıkarır. 

Ayrıca bu kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayı
sı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık ve 
tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurul
maya başlamadan evvel plânların Çalışma Bakan
lığının yetkili teşkilâtına gösterilerek kurma izni 
alınacağı bu işyerleri kurulduktan sonra yine 
aynı makama başvurularak işletme belgesi alın
ması gerekeceği, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir 
tüzükte tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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75 nci maddeyi okutuyorum. 

işin durdurulması 
Madde 75. — Yetkili makamın verdiği izin 

üzerine bir işyeri kurularak işlemeye başladık
tan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapılmış ol
madıkça iş durdurulamaz. Ancak her hangi bir 
işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma metot ve 
şekillerinde, makina ve cihazlarında işçiler için 
tehlikeli olan bir husus tesbit edilirse bu tehlike 
giderilinceye kadar o tesisat ve tertibat veya 
makina ve cihaz «iş güvenliği teftişine yetkili 
memur» tarafından iş emniyeti nizamnamesine ay
kırı veya nizamnamede yer almamış makul bir se
bep tesbit ettiğinde durdurabilir. 

Şu kadar ki, bir işyerinde mevcut makina, ci
haz veya tesisatta görülen her hangi bir eksik
lik o işyerinde işçilerin sağlığını veya güvenliğini 
veya civarını tehdidedici bir durum gösterdiği 
hallerde işyeri ilgili çalışma müdürünün teklifi 
üzerine o yerin en büyük mülkî âmiri tarafın
dan kapatılabilir ve işverene noksanların tamam
lanması için gerekli önel verilir. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş ve cinsiyet 
sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmaları
na engel bir sebep teşkil ediyorsa bunlar dahi 
çalışmaktan alıkonulabilir. 

Yukardaki bendler gereğince işyerlerinde işçi
ler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin veya 
hangi vasıftaki makina ve cihazların ne şekilde iş
letilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekil
de yeniden işletilmelerine izin verilebileceği Çalış
ma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte göste-
irilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin 
verilmiş olması, 74 ncü maddede yazılı tüzük 
hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel 
olamaz. 

Şu kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci bend-
leri gereğince makina, tesisat ve tertibatın dur
durulması veya İşyerlerinin kapatılması sebebiy
le işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödeme • 
ye veya ücretlerinde düşüklük olmamak üzere 
meslek veya durumlarına göre başka bir iş ver
meye zorunludur. 

Bu maddeye göre verilecek kapatma kararma 
karşı işverenin mahallî iş mahkemesinde itiraz 
etmek yetkisi vardır. Mahkeme itirazı bir hafta 
içinde inceler ve karar verir. Karar kesindir. 
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BAŞKAN — 75 nci madde ile ilgili dört tane 
değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İş Kanununun 75 nci maddesinin birinci fık

rasında «tş güvenliğini teftişe yetkili memur» 
ibaresi yerine «İş emniyeti mühendisleri» konul
masını arz ve teklif ederim. 

istanbul 

Reşit Ülker 
Yüksek Başlkanlığa 

75 nci ınıaddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 76. — Yetkili malkamm verdiği izin 
üzerine bir işyeri kurularak işletmeye başla
dıktan sonra o işyerinde başkaca tesisat yapıl
mamış olmadıkça iş durdurulamaz. 

Ancak, her hangi bir işyerinin tesis ve ter
tiplerinde, çalışma metod ve şekillerinde, ma-
kina ve cihazlarında işçiler için tehlikeli olan 
bir husus tesbit edilirse bu tehlike giderilince-
ye kadar o tesisat ve tertibat veya makina ve 
cihaz iş emniyeti mühendislerinin raporu ve 
bölge çalışma müdürünün teklifi üzerine iş 
mahkemesi tarafından iş Emniyeti Nizamname
sine aytkırı veya nizamnamede yer almamış mâ
kul bir sebep tesbit edildiğinde durdurulabilir. 

Şu kadar ki, bir işyerinde mevcut makina, 
cihaz veya tesisatta görülen her hangi bir ek
siklik o işyerinde işçilerin sağlığını veya güven
liğini veya civarını tehdidedici durum göster
diği hallerde işyeri ilgili çalışma müdürünün 
teklifi üzerine iş mahkemesi tarafından ka
patılabilir. Ve işverene noksanların tamamlan
ması için gerekli önel verilir. 

Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş ve cinsi
yet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde 
çalışmalarına 'engel bir sebep teşkil ediyorsa, 
bunlar dahi mahkeme Ikarariyle çalışmaktan 
alıkonulabilir. 

YukardaJki bendler ıgereğince işyerlerinde 
işçiler için tehlikeli olan tesis ve tedbirlerin 
veya hangi vasıftaki makina ve cihazların ne 
şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların 
ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verile-
bilecıeği Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir 
tüzükte gösterilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletil/meşine 
izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tü

zük hükümlerinin uygularamasına hiçbir zaman 
engel olamaz. 

Şu kadar ki, bu maddenin 1 ve 2 nci bend-
leri gereğince makina, tesisat ve tertibatın 
durdurulması veya işyerlerinin kapatılması se
bebiyle işsiz kalan işçilere işveren bir ay müd
detle tam ücretini öder veya meslek ve durum-; 
larma göre başka bir iş verir. 

Bu maddeye göre verilecek durdurma veya 
kapatma kararını mahkeme bir hafta içinde ve
rir. 

Eskişehir 
Şevket Asıbuzoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
75 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

arz ve teklif ederim. 
İşin durdurulması. 

Madde 75. — Yetkili makamın verdiği izir 
üzerine bir işyeri kurularak işletmeye başla
dıktan sonra o işyerinde 'başkaca 'tesisat ya
pılmamış olmadıkça iş durduru'lamaz. 

Ancak, (her ihangi ibir işyerinin tesis ve ter
tiplerinde, çalışan metod ve şekillerinde, maki
na ve cihazlarında işçiler için tehlikeli olan 
bir Ihusus teslbi't edilirse bu tehlike giderilin
ceye kadar o işyeri ve tesisat, tertjbat, makina 
ve cihaz 3 kişilik İbir komisyon kararı ile dur
durulabilir. 'Bu Ikomisyn işveren, işçi teftişe 
yetkili bir memurdan teşekkül 'edip taraflar
dan 'birinin 'çağırışı üzierinc toplanarak kararla
rını ekseriyetle verir. Komisyonun işçi ve işve
ren üyesinin çağırıya uymaması ko'misyonun 
toplanmasını engelliyemez. 

İşçd üye : 
A) İşyerinde çalışan işçilerin 'Çoğunluğunu 

temsil 'eden, sendikanın, 
B) Böyle bir sendika yoksa >o iş kolunda 

faaliyette bulunan ve işçi çoğunluğunu temsil 
eden millî sendika ve federasyonun, 

C) O nitelikte İbir işçi kuruluşu bulunma
dığı takdirde en çıok üyeye sahip konfederas
yonu, 

Yönetim kurullarınca atanır. 

İşveren üye: 
A) İşyerinin bulunduğu mahalde o iş ko

luna ait işveren sendikası varsa görevlendirece
ği bir üye, 
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B) İşveren sendikası yoksa o işverenin hağ-
lı 'bulunduğu meslek teşekküllünün igööitereceği 
bir üye hu 'komisyona iştirak eder. 

Şu kadar İki, hir işyerinde mevcut makina, 
oihaz veya ıtealisaltta (görülen her hangi btir ek
siklik 'O işyerinde işçilerin sağlığını veya gü
venliğini veya civarını itehdidedici (bir durum 
(gösterdiği hallerde işyeri ilgili çalışma müdü
rünün teklifi .'üzerine »o yerin 'en Ibüyük mül
kiye âmiri tarafındaın kapatılabilir. Ve işvere
ne noksanların 'tamamlanması için ıgenekli .önel 
verilir. 

Bir işyerinde (çalışan işçilerin yaş ve cinsi
yet ve sağlık durumları böyle hir işyerinde ça
lışmalarına engel teşkil ediyorsa, hunlar dahi 
çalışmaktan alııkonülalbilir. 

Yukarıdaki ıbendier .greğeince işyerlerinde 
işçiler için tehlikeli olan ıtesis ve tedbirlerin 
veya makina ve cihazların ıhanıgi vasıftaki 
(teftişe yetkili komisyona) ive ne şekilde işle
tilmekten alıkonulacağı 've (bunların ne şekilde 
yeniden işletilmelerine izin verilehileceği Ça
lışma Bakanlığıınca çıkarılacak bir (tüzükte (gös
terilir. 

Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmeisine 
izin verilmiş olması 74 ncü maddede yazılı tü
zük hükümlerinin uygulanmasına hiçfbir zaman 
engel olamaz. 

Şu kadar ki, 'bu maddenin 1 ve 2 nci bend-
leri gereğince makina, 'tesisat ve tertibatlın dur
durulması vieya işyerinin kapatılması siehehiy-
le işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerini öde
meye veya ücretlerinde hir düşüklük -olmamak 
üzere meslek veya durumlarına (göre foaşka bir 
iş vermeye 'zorunludur. 

Çorum Milletvekili 
Abdurralhman Güler 

Millet Meclisi Başkanlığına 
w 75 nci maddenin birinci fırkasındaki «tesbit 

ettiğinde durdurabilir» ibaresinin «tesbit ettiğin
de durdurulur» şeklinde değiştirilmesini, 

Üçüncü fıkradaki, 
«çalışmaktan alıkonulabilir» ibaresinin de 

«çalışmaktan alıkonulur» şeklinde değiştirilmesi
ni, arz ve teklif ederiz. 

Ankara Hatay 
R. Kuas Y. Kanbolat 

Tekirdağ 
K. Nebioğlu 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Köseoğlu 
sizinki lehinde, üzerinde? 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Siz de üzerinde. 
Sayın Hilmi İşgüzar?. Yok... 
Şimdi madde lehinde Sayın Enver Turgut. 
ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçtim. 

efendim. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Reşat Özarda, 

buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; kanunun en önemli 
maddelerinden hirisinin müzakeresini yapıyoruz. 
Biraz muğlâk gibi görünmekte ise de kanaatime 
göre madde gerekli açıklığı taşımaktadır. Burada 
işyerinde daha ziyade işçinin hayatı veya sağlığı 
'bakımından tehlike arz eden hallerde işyerinin 
durdurulması keyfiyeti bu madde ile hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. En çok arkadaşlarımızın 
üzerinde takıldıkları bir nokta «iş güvenliği tef
tişine yetkili memur» tâbiri oluyor, iş güvenliği 
teftişine ye'tkili memur kim olabilir, ne olabilir 
ve bu bakımdan bâzı arkadaşlarımız bu tâbirin 
yerine üç kişilik mühendisler grupu veya bir ko
misyon ve sair gibi değişiklikler vermiş bulunuyor
lar... Şimdi, öyle işyeri olur ki, bu hususta yetkili 
memur yalnız bir doktordur. Sağlık bakımından 
işçinin sağlık durumunu ilgilendiren bir konu 
vardır. Yalnız 'bir doktoru ilgilendirebilir orada
ki durum... Öyle bir tehlike olabilir ki, buradaki 
muhatara yalnız mühendisi ilgilendirebilir. Diğer 
tarafta Öyle bir tehlike olabilir ki, yalnız bir kim
yageri ilgilendirebilir. Binaenaleyh, bunu mü
hendisler, doktorlar, kimyagerler, muhasipler bil
mem neler gibi birtakım ihtisasa göre bir heyet 
tâyin etmek güç olduğu gibi pekâlâ vakalarda 
süratle karar verilmesi halleri karşısında böyle 
muğlâk komisyonlar hir araya gelemiyecek, sürat
le toplanamıyaeak, komisyonlara işi havale etmek 
gerek işyerinin, gerekse işçinin sağlığı bakımın
dan muhataralı neticeler de doğura'bilir. Binaena
leyh 'bu tâbirin aynen yerinde kalmasında fayda 
vardır. Çünkü muhataranın, tehlikenin mahiyeti
ne göre o işte yetkili memurun, mühendis mi, dok
tor mu, kimyager mi olacağını tâyin etmek her 
halde Bakanlığın takdiri dahilindedir ve bunda 
da hata edeceğini tahmin etmem. Mühendislik
le ilgili bir yere bir doktorun gönderilmiyeceği 
veya hir doktorun gerektirdiği bir yere mühendi
sin gönderilmiyeceği pek tabiîdir. Bu bakımdan 
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bu maddenin talimin ederim ki, komisyonda da 
müzakeresi bir hayli ihtilaflı olmuştur. Bunu ge
rek işçi bakımından, ıgerek işveren bakımından 
tenkid edilecek tarafı da vardır. Ancak madde 
bugünkü gerçeklere uygun bir şekilde hazırlan
mıştır, aynen kabulünde fayda vardır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — 'Madde aleyhinde Sayın Rıza 
Kuas. 

RIZA KUAS (Ankara) — Söz hakkımı Sa
yın Nebioğlu'na veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu'na verdi
niz, 'buyurun. 

KEMÂL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri; 3008 sayılı İş Kanunundan bir 
ayrıcalık taşıyan bu madde gerçekten kanun tasa
rısının en önemli, en hayati maddelerinden biri
sidir. Bilindiği üzere 3008 sayılı İş Kanununa 
göre iş yerlerindeki çalışma düzeni şayet işçinin 
sağlığını tehdidedecek durumda bulunsa bile iş
yerlerinin kapatılması söz konusu değildi. Ancak, 
madencileri ilgilendiren, Maden Kanunu ve Ni
zamnamesi d'olayısiyle ocakların kapatılabileceği 
hükmü mevzuubahis idi. Fakat bugüne kadar 
gelen tatbikatta 'ocaklar kapatıldığı takdirde işçi
lerin işsiz kalacağı ve ücretten yoksun olacağı dü
şünülerek böylesine bir tatbikata da gidileme
mişti. 

Tasıarı üzerindeki itirazlarınızı- iki nıokltada 
(topluyoruz: Bunlar 'birinci fıkranın sıo.n 'keli
mesi olan «durdurabilir» kelimesi ile üçüncü 
fıkraldalki «alıkonulabilir» 'beyanlarıdır. Kanun 
(tasarısı ıbu şekliyle çıktığı takdirde, kabul edil
diği takdirde bu maddenin uygulanabileceğini 
(düşünmek büyük bir iyimserlik taşımamıza se-
ıbebolalbilir. Uygulaıumıyacaktır değerli arkadaş
larım. Uygulanmryacağma delil lOİara'k daha 
evvelki tatbikat göstermektedir. Sizlere geçmiş
ten bir iki 'tane canlı örnek vermek istenim. Ma
den işçileriyle ilgili bir sözlü sorum dolayısiy-
le ifade etmiştim, İstanbul'da (bir cam fabrika
sının, Kayacan Oaım fabrikasının bir macerası 
vardır. Bölge Çalışma Müdürlerinin göndermiş 
oldukları iş müfettişleri, işyerinde yapmış ol
dukları teftişlerde, fabrikanın çalışmasının mah
zurları açıkça bildirildiği halde, işçilerin ha
yatlarının tehlikede olduğu tebarüz .ettirildiği 
(halde fabrika çalışmaya devam etmiş ve netice
de meydana gelen kazada 10 un üstünde işçi şe-
hadolmuştu. 

• Bir diğer .konu, Çeltek'te vukuıbulan grizu 
olayıdır. (Bu konuya da eğildiğimiz vakit görü
rüz 'ki, katî, açık hükümler getirmediğimiz tak
dirde «eza/i müeyyidelerle bu konuları donat-
sa'k bile maddenin ıhayata inmesi, uygulanması 
ımümkün değildir, .olmıyacaktır. 

Bâzı (değişiklik (önergelerinde 'bu işyerlerinin 
kapatılma yetkisinin dş mahkemelerine veril
mesi arzulanırı aktadır. Bölge Çalışma Müdür
lüğü talepte (bulunacaktır ve iş mahkemeleri 
kapatma kararını alacaktır. İşçimin sağlığını ilgi
lendiren bir konuda ve maddede de zikredildi-
ği 'üzere çalışma metot ve şekillerinde, makima 
ve cihazlarında işçiler için tehlikeli olan bir 
husus 'tesbit edilirse Bölge Çalışıma Müdürü 
mahkemeye müracaat edecektir. Mahkemenin 
kararını istihsal edinceye kadar da maalesıef 
fabrika <o tehlikeli hali ile çalışmaya devam 
.edecek ive işçilerin (hayatiyle .oynanacaktır. Bu
na müsaade edilmemek ıgerekir. 

Diğer taraftan işyerinde işçilerin sağlığını 
tehdideden tehlikenin mevzuubahsıolması de
mek işyerinin mevcudiyetinin de tehlikede bu
lunması demektir. Yani millî servetin de tehlikede 
bulunması demektir. Maihkemenin kararma ka
dar beklemek ıbuna göz yummak demektir. Ge
rekirse zamanında müdahale etmek icabeder 
ve zamanında ımüdahale ile hemen kapatma 
kararının alınması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, vaktiniz dol
du, 'efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Evet 
,Saym Başkanım, (bağlıyorum zaten. 

Önemli olan (zamanında müdahale edebilmek 
ve işçilerin sağlığına gereken önemi verebil
mektir. Bunu da sağlamak için katî ifade ge
tirmek ımedburiyetindeyiz. Durdurabilir, değil, 
durdurur, durdurulur; alılkonabilir değil, alı
konulur, ıŞıeklinde geldiği takdirde gerçekten bu 
maddeden beklenilen fayda hayata iner. Biraz 
evvel ifade etmiş olduğum hususlar, tehlikeler 
bertaraf ediilir ve işçi sağlığına •verdiğimiz önem 
meydana /çıkar, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Talât 
Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Ha/tay) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu madde, işyerlerinin han'gi hal
lerde durdurulacağını ve durdurulan bir işye-

— 468 — 



M. Meclisi B : 79 3 . 4 . 1 9 6 7 0 : 1 

rinde nelerin yapılacağını ve işçilerin durumla
rı düzenlenmiştir. 

Madde (bir işyerinde işin durdurulmasını 
bâzı esaslara bağlamıştır. Bu hallerin itesbitini 
ve işyerlerinin kapatılmasını ıbendlerdeki olay
lara 'göre değişik mercilere bırakmıştır. 

1 ncii ibenddeki tesis ve tertiplerin çalışma 
metolt ve şekillerinde makina ve cihazlarda iş
çiler için tehlikeli olan Ibir hususun tesıbiltini 
«İş ıgüvenliğini teftişe yetkili memur» yapar ve 
işi de durdurur diyor. 

2. ikinci İbenddeki işyerinde mevcut maki
na eilhaz ıveya tesiiısattaki eksikliğin işçilerin 
sağlığına, (güvenliğine ve civarını ıtehdidedip et
mediğinin tesbiltini Çalışıma Müdürü yapacak 
Mülkiye Âmiri de kapayabilecektir. 

Diğer 'taraftan 4 ncü bend teısbüt ve kapat
ma-işinin ıbir tüzükle tanzim edileceğini yaz
maktadır. 

Maddenin ibendleri arasında bariz ıbir 
ahenksizlik mevcuttur. Aynı mahiyetteki du
rumların ıtesibitini ve işyerlerinin kapatılması
nı çeşitli mercilere veren bu madde -tatbikatta 
büyük Ihuzursuzluklar yaratacaktır. 

Bu durumu ıgören bâzı milletvekili arkadaş
larım iki değişiklik önergesi vermişlerdir. Bi
risini T. 1. P. Milletvekilleri, diğerimi de Ab-
durrahman Güler arkadaşım vermişıtir. 

İşıçi Partisine men'sup miilletvekillerine ait 
önerge Ibirinci İbenddeki durumun tesbitini ve 
kapatma kararının verilmesini şu şekilde düzen
lemektedir. 

«İş lemniyeti (mühendislerinin raporu ve Böl
ge Çalışma Müdürünün teklifi üzerine îş Mah
kemesi tarafından îş Emniyeti Nizamnamesine 
'aykırı veya nizamnamede yer almamış mâkul 
bir sebep tesbit edildiğinde» durdurabilir. Yani 
burada iddia sahibi çalışma müdürü, kapatma
ya yetkili makam da iş mahkemesidir. 

İkinci benddeki durumda kapatmayı, önerge 
yine iş mahkemesine vermiştir. 

3 ncü bentteki durumda da yine iş mahke
mesine bırakmıştır. 

Kapatmayı icalbetltitfen durumların tesbiti 
ve kapatmayı, mahkemelere bırakmak ilk bakışta 
insana cazip gibi gelmekte ise de, mesele biraz 
•ciddî olarak tetkik edilirse buna ılıüzuım olmadığı 
derhal anlaşılır. 

Bu maddedeki durumlar istisnai durum
lardır. Ipapatımalarda muvakkat aamana mitini-
hasırıdır.. 

Anî hadiseler karşısında, anî tehMceler kar
şısında işi mahkemeye götürmekte hiçbir fayda 
yoktur. 

Buna mümasil bir hüküm T. C. K. 526 ncı 
maddesinde mevcuttur. Bu maddeye göre sala
hiyetli makamlar, âmme emniyeti veya âmme 
intizamı veya umumi hıfzısıhha bakımından 
emirler verilebilecektir. 

Bu emirlere itaat etmiyenler cezalandırıla
caklardır. 

Demek istiyoruz ki, öyle tehlikeli anlar olur 
ki, bu konuda âcil karar ve tedbirlere zaruret 
hâsıl olur. Bu ıgibi durumlarda mahkemeye (mü
racaat tehlikeyi önlemez, bilâkis arttırır. Bir 
misal arz etmeye lüzum yoktur. Buraya yaz
mıştım, fakat geçeceğim. Çünkü vakit çok dar
dır. 

Şimdi Abdurrahman Güler arkadaşımızın, 
önergesi maddenin sadece birinci bendindeki 
hususların tesbitini ve işin durdurulmasını dü-
zenlleyici yeni bir hüküm yani bir müessesle ge
tiriyor. 

Güler arkaidaşıımıız ıbirinci beddıeki yazılı hu
susların tesbitini ve işyerinin kapatılmasını 
üç kişilik bir komisyona bırakıyor. 

Bu komisyonun bir âzası işveren, ikincisi, işçi 
temsilcisi üçüncüsü de Çalışma Bakanlığına men
sup bir memur olacaktır. 

Albdurrahıman Güler arkadaşımız, diğer beriki
lerde bir değişiklik yapmıyor. 

Evvelâ şunu. arz edeyim ki, işi bir komisyonla] 
bırakmak işi süründürmekten başka hiçbir işe 
yaramaz. Abdurrahman Güler'in teklif ettiği 
komisyonda yine son söz mutlaka yetkili memu
rundur. Birisi işçi, birisi işverendir, işveren ka
patılmasını istiyecek öbür taraf istemiyecektir. 
Yetkili memur hangi tarafa iltihak ederse o ta
rafın dediği olacaktır. 

Bu izahlarımızdan sonra şunu arz edeyim ki, 
Sayın Komisyon maddeyi geri alsın, yeni bir 
önerge ile maddedeki bu eksiklikleri gidersin. 

Bütün bendlerdeki duruımlariın 'teslbiltini ve 
işyerinin kapatılmasını çalışma müdürlüğünün 
teklifi ile o yerin en yüksek mülki âmirinin ka
rarına bırakmak en doğru hareket olur kanatinde-
yiz. 
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BAŞKAN — Madde lehinde sayın Akdoğan 
buyurun efendim. 

ABDULBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Sa
yın arkadaşlar, ben maddeyi iki anaeephesiyle 
ele alacağım. Bir; sağlık ve ean emniyeti yönün
den, ikincisi, istihsal yönünden. Sağlık ve can 
emniyeti yönünden Türkiye'deki bütün işyer
lerindeki, daha evvelce görüştüğümüz madde
lerde de belirttiğim gibi, muhakkak ki bir işyeri 
talimatnamesi vardır. Bu işyeri talimatnamele
rinde özellikle bir misal olmak üzere maden 
ocaklarında, taş ocaklarında çalışmış olan işçi
lerin can emniyetini, sağlıklarını korumak için 
bâzı esaslar vardır. Meselâ; bir kömür ocağı, 
özellikle Ereğli Kömür İşletmesini ele alalım. 
Grizu neşrettiğini kabul edelim. Grizunun ol
duğu anda yüzde 1, yahut yarım olduğunu em
niyet başçavuşları tesbit ettikleri anda derhal o 
ocağın ağız kısmına «kapalıdır» diye işaretlerini 
koyar ve kimsenin oraya geçmesine mâni olur. 
Bunun gibi bir taş ocağında, dinamitler doldu
rulup, taşlar atıldığı zaman muhakkak ki, can 
emniyetini nazarı itibara alan bir isletme sis
temi muhtelif yerlere işaretlerini ve bekçilerini 
koyar. Bu bakımdan işletmelerde bir dahilî emni
yet, can ve sağlık emniyeti göz önünde tutul
muştur. 

İkinci olarak istihsal yönünden arzedeceğim. 
Her hangi bir maden ocağının bir anda kapa
tıldığını farz edin. Bir hususi sektörü alalım, O 
hususi sektör bütün tahkimatını tam manasiyle 
yapamamış, insanların, ocak içerisinde çalışan 
işçilerin can emniyetinin tehlikede olduğunu 
farz edelim. Şimdi, bölge çalışma müdürü gelip 
bunları gördüğü anda; arkadaş sen ocağını der
hal kapatacaksın, diyecek, evvelâ nitelikte olma
sı lâzım, bir. İkincisi de, bilgiye sahibolması ge
rekir. Şimdi, bölge çalışma müdürü o anda, sen 
ocağını derhal kapat, derse, kapatır ve ondan 
sonra iş mahkemeye intikal eder, mahkemenin ver
diği karar aylarca sürünür, günlük istihsali asgari 
rakamla 50 -100 ton civarında olan meselâ bir 
linyit kömür ocağının aylarca istihsal edememe
si, memleketin zararına olur. Bu bakımdan bir 
bölge müdürünün ağzından çıkacak bir lâfla, sen 
derhal şu ocağı kapatacaksın, yani peşin hüküm 
vererek kapatacaksın demesi memleketin zararına 
olur. Bu bakımdan maddenin getirmiş olduğu 
husus, «durdurabilir» kelimesi gayet yerinde

dir. O an için lâzım gelen tedbirleri alır, bir iki 
saat durdurur bölge. Sağlık bakımından zararlı 
ise bir doktorunu, yahut teknik bakımından za
rarlı bir husus varsa can emniyeti bakımından 
bir mühendisini .getirip tetkik ettirir, eğer ha
kikaten bu ocağın üç beş gün veya bir hafta ka
patılması zaruri ise o anda hüküm verebilir. 
Yoksa birdenbire bölge müdürünün gelip, arka
daş sen bu ocağını derhal kapatacaksın demesi, 
istihsal yönümüzden memlekete zararlı olur. Bu 
bakımdan kanunun getirdiği hükümler uygun
dur yerindedir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Aleyhinde sayın Reşit Üliker 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Üzerinde Sayın Abuddahman 

Güler ıbuyurun. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım, parti (grupum adma 
yapmış lölduğum 'konuşmada, esas âmme men
faatinin, işverenle işçilerin menfaatlerinin dgnk-
leştirildiği, alhen'kleştirildiği noktada olduğuna 
işaret etmiştim. Başından (beri kanun tasarısı
nın işçilerin lehine tolan, işçi hakları lehine 
olan maddeleri üzerinde (Büyük Meclis hssasi-
yötle durdu. Ve 'tam mânada, kâmil mânada işçi 
haklarını koruyucu Ibir (tasarı inşallah Meclis
lerimizden 'geçecektir. 

Şimdi (bu madde işyerinin emniyetiyle ilgili, 
işin emniyetiyle lilgiiM ıbir hüküm ıgeltiiranekted'ir. 
Burada da işverenin menfaati (bahis konusu
dur. Bu maddeyi lâyilkı ile tanzim edemezsek, 
işyerini lemniyctsiz duruma sioikmuış oluruz. 
Madde iki hususu derpiş 'etmektedir. Birisi, iş
yerindeki tehlikeli kısmın durdurulması, ikin
cisi, işyerinin tamamen durdurulması. 

İşyerindeki tehlikeli kısmın durdurulması, 
iş güvenliği müfettişi adı altındaJki tek bir me
mura ıbıraJkılmaıkta, işyerinin tamamen durdu
rulması çalışma 'müdürünün teklifi üzerine ma
hallin mülkiye âmirine .bırakılmaktadır. Şim
di iş güvenliği müfettişi namı .altında müktese-
ıbatı dâhi maddede Ibelirtilmiyen >bir memura 
•bir işyerindeki 'bir tesisatın veya tertibatın dur
durulması yetkisi verilmesi çeşitli suiistimal
lere tatbikatta meydan verir. Tek ıbir memura 
.böyle bir (takdir hakkının verilmesi, ve bu 
takdir hakkının tek Ibir memur üzerinde top
lanması işyerinde aranması, mevcudolması ge-
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rekli >dlan iş emniyetini ihlâl edecektir. Biz 
ıboı mahzuru (görerek ışiöyle Ibir teklif 'getirdik: 
İşyerindeki tehlikeli kısmın durdurulması ba
his konusu olduğu zamanlarda, orada hanıgi 
işçi, 'Çoğunlukta ise onun (sendikasının bir mü
messili, işverenin (bağlı olduğu bir meslek 'te
şekkülünce seçilecek Ibir mümessil 've âmme 
menfaatini temsil eden 'Devlet memurunun işti
rak edeceği 'bir 'üçlü komisyon teklif ediyoruz. 
Bâzı arkadaşlarımız Ibu komisyonun toplanm'a'sı-
nm pratik okuyacağı, işin sürüncemede kala
cağı gibi Ibâzı 'endişeler ileri sürdüler. Tadil 
teklifimiz iyice tetkik Ibuyurulursa, böyle bir 
sakıncanın mevcudolmadığı (görülür. Biz diyo
ruz k i ; bu komisyon behemahal üç kişi (olarak 
toplanmaz. 'Taraflardan birisinin -çağırışı üze
rine derhal toplanır. İşveren veya işçi mümes-
Bİlleııiınm toplantıya iştirak etmemesi komisyon 
toplantısını engelliyemez. Komisyonda 'verile
cek karar ekseriyetle 'verilir. Eğer Iböyle üçlü 
komisyonun kurulmasını iBüyük 'Meclis kabul 
ederse, Ihiç olmazsa işyerinin güvenliği sağlan
mış olacak, işyerinin 'tehlikesi Ibu komisyonda 
münakaşa 'edilecek ve (böylece tek memura ve
rilen 'takdir hakkının suiistimali sakıncaların
dan kurtulmuş olacağı. Takririme iltifat 'Du
yurulmasını saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Rıza Kuas, bu
yurun. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; tş Kanunu maddelerinde, 
Anayasa açısından değerlendirerek işçilerin ya
rınından emin, işinden atılma korkusundan uzak, 
yarın sabah fabrikaya gittiğimde kartım yerinde 
yoksa, fabrika beni alacak mı, almıyaeak mı 
endişesi içinde çalışmayı öngören bütün maddele
ri geçtik. Şimdi, işçinin hayatı ile ilgili bir mad
de geldi. Bu madde esasen üç ayrı hususu kap
samaktadır. Bu üç ayn husus, makinaların ka
patılması, fabrikanın kapatılması ve sağlık du
rumları. Aylaıdan beri işverenler konfederas
yonu, Ticaret ve Sanayi Odaları ve işveren çev
relerinin Meclise durmadan mektup, bildiri ve 
bülten göndermeleri bu 75 nci madde ile ilgilidir. 
Hayretle görüyoruz ki, işverenlerin tamamen is
teklerine uygun olarak 75 nci maddeyi işçinin ca
nı pahasına, hayatı pahasına olan işveren sendi
kalarının, işveren konfederasyonlarının isteğine 
uygun olarak hayati tehlike arz etse dahi fabri

kanın kapatılmasına mâni olunmamasını öngören 
önergeler bâzı arkadaşlarımız tarafından verilmiş 
bulunuyor. 

Arkadaşlarım, geçen sene Kırıkkale Barut 
Fabrikasında iptidai şartlarda bomba aletlerinin 
temizlenmesi işçilerden isteniyor ve bu bombanın 
patlamasiyle bir işçi kardeşimiz ölüyor, bir işçi 
kardeşimizin iki gözü ve iki kolu yok oluyor ve 
iki işçi kardeşimiz de, ağır yaralı olarak hasta
neye kaldırılıyor. Daha geçen sene Silâhtarağa 
Fabrikası patlıyor, 37 tane işçimiz orada ölüyor. 
Bütün bunlar can emniyetini teminat altına ala
cak olan 75 nci maddede mütalâa edilmesi lâzım 
ki, bu tehlikeli anlarda fabrikanın dahi kapatıl
masına müsaade edilmek istenmiyor. Arkadaşlar, 
75 nci maddeyi dikkatle okursak, ilgili merciler 
ancak bir hafta kapatabilecekler. Bir hafta içe
risinde işveren mahkemeye müracaat edecektir. 
Eğer haksız ise derhal açtırabilecek, yani bütün 
kıyametin, kopartıldığı fabrika kapatılmamalı, şu 
olmamalı, bu olmamalı, denmesinin esbabı muci-
besi, bir hafta kapatma yetkisi var. İşveren mah
kemeye itiraz ediyor, bir hafta içinde kaldıttıra-
biliyor. Binaenaleyh, zaten yetkili memurlar 
fabrikadaki her hangi bir makinada işçi sağlığını 
tehlikeye düşürecek bir husus varsa bu makinayı 
kapatabiliyorlar. Fabrikayı kaplatma en büyük 
mülkî âmire verilmiş. İkinci paragraf aynen şöy
le diyor : 

«Şu kadar ki, bir işyerinde mevcut makina, 
cihaz veya tesisatta görülen her hangi bir eksik
lik o işyerinde işçilerin sağlığını veya güvenliğini 
veya civarını tebdidedici bir durum gösterdiği 
hallerde işyeri ilgili çalışma müdürünün teklifi 
üzerine o yerin en büyük mülkiye âmiri tara
fından kapatılabilir veya işverene noksan
ların tamamlanması için gerekli önel veri
lir.» Bölge çalışma müdürlüğü müfettişleri sa
dece işyerindeki tehlikeli alet ve edevatı kapata
bilir. Birinci paragraf, onu âmirdir. Bir *kere 
birinci satır gayet muğlâk. «Yetkili makamın 
verdiği izin üzerine bir işyeri kurularak işlet
meye başladıktan sonra, o işyerinde başkaca te
sisat yapılmış olmadıkça iş durdurulamaz. An
cak her hangi bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, 
çalışma metod ve şekillerinde, makina ve cihazla
rında işçiler için tehlikeli olan bir husus tesbit 
edilirse bu tehlike giderilinceye kadar o tesisat 
ve tertibat veya makina ve cihaz iş güvenliği tef
tişine yetkili memur tarafından îş Emniyeti 

— 471 — 
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Nizamnamesine aykırı veya nizamnamede yer 
almamış mâkul bir sebep tesibi't ettiğinde dur
durulabilir.» Hangisi durdurulabilir? Makina 
veya cihaz. Yani bir dikiş malkinası, bir saya 
makinası eğer tehlikeli ise durdurulabiliyor. 
Ateş kazanı tehlikeli ise kazanı durdurulabili
yor. Fabrikayı kapaitma yetkisi memurlara ait 
değildir. En büyük mülkiye âmirine verilmiştir. 
Biz ise «durdurabilir» veya «kapatabilir» keli
melerinin «kapatır» veya «durdurur» şeklinde 
kesinlik ifade edecek tarzda tadil tasarısı ver
mişizdir. Burada hayretle görüyoruz ki, 'bu yet
kiler dahi kaldırılarak tehlikeli, yani işçilerin 
ölüm pahasına dahi tehlike saçan bir durum 
arz etmesi hususunda dahi ilgili müfettişler, il
gili memurlar bir işyerinde hiçbir şey yapmasın
lar, ancak mahkemeye gitsin. Bu demektedir ki, 
bu iptidai şartlarda çalışan Türıkiyemizin sana
yiinde işçilerimizin oan emniyetini teminat al
tına almaya mecbur olduğumuz bir zamanda, bu 
doğru değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kuas, vaktiniz doldu, 
efendim. 

RIZA KUAS (Devamla) — Bağlıyorum, 
efendim. 

Diğer taraftan, biz de iş emniyetine ehemmi
yet vermediğimizden dolayı ölen işçilerimize me
zar hazırlar gibi hastane hazırlıyoruz. Hastane
lere işçi Sigortaları Kurumu senede milyonlarca 
lira iş kazaları için para ödemektedir. îşçi Sigor
taları Kurumu hesaplarına baktığımız zaman, 
milyonlarca, milyarlarca lira iş kazaları için Öde
mektedir. Eğer bu maddeyle iş kazalarını önle
yici cezaî müeyyide verebildiğimiz takdirde, îş
çi Sigortalan Kurumunu milyarlarca lira za
rardan kurtarmış olacağız, hastane endişesin
den kurtarmış olacağız. 'Sadece bu tatbik edil-
miyecektir. Tedbir alınması lâzımdır. Bu ba
kımdan kesinlik ifade eden önergelerimizin ka
bulünü rica ederiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Faik 

Kırbaşlı. 
FAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; evvelâ şu noktayı arz 
etmek isterim ki, kanunun tümü itibariyle şim
diye kadar katedilen mesafe, hakikaten fevkalâde, 
işçi ve patron bakımından önemli bir mesafedir. 
Gerek işe alma, çalışma, fesih etme, buna mümasil 
ücret ve saire gibi pelk çok konularda şimdiye 

kadar hakikaten iftihar ile kaydedebileceğimiz 
büyük mesafeler alınmış bulunmaktadır. Bu me-
yanda, işçi ücretinin garantisi kadar, asgari üc
retlerin belirtilmesi kadar diğer hukukî nokta
larda olduğu kadar iş emniyeti de, iş sağlığı da 
işçi için çok mühim bir unsur teşkil etmektedir. 
Bu madde de bunu belirtmesi bakımından çok 
ehemmiyetlidir. Yalnız bizim burada işaret et
mek istediğimiz husus, maddeyi karanlıktan ve 
yanlış anlaşılmaktan kurtaracak hükümlerin ge
tirilmesidir. 

Diğer bir husus da bu noktaları belirteceğim 
işçi noktayı nazarından olduğu kadar iş bakımın
dan da maddenin büyük ehemmiyet taşıdığını 
burada belirtmek isterim. Eğer burada getirilen 
iş güvenliği teftişine yetkili bir memur herhangi 
bir mülâhaza ile, ki memleketimizde çoğu zaman 
tatbikat böyledir, iş yerini kapatmak gibi, bir 
müddetle dâhi olsa, bir yetkiye sahip kılındığı 
takdirde tek başına birçok iş yerlerinin bundan 
mutazarrır olacağı, millî istihsalin sekteye uğ
rayacağı, hatta iş güvenliği getireceğiz derken bir 
işsizlik, yatırım azlığı veya başka yönlerden gü
vensizlikler de getireceğimizi unutmamak icabet-
mektedir. Abdurrahman Güler arkadaşımızın tek
lif ettiği bir kişi yerine üç kişiye işin havale edil
mesi meselesi cidden üzerinde durulmağa değer 
ve kabulü hususunda da kafamızı yoracağımız 
bir meseledir. Burada bilhassa 1 ne i fıkrada şöy
le denilmektedir. Son taraflarına doğru, «tertibat 
veya makina ve cihaz iş güvenliği teftişine yetkili 
memur tarafından iş emniyeti nizamnamesine ay
kırı veya nizamnamede yer almamış mâkul bir 
sebep tesbit ettiğinde durdurabilir.» • 

Arkadaşlar, böyle geniş tefsire gelen ve ha
kikaten suiistimale meydan verebilecek, nizamna
mede dahi mevcut olmıyan, mâkul bir sebep; ki
me göre? Orayı teftiş eden şahsa göre. Görülüyor 
ki, böyle bir maddenin böyle bir fıkrası tatbikat
ta büyük suiistimallere yol açabilir. Büyük ölçü
de her bakımdan kayıplara sebebolabilir. 

Diğer taraftan, ikinci fıkranın sonunda da 
şöyle diyor : «En büyük mülki âmir tarafından 
kapatılabilir ve işverene noksanların tamamlan
ması için gerekli önel verilir» noksanların ta
mamlanması için gerekli öneli kim verecektir? Ve 
bu ne kadar olacaktır? Bunun müddeti nedir? 
Makina Avrııpadan mı ithal edilecek, değiştirile
cek mi, başka yerden mi getirilecektir? Teknik bir 
hususun tamamlanması kaç. güne vabestedir? Bu-
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nu nasıl takdir edecektir, belli değil. Gerekli önel 
verilir. Bu hususların aydınlığa kavuşturulma
sında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Diğer bakımdan bir hususa da işaret ederek 
huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Faaliyeti durdurulan veya kapatılan iş yer
lerinde işçi ücretlerinin ödenmesi zorunluluğu 
konmuştur. İş yeri kapatılacak, büyük 'bir kayıp. 
İşçi ücretleri ödenecek, buna inzimam eden ayrı
ca bir kayıp. Arkadaşlar bu hususun da aydın
lığa kavuşmasında bendenizce fayda vardır. Her 
ne kadar müddet bir hafta gibi görünüyorsa da 
maddenin sonunda, «bu maddeye göre verilecek 
'kapatma kararma karşı işverenin mahallî iş mah
kemesinde itiraz etmek yetkisi vardır. Mahkeme 
itirazı bir hafta içinde inceler ve karar verir Ka
rar kesindir.» diyor. Bu maddenin ikinci, fıkra
sındaki müddetle birlikte uzayabilir. Diğer ba
kımdan bilhassa aynı kanunda kabul etmiş bu
lunduğumuz 16 ve 17 nci maddeler... 

BAŞKAN — Sayın Kırhaşlı, vaktiniz doldu 
efendim. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyo
rum efendim. 

16 ve 17 nci maddelerde gerek işçi, gerekse 
işveren yönünden iş akdinin feshedilmesine 
mütedair bâzı hususlar da yer aldığı için 16 ve 
17 nci maddelerle bunun nasıl kabili telif ola
cağı hususunda bendenizde tereddütler hâsıl ol
muştur. Bu noktanın da aydınlatılmasında fay
da mülâhaza ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir, yedi arkadaşımız da konuştu. Komisyon 
adına konuşacak mısınız efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOÖLU (Burdur) — Madde
nin geri alınması için görüşlerimizi arz edeceğiz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 

HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Muhte
rem. Başkan, sayın arkadaşlarım; 75 nci madde 
hakikaten kanunumuzun en önemli maddelerin
den birisidir. Bütün arkadaşların \e konuşmacı
ların önergelerini ve konuşmalarını komisyon 
olarak dinledik. Bunların ışığı altında .maddeye 
yeni bir veçhe vermek üzere geri almak istiyoruz. 
Lütfen kabul buyurmanızı rica ederiz. Hürmet
lerimle. 
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BAŞKAN — Son söz olarak Sayın Reşit Ül
ker. 

Sayın Ünlü, siz yeterlik aleyhinde mi söz is
tiyorsunuz ? 

HASAN ÜNLÜ (Tunceli) — Sayın Komis
yondan bir soru sormak istiyordum. Maddeyi 
geri aldığına göre benim de bir fikrim vardı. 

BAŞKAN — Yeterliği oya sunacağım efen
dim. Bir dakika müsaade ediniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Madde geri 
alındı, yeterliğe lüzum yok. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlarım, ben kısa bir - iki söz söyliyeceğim. 
Hakikaten benden evvel konuşan arkadaşların 
da değindikleri gibi bu madde çok önemli bir 
maddedir. Evvelki metinde ve metne dayanan 
tüzükte bunlar müphemdi. Bu. sefer getirilen 
metin iş güvenliği bakımından hakikaten yeni 
hükümler getirmektedir. Yalnız burada üzerin
de durulması lâzım gelen bir nokta şudur : Bu 
kanunun, 5 nci maddesi ile - ki daha"kabul bu-
yurmadmız, Komisyon geri almıştır - şümulü ge
nişletilmektedir. Yani bugünkü tatbikattan çok" 
daha geniş, bir tek işçi çalışan işyerlerine de 
teşmil edilecektir. Ondan dolayı bu maddede 
getirilmiş hükümlerin hayati ehemmiyeti vardır. 
İki bakımdan hayati ehemmiyeti vardır'; işin 
önemi bakımından hayati önemi vardır, bir de 
uygulama kabiliyeti bakımından önemi vardır. 
Bendeniz bir önerge verdim, yani iki yoldan 
emniyet temin edilebilir, ya teftişe gönderdiği
miz yetkilileri hakikaten mücehhez kimselerden 
göndeririz, bu bir emniyettir, bu suiistimal edil
mez, bu hak suiistimal edilmez, bu görev suiis
timal edilmez, dikkatle yaparlar. Bunun için 
bendeniz şu teklifte bulundum. İş mühendisleri 
dedim. Ama şunu da kabul etmek ırveoburiye-
tindeyim ki, iş mühendisi dediğimiz vasıflı iş mü
hendisleri, belki doktoru da ihtiva edebilir. Tek
nik anlamda, Batılı anlamdaki iş mühendisi ne 
ise, biz onun karşılığını kullandık. Elbetteki 
doktor da olması lâzmıgelir, mühendis de olması 
lâzımgelir. Daha bizim şu anda hatırımıza gel-
miyen teknik işlerdeki uzmanlar da olabilir. 
Ama bunları temin etmek, sağlamak güç olaca
ğına göre buna bir elastikiyet vermek gerekir. 
Yetkili iş mühendisleri veyahutta teftişe yetkili 
memurlar uzmanlar denilebilir ve ayrıca bir ge
çici madde ile bunlar temin edilinceye kadar 
meselâ büyük şehirlerde tek işçinin çalıştığı ye-
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rin kontrol edilmesi başkadır, iki bin işçi çalışan 
bir fabrikanın kontrol edilmesi başkadır. îki bin 
işçi çalıştıran bir fabrikanın durdurulması baş
kadır, bir işçi çalışan bir yerin durdurulması 
başkadır. Hepsi bunun içine giriyor. Bundan 
dolayı Komisyonun hakikaten bunu geri alması 
yerinde olmuştur. Bütün bunları mütalâa ede
rek ve ona göre bir metin getirmeleri hem işçi
lerimiz bakımından, hem de gerçekten iş haya
tımız bakımından teminat olacaktır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Hükümet adına Sayın Çalışma 
Bakanı, buyurun. 

ÇALIŞMA (BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan nıuıhtercim milleitvekli
leri; fconuşlmada bulunan muhterem (milletve
kili arkadaşlarımız müzakeresini yaptığıımız 
7ı5 «rueâ maddenin kanunun mühim maddelerin
den 'biri -olduğunu ve bu itibarla üzerinde has
sasiyetle durulması icaibötltiğini 'belirttiler. Bu 
anlayışın içindedir İki, Koımisıyon maddeyi yeni
den ıgeri almak ive 'verilen önergeler muvaoelhe-
•s'inde de yeniden 'tanzim edcrelk (muhterem he
yetinizin huzuruna getirmek lüzumunu hisset-
'tiler. Müzakeresini yapmış olduğumuz 75 nci 
imaddemin ımeri 3008 sayılı Kanunun 56 ncı ve 
İşçi (Sağlığı ve işyeri niza'mnam'esinin 78 - 79 
neu ve 81 ısayılı sözleşmeler muvacehesinde al
mış lolduğu şekli kısa hatlariyle muhterem he
yetinize hatırlatmayı faydalı (mütalâa ediylo-
rum. Meri 3008 sayılı Kanununumuzun 56 ncı 
maddesinin C, Ç, E, F, ve G, fıkraları tetkik 
edildiğinde görülecektir iki, yürürlükte lolan ka
nuna 'göre, bu tarz hâdiselerde uygulaıma şöy
ledir: Bir işyeri işletmeye açıldıktan, sonra 
belli süreleri içinde yetkili bir iş müıPoititişi tara
fından 'mahallinde yapılan normal kontrolde iş
çinin sağlık ve emniyetiyle alâkalı ıbir hususu 
ıtesbilt ettiklerinde ilki hususun iişveren tarafın
dan kendilerine ibraz edilmesini isterler. Bun
lardan ıbiri 'kurma iznidir. O işletmeniln kurul
ması için ikurma izni alması lâzımdır işvere
nin. [ikincisi de iışletme 'belgesiriin olması icabe-
der. Eğer e işletme kurma iznine istinaden ku-
rulmamışsa, tatbikatıfmızda e (müfettiş onu ka
patma yetkisine sahiptir, kapatır. Kurma izni 
almış, işletme belgesi almamışsa keza yine ka
patır. İşletme (belgesinin ikinci derecede diye
bileceğimiz bâzı hususları ikmal edilmemişsc 

bu (hususların ikmal etmesini işverene söyler 
ve kendisine muayyen bir önel verir. Bu müd
det içinde ıbunlar ikmal edilmezse mevcut olan 
yönetmeliğin, 'nizamnamenin, işçi iSağlığı ve 
İş Emniyeti Nizalmnamesinin âmir olan 79 ncu 
maddesine göre idare mekanizmasına müracaat 
eder ve ibu yerin kapatılması talebinde bulu
nur. iBöylece, tatlbikatlta işliyen şekil /budur. 

Şimdi /bir de 81 sayılı sözleşme var. Bu Söz
leşme Yüksek Meclisten geçmiş, 'onaylanmış ve 
81 sayılı sözleşme hür Batı (camiası içinde ka
bul edilmiştir. Bu sözleşme ıbir işyerinde işçinin 
hayatı ile alâkalı, ilgili bir 'tehlikeyi tesbit et
tiği anda o müfettişe ıkapatma yetkisini vermiş
tir. Parlâmentoımuz da bu sözleşmeyi kabul et
miştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarımın ıbir endişe
si vardır. Diyorlar <ki, 75 nci madde İle Ibir ka
patma yetkiis veriyorsunuz siz. Kime veriyorsu
nuz1? Evvelâ Sayın Reşit Ülker'in takririnde de
niyor ki, ı«iş .güvenliği teftişine yetkili memur» 
deyimi ile neyi kasdediyorsunuz, bunu anlıya-
madım? Acaba bu «iş emniyeti müfettişi» şek
linde düzeltilemez mi? 

Bu kanun ve ibilihassa !bu madde, iSenato Ge-
ıçici Komisyonunda da (konuşulurken üzerinde 
en fazla münakaşa edilen maddelerden biri
sidir. Haklı 'olarak Türkiye'de yatırım sahala
rının ıgeliş'mesi arzusu ile çırpınan ımüteşelbtbis-
ler 'bu tarz 'maddelerin getirilmesıinde gerçek
lerin nazarı itibara alınmasını ve mücerret ka
lıpların (getirilip ayniyle tatbik edilmemesi 
lâzımıgekliği hassasiyetini ortaya koydular. 
Aynı hassasiyeti işçileri temsil eden Türkiye İş
çi Sendikaları Konfederasyonu da işçilerin ha
yatiyle yakındaın ilgili (olmasının ııoticetd işve
renin lortaya ikonulmuış ıolan nizamnamelere 
ayniyle uygun (olmasını 've iş güvenliğinin sağ
lanması (hususunda lâzami hassasiyetin kanunda 
yer almasını iddia ettiler. Bu münakaşanın ne-
ticesindedir 'ki, kanun Meclise şevkinin dışın
da ib.it* şekil ,alÖı. 'Çünkü, Meclise kanunun sevk 
edildiği anda, 'böyle Ibir «iş güvenliği teftişi
ne yetkili, memur» tâbiri olmadığı 'gibi, orada 
iş müfettişi tâbiri vardı, maihkemelere mü
racaat etmek, yargı 'organıma müracaat etmek, 
şikâyet etmek yetkisi de verilmiş değildir. Böy
lece Anayasamızın, kuvvetlerin yumuşak suret
te iayırımı esprisine inanan Hükümetimiz, kuv-
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vetlerin ayırımı esprisinden hareket 'etmek su
retiyle, yargı organına verilmiş olan Ibir husu
sun yürütme organına ne dereceye kadar ve
rilebileceğini münakaşa etmiştir. Bu anlayış 
içindedir iki, 'bunun üzerinde Ibir yargı organına 
müracaat etme hakkının verilmesi hususunda 
kararımız oldu. Yalnız 'ortaya bir keyfiyet çık
tı . İş müfettişlerine 'böyle ıbir hak tanındığı 
takdirde, gerçekte 'o iş yerinde işçinin haya
tiyle ve sağlığiyle ilgi tehlike tevlideden bir 
durumu tc&bifcte ne dereceye ikadar ehildiler 
suali sizlere tevdi edilecektir ve bumun müna
kaşasını yapacaksınız, işte 'bu maddenin müna
kaşası buradan 'başladı. Bir vakıa ki, iş müfet
tişleri esasında mühendis okullarını, yüksek 
okulları bitirmiş teknisyen durumunda olan 
arkadaşlardan çok, daha ziyade klâsik eğitim 
metoduyla yetişmiş olan kişilerden 'müteşekkil
dir. İş 'güvenliği müfettişlerimizin adedi henüz 
72 dür. Pelidi iş güvenüiğli müfettişine (kapatıma 
yetkisi verildiği takdirde Türkiye'de movcudo-
lan, İş Kanununa tabi işyerlerinin adedi 
58 862, 'Sosyal Sigortalar Kurumundan istifade 
eden işyerleıOmn adedi yüz bin, Ibir üşçliye tahmili 
edildiği zaman hu rakam obomati'kman arta
caktır. 'iş igüvenliği •müfettişleri ile Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununa, yani 606 sayılı 
Kanuna taıbi olmıyan işyerlerinin denetimini 
yapmaya kalksak ıbir işyerinin tehlike tevlide-
dip etmiyeceği durumunu tesbit edelbilmekliği-
miz 'büyük 'zamauıa mütevalklkıf 'bir keyfiyettir. 

Onun üzerine aynı maddenin, 73 nci mad
denin 4 ncü fıkrasına şöyle bir hususu ilâve 
ettik. O da şu: Yeniden işletmelerine izin ve
rilebileceği Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak 
bir tüzükte gösterilir. Öyle ise, gerçekle ide
al arasındaki ralbıtayı, (köprüyü muhafaza et
mek için ibir tüzüğün getirilmesi keyfiyetini 
ortaya koyduk. Şimdi haklı olarak, ibir taraf
tan bir iş çalışırken bir makina kapatılması 
keyfiyeti gerçekten doğru, birinci. fıkrada dur
durulma keyfiyeti ve yalnız ve yalnız iş gü
venliği müfettişlerine tevdi edilecek bir keyfi
yet. O halamdan sayın konuşmacı arkadaş doğ
rudur. 

Kapatma keyfiyeti 2 nci fıkrada, «çalışma 
hölge müdürünün talebi ile idari makamca.» 
Peki bu kapatma kararma itiraz vâki mı? Evet. 
Nerede? Mahkeme nezdinde. Kaç gün içinde 
karar verilecek? Bir haftanın içerisinde. Bu 

yola niçin gidildi, bunu Muhterem Heyetini
ze arz »etmek istiyorum. 

Geçen sene bir hâdise oldu, Cenabıhak bu 
tarz hâdiseleri Türk Milletinin üzıerindon daima 
alsın. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Kazlı-
çeşme'de bir cam fabrikasında bir hâdise ol
du Kâğıthane'de. 'Sayın Hasan Türk ay ve di
ğer arkadaşlarla birlikte gittik Kâğıthane'ye. 
Biz bu fabrika yerini dolaştık. Müteveffa 14 ar
kadaş idi zannediyorum, bunlardan altısı si
gortalı, geri kalanı sigortalı değil. İşyerinde 
tet İtikatta bulunduk, dedik ki, bu yerin kapa
tılması hususunda daha evvel müracaat vâki 
olmadı mı? Dediler iki, efendim 1932 senesinde 
bu yerin kapatılması hususunda bir talep vâki 
oldu. Örfi idare zamanı idi. Bu müracaat yapıl
dı, Örfi İdare Komutanlığına intikal ettirildi, 
onlar da kapatmadan tevakki etti, denildi. Pe
ki, iş müfettişleri arkadaşlara sordum: «Siz 
bunun ikinci defa teftişini yapmadınız mil.» 
«Yaptık» dediler. «Mahkemeye müracaat et
mediniz mi?» dedim. Edilmiş. «Mahkemeden 
ne karar ' aldınız ?» Verdikleri cevap, mahkeme 
henüz devam ediyor dediler. Ve gördük ki 
böyle bir tehlike tevlideden hâdiseye mütaallik 
dâvanın mahkemede nctico'kndiriicbilmesi çok 
kere tehlike olup bittikten sonra •neticelenebi
liyor. Yani aradan 1,5 - 2 sene geçiyor. İşte bun
lara İmkân vermemek için aldık bu defa müza
keresini yaptığımiız maddemin son fıkrasına, an
cak dedik ki; «mahkemeye müracaatlar bir 
hafta içinde neticeye bağlanır.» 

Şimdi, Abdurrahman 'Güler arkadaşımız ta
rafından verilen ve bir komite tarafından ka
patılmaya mütedair olan takılır gerçekten ente
resan bir takrir. Ve Türk demokratik hayatı 
içerisinde işçi, işveren ve Hükümet münasebet
lerinin düzenlenmesini temine matuf bir tak
rirdir. 'Gerek bu takririn üzerinde münakaşa 
yapabilmek, ıgorekse Şevket Asbuzoğlu - eğer 
yine hafızamda yanlış kalmadıysa - tarafın
dan verilen takrirde, iş güvenliği müfettişleri
nin üzerinde durmak, gerek Sayın Reşit Ülker 
Bey tarafından verilen, «İş güvenliğine me
mur» kelimesi yerine «İş emniyeti mühendisle
ri» tâbirinin ne dereceye kadar yer alıp almı-
yacağı keyfiyeti yanında, bundan evvel kabul 
ettiğiniz 74 ııcü madde ile yüzde yüz irtibatı 
olan, bilhassa 74 ncü maddenin son fıkrası ile 
yüzde yüz irtibatı olan 75 nci maddenin tek-

— 475 — 



M. Meclisi B : 79 3 4 . 1967 O : 1 

rar tanzim edilmek suretiyle huzurunuza geti
rilmesinde komisyonun. göstermiş olduğu anla
yışa 'Muhterem Heyetinizin de iştirak ederek, 
arılattığım ıkısa tafsilât içerisinde /bir taraftan 
işverenlerin üzerinde ıbir Demoklcs'in kılıcının 
dönmemesi, diğer taraftarı da işyerinde iş 'em
niyetinin teminine matuf, işçilerin ihayatları-
'nnı teminat altına alınmasına :m>âtüf bir anla
yışı getirecek olan çalışmalara imkân verilme
sini rica öderim. Hürmetlerimle. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; 
•komisyon maddeyi geri istediğine gıöre, artık 
ıbu müzakerelerin ıbir mânası kalmıyor. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sual 
soracağım. 

BAŞKAN — ıSual soracaksınız 'efendim, 
ben de 'onu arz ediyorum; 'bilâhara madde gel
sin, gene o ızaman sorarsınız. Yani yanlış bir 
istikamete soktuk müzakereleri, bunun düzelt
mek istiyorum. Çünkü geri 'almak istiyor ko-
misyofiı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ben de onu 
söylemiştim. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim. Sizin tav
siyenize uyduk Sayın Ata öv, 'onun için böyle 
•oldu >bu. 

Şimdi efendim komisyon bir önerge veriyor, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

75 nci maddenin Komisyona gcriverilmesine 
müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, 75 nci maddenin, öner
geleriyle birlikte olacak tabii, önergeleriyle bir
likte geriverilmesini kabul edenler... Etmiyen-
lcr... Kabul edilmiştir. 

76 nci maddeyi okutuyorum. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu 
Madde 76. — Çalışma Bakanlığınca lüzum 

görülecek işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenli
ği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere birer 
«İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu» kurulur. 
Bu kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, te

şekkül tarzları, çalışma usulleri, ödev ve yetkile
ri Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir tüzükte 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde değişiklik öner
gesi yoktur. Bu itibarla, maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum. 

İçki yasağı 
Madde 77. — İşyerine sarhoş olarak gelmek ve 

işyerinde içki kullanmak esas itibariyle ya
saktır. 

Ancak işyeri müştemilâtından sayılan kısım
larda ne gibi hallerde ve ne zamanlarda hangi 
şartlarla içki içilebileceği işveren tarafından tâ
yin ve tesbit olunabilir. 

Şu kadar ki, birinci fıkra gereğince işyerlerin
de ispirtolu içki bulundurulması yasak olması 
hükmü, ispirtolu içki yapılan yerlerde, nitelikleri 
dolayısiyle müşterilerine kapalı kablarda veya 
açık olarak yahut kadehle içki satmak üzere izin 
almış olmak suretiyle işletilmekte bulunan veya 
içersinde müşteriler veya işin niteliği icabı belirli 
işçiler tarafından ispirtolu içki içilmesi mümkün 
olan işyerlerinde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, 77 nci madde ile ilgili 
bir önerge vardır. 

RIZA KUAS (Ankara) — önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, sahibi tarafından geri 
alınmıştır, geri verilmiştir. 

77 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

78 nci maddeyi okutuyorum. 

Ağır ve tehlikeli işler 
Madde 78. — 16 yaşını doldurmamış çocuklar 

ağır ve tehlikeli silerde çalıştırılamaz. 
Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayıla

cağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 ya
şını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve teh
likeli işlerde çalıştırılabilecekleri, Çalışma ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca hazırlana
cak bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — 78 nci madde ile ilgili bir deği
şiklik önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
78 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
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«18 yaşını doldurmamış çocuklar ve her yaş
taki kadınlar, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırı
lamaz. 

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayıla
cağı, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarınca hazırlanacak bir tüzükte gösterilir» 

Ankara Hatay 
Rıza Kuas Yahya Kanbolat 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

BAŞKAN — Madde lehinde buyurun Sayın 
Enver Turgut. 

ENVER TURGUT (İzmir) — Vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Madde aleyhinde Sayın Rıza 

Kuas, buyurun. 
Sayın Köseoğlu madde lerinde, aleyhinde? 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Lehinde. 
RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 78 nci madde 16 yaşı esas 
almıştır. Bizim getirdiğimiz önergede 18 yaşını 
esas almaktadır. Bugüne kadar Türkiye'de ya
pılan asgari ücret tesbitlerinde, daima iş kol
larında 18 yaşından küçüklere, meselâ lâstik - iş 
kolunda 18 yaşından küçüklere 100 kuruş, 18 ya
şından büyüklere 125 kuruş. Buna benzer daima 
18 yaş kıstas alınmakta ve 18 yaşından yukarı 
olanlara verilen ücretler biraz farklı saat başına 
25 - 30 kuruş gibi farklarla tesbit edilmektedir. 
İşverenler 25 - 30 kuruş saat ücreti farkını öde
memek için, ağır ve tehlikeli işlerde 18 yaşından 
aşağı olan kimseleri alıp çalıştırmaktadırlar. 
Ağır ve tehlikeli işlerde, Türkiye'de 4 - 5 milyon 
civarında işsiz var iken. 18 yaşından küçük 
işçileri alıp çalıştırmalarının gayesi, maksadı, 
25 - 30 kuruş gibi saat ücretindeki farkını öde
memek içindir. Binaenaleyh, bizim getirdiği
miz değişiklik tasarısında 18 yaşını bir kere kıs
tas almaktadır. 18 yaşından aşağıya ve her 
yaştaki kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalış-
tırılmamasını öngörmektedir. 

Getirilen maddede ağır ve tehlikeli işlerin 
nelerden ibaret alduğu Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilir deniyor. Aynı paragrafı biz; hangi 
işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı Çalış
ma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tara
fından hazırlanır. İkinci paragrafa aynen işti
rak ediyoruz. Ancak 18 yaşını doldurmamış 
çocukların ve her yaştaki kadınların ağır ve teh
likeli işlerde çalıştırılmasının doğru olmıyacağı 
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kanaatindeyiz. Bu bakımdan, 18 yaşından aşağı 
olanların her türlü ağır ve tehlikeli işlerde çalış-
tırılmamasmı öngören önergemizin kabulünü arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, buyurun. 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
arkadaşlar, maddenin birinci fıkrasında «16 ya
şını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işler
de çalıştırılamaz.» Bu zaten gayet sarih. Fakat 
16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş 
çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılabilecekleri teknik ve sağlık yönünden 
tesbit edilmiş olan ilgili bakanlar tarafından za
ten tesbit edilerek o şartlar altında çalıştırılacak. 
Bunun yanında sanayide öyle ağır işler vardır 
ki, ağır„iş kollan vardır ki hakikaten 18 yaşında, 
17 yaşında çocukların çalıştırılmasına cevaz ver
mektedir ve bu tatbikatta da böyledir. Farz ede
lim, bir maden sahasına gidin. Maden sahası 
normal olarak ağır sanayi, ağır bir işyeri sayıl
dığına göre, diğer taraftan 17 yaşındaki bir işçi, 
lâmbahanede pekâlâ işyeri lâmbasının şarjında 
ve sairesinde çalıştırılabilmeli imkânına sahibo-
labilmelidir, niçin olmasın? Ama, 17 yaşındaki 
bir çocuğu siz tutup, ağır sanayide yeraltı oca
ğına sokup çalıştırırsanız o zarrran tehlikelidir. 
Aşağıda belirttiği gibi Çalışma ve Sağlık Bakan
lıkları tarafından bu zaten menedilmiştir, yasak
tır. İşyeri talimatnamesi de bunlara cevaz ver
mez. Bu bakımdan, bir maden ocağı civarında, 
bir lâmbahanede, yahut her hangi bir taş ocağın
da bir "kompresörün çalıştırılmasına yol vermek
te, bir makinanm çalıştırılmasına yol vermek 
işinde, ağır sanayi işyeri olmasına rağmen hiç
bir zaman bu 17 yaşındaki çocuğun hayatiyle 
ilgili, çocuğun gelişmesine mâni olacak hiçbir hal 
tarzı yok. Bu bakımdan, bu gibi işyerlerinde 
çalışması elbette ki müsaidolur, buna aykırı bir 
hüküm olmasa gerek. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu buyurun, 
madde lehinde. 

TALÂT KÖSEOĞLU' (Hatay) — Efendim 
bu madde, memleketimizin sosyal şartlarını, 
coğrafi • durumunu, iklim şartlarını göz önüne 
alarak ağır işte çalışmayı muayyen bir yaşa in
hisar ettirmiştir. Bu yaş 16 yaştır. Değişiklik 
önergesinde 18 e çıkarılması istenmektedir. Mem
leketin gerçeklerine bu uygun değildir. Memle-

I ketimizde 16 yaşındaki delikanlılar tam mâna-
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siyle ağır hizmetlerde çalışabilecek duruma gel
mektedirler. Bu bakımdan maddenin olduğu 
şekilde kabul edilmesi hem memleketimizin şart
larına uygundur, hem de işçilerimizin lehinedir. 
Değişiklik önergesi işverenin aleyhinedir. Çün
kü 18 yaşının altında esas çalışma çağında bu
lunan genç işçilerimize iş verilıniyecektir, öner
ge kabul edilirse. Bu bakımdan önergenin reddi 
gerekir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı. 
FAİKKIRBAŞLI (Burdur) —Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Önerge

ye Komisyon katılıyor mııf 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Hayır. 

BAŞKAN — Tadil önergesine Komisyon ka
tılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum?.. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamalar için 
oy kullanmıyan arkadaşlar varsa, lütfen kullan
sınlar biraz sonra sırası ile açık oylama işlemine 
nihayet vereceğiz. 79 ncu maddeyi okutuyorum. 

Rapor 
Madde 79. — Ağır ve tehlikeli işlerde çalı

şacak işçilerin işe giriş ve işin devamı süresinde 
bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları; 
işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı 
yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Ku
rumu, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye dok
torları tarafından verilmiş işe giriş ve işin deva
mı müddetince yapılacak periyodik muayene ra
porları olmadıkça; bu gibilerin işe alınmaları ve
ya işte çalıştırılmaları yasaktır. 

Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işve
ren kendilerine göstermek zorundadır. 

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan bağı
şıktır. 

BAŞKAN — 79 ncu madde ile ilgili Komis
yon şimdi bir tadil teklifinde bulunuyor, oku
tuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

Tasarının 79 ncu maddesinde ( . . . . dayanık
lı oldukları) deyiminden sonra «işyeri hekimi» 
ibaresinin yer almak suretiyle kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeyi, kabul buyurduğunuz bu 
değişildik önergesiyle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım 97 nci madde
ye kadar, 97 hariç, tadil önergesi yoktur. Bu 
sebeple maddeleri teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. Komisyondan gelirse bilmiyorum, 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — 80 nci 
madde de var efendim. 

BAŞKAN — 80 e bir değişiklik getiriyorsu
nuz. 80 nci maddeyi okutuyorum efendim. 

Rapor 

Madde 80. — 12 den 18 yaşma kadar (18 dâ
hil) çocukların her hangi bir işe alınmalarından 
önce; işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunma
dığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigorta
lar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet ve belediye 
tabiplerine muayene ettirilerek işin niteliğine 
ve şartlarına göre yapılarının dayanıklı olduğu
nun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşı dol
duruncaya kadar on az her altı ayda bir aynı 
şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte 
çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadı
ğının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların 
işyerinde muhafaza ettirilerek yetkili memurla
rın isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorun
ludur. 

Bu raporlar her çeşit resim vo harçtan bağı
şıktır. 

BAŞKAN — Efendim 80 /nci madde ile ilgili 
komisyonun Ibu değişiklik teklifi hakkındaki 
önergesini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 80 nci maddesindeki «'bir işe alın
malarından 'önce» deyiminden sonra «işyeri 
hekimi» ibaresinin yer almasını arz ederim. 

•Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyaeıoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun tadil teklifini 
oyunuza sunuyorum. 

RIZA KUAS (Ankara) — Efendim, komis
yonun tadil teklifini pek anlıyamadık, lütfen 
•açıklasınlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan muhterem milletve
killeri, işyerlerinde iş güvenliğinin sağlanması, 
ve işçilerin hayatlarının istenilen şekilde de
vam- edebilmesi hususu işyeri hekimliği mües
sesesinin ihdasına 'bağlıdır. Bugüne kadar tat
bikatta .gördüğümüz şey odur ki, işyerlerinden 
uzak bulunan dispanserlerin mevcudiyeti işyer
lerinde işçilerin tehlikelerden kurtarılmasını 
mümkün kılamamıştır. Fransa'da uzun yıllar
dır devam eden ve ikinci Cihan Harbinden bu 
yana Batı demıokrasi ülkelerinde yer almış olan 
işyeri hekimliği müessesesini Türkiyemiz'de 
de gerçekleştirmek, mutlak surette işyerinde 
çalışmaların iş emniyetini teminat altına al
manın zaruri 'bir neticesidir. Maddeyi tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, işyeri hekimliği 
düşünülmemiş, sadece işçi sağlığı ile alâkalı 
dispanser ve diğer sağlık tesisleri düşünülmüş
tür. Oysa ki eğer bir işyerinde işyeri hekimliği 
•müessesesini ihdas edip oturtamazsak bu şu 
demektir: İşveren bir işyerinde işyeri hekimini 
bulundurduğu zaman, veyahut tehlikeden kur
tarılması için işyeri hekimi müessesesi olsa dahi, 
muayenesini yaptıramıyacakısmız, (kendisini yet
kili kılamıyacaksmız, Ibir dispansere, bir sağ
lık yurduna bir hastaneye göndermek mecbu
riyetinde kalacaksınız ki, işte bir işyerinde ça
lışanların hayatlariyle ilgili olan hususu tanzim 
etmek için boşluk kalan bir hususu tamamla
maya mutazammın olan bir keyfiyettir. Arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

80 nci maddeyi kabul buyurduğunuz deği
şiklikle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

81 nci maddeyi okutuyorum. 
Tüzük 

Madde 81. — Gebe veya emzikli kadınların 
hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılma
larının yasak olduğu ve bunların çalışmaların
da sakınca almıyan işlerde hangi şartlar ve 
usullere uyacakları ne suretle emzirme odaları 
veya çocuk bakım yurdu (Kreş) kurulması ge
rektiği Çalışma, Sağlık ve Sosyal Yardım ba
kanlıkları tarafından ibirlikte düzenlenecek bir 
tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiş
tir. 

82 nci maddeyi okutuyorum. 
Çeşitli tüzükler 

Madde 82. — Çalışma veya Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlıklarından birinin gösterece
ği lüzum üzerine, Ibu hakanlıklar tarafından 
beraberce hazırlanmak suretiyle, 

a) Ağır ve tehlikeli olarak gösterilmiş 
işlerden başka işler için de işçilerin ilk önce 
doktora gösterilmelerini, 

h) Bâzı işlerde çalışan işçilerin belirli süre
lerde ıgenel olarak sağlık muayenesinden geçi
rilmelerini, 

c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan 
işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptık
ları işin ürünlerine ve ıgenel sağlığa, yahut bir
likte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, 
hu gibilerin o işlerden çıkarılmalarını, 

ç)> Ne durumda ve ne gibi şartları haiz 
olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve ye
mek yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yer
leri yapılmasını, 

Teshit eden tüztükler çıkarılabilir. 
BAŞKAN — 82 nci maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

83 noü maddeyi okutuyorum. 

ALTINCI BÖLÜM 
İş ve işçi bulma 

İş ve işçi hulma ıgöwvi 
Madde 83. — İşçilerin elverişli oldukları 

işlere yerleşmelerine ve çeşitli işler için. elve
rişli işçiler bulunmasına aracılık etmek husus-

m 
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larmm düzenlenmesi; kamu görevi olarak Dev
letçe yapılır. 

<Bu görev 4837 sayılı Kanunla kurulan İş 
ve İşçi Bulma Kurumunca yapılır. 

BAŞKAN — Efendim, bir matbaa hatası 
vardır, 2 nci satırdaki «bulmıasıaıa» kelimesi 
«bulunmasına» olacaktır. Bu şekilde tavzih 
ediyorum ve ıbıı şekilde -okuttuk zaten. 'Bu şek
li ile 83 nc-ü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

84 ncü maddeyi okutuyorum. 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevi 

Madde 84. — İş /ve İşçi Bulma Kurumu, her 
çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ni
teliğinde lolan öbür işler için bilgi toplamak, 
işçi isteme ve iş aramamın dikene bağlanması 
yolunda gerekli çalışmaları yapmak ve işçi üc
retlerinin iniş - çıkışlarını izleyip, geçim şart-
1 arındaki yükseklikle karşılaştırılarak sosyal 
ısıkıntıiarm ömine geçmek için bütün yurtta 
•yalhut bir 'bölgede veya /belediye çevresinde alın
ması gereken tedbirleri tesbit ve bunların uy
gulanmasına yardım etmek, -çeşitli iş kolların
daki işverlenlerle işçileri gösteren cetvelleri ya
yınlamak, mesle'ke yöneltmek, işçilerin meslekî 
eğitimlerinin yükselmesi ve usta (kalifiye) işçi 
yetiştirilmesi için ıgerekli olan tedbirler üzerin
de çalışmak ve hizmet akidlerinin yapılmasına 
aracılık etmek ödevlerini bir ücret karşılığı 
olmaksızın yapmakla yükümlüdür. 

Bu ödevlerin yapılış şekilleri bir tüzükle 
belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

85 nci maddeyi okutuyorum. 

Yasaklar 
Madde -85. — İşçilere iş ve işlere işçi bul

mak için kazanç amaciyle çalışılması veya özel 
büro açılması yasaktır. 

Ancak, tarım işlerinde ücretli iş ve işçi (bul
ma aracılığına İş ve İşçi Bulma Kurumu izin 
verebilir., 

Çeşitli iş ve sanat kollarındaki işverenlerin 
veya işçilerin kendi aralarında yalhut çeşitli 
toşekküllerince veyalhut. kamu yararına yar
dımcı olan ve böyle olmayıp da yalnız hayır 
işleriyle uğraşan derneklerce, iş ve işçi bulma 
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işleriyle uğraşılması ve bunun için kendi çev
releri içinde kuracakları teşkilâtın çalışması 
ancak İş ve İşçi Bulma Kurumundan izin al
mak ve bu kurumca her zaman denetlenmek 
kaydiyle mümkündür. Şu kadar ki; bu yolda 
açılacak büroların yapacakları işlere karşılık, 
işçilerden her hangi bir ücret almaları yasak
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

'Tüzük 

Madde 86. — İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
belirtilecek lüzum ve ihtiyaca ıgöre, işveren
lerin işçi isteklerini ve bâzı özel vasıfları bu
lunan işçilerin her halde İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna bildirmeleri ve ıgenel olarak veya bâzı 
özel vasıfları bulunan bir kısım işçilerin her 
hangi bir işe alınmazdan önce mutlaka İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna başvurarak kendilerini 
(kaydettirmeleri ve «İşçi karneleri» almaları 
usulleriyle tarımda aracılığın işçi ve işveren te
şekküllerinin yalhut derneklerin yaptıkları iş 
ve işçi bulma işlerinde, İş ve İşçi Bulma Kuru
munca muntazam surette rapor vermeleri zo-
runluğu çıkarılacak tüzüklerde gösterilir. 

BAŞKAN —» Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeriler... Kabul edilmiş
tir. 

Taşımada öncelik 

Madde 87. — İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
aracılığı ile iş bulmuş olan işçilerin çalışacak
ları yerlere topluca 'gidişleri sırasında mümkün 
olan kolaylıklar öncelikle ele alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim yapılan açık oylamalarda sıra ile 
1, 2, 3 ncü kutularda yapılan açık oylama iş
lemi bitmiştir, bu üç kutuyu lütfen kaldırı
nız. 

88 nci maddeyi okutuıyorum. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
İş (hayatının denetim ve teftişi 

•Dovlelt yetkisi 

Madde 88. — Çalışma hayatı ile ilgili mev
zuatın uygulanmasını Devlet izler, denetler ve 
teftiş eder. 
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Bu ödev Çalışma Bakanlığına bağlı ihtiya
ca yetecek sayı ve 'özellikte teftiş ve denetle
meye yetkili memurlarca yapılır. 

Askerî işyerleriyle yurt emniyeti için 'gerek
li maddeler imal olunan işyerlerinin denetim 
ve teftiş konusu ve neticelerine ait işlemler 
Millî Savunma Bakanlığı ile Çalışma Bakan
lığınca müştereken tanzim olunacak bir 
tüzüğe (göre yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi 'oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

89 ncu maddeyi okutuyorum. 

Yetkili makam ve memurlar 
Madde 89. — 88 nci madde hükmünün uy

gulanması için işhayatmın izlenmesi, denetlen
mesi ve teftişi ile ödevli olan makamlar veya 
yetkili memurlar, işyerlerini işin yürütülmesi 
tarzını ve ilgili defter, evrak ve hesapları, alet, 
edevat, cihaz ve makinaları İham ve işlenmiş 
maddelerle, iş için gerekli olan malzeme ve ek
lentilerini, 90 ncı maddede yazılı esaslara uyu
larak, gerektiği zamanlarda ve işçilerin haya
tına, sağlığına güvenliğine ilerleyip yetişmesi
ne, dinlenmesine veya oturup yatmasına iliş
kin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araş
tırmak ve incelemek ve bu kanunla suç sayı
lan eylemlere rastladığı zaman ıbu hususta Ça
lışma Bakanlığı tarafından çıkarılacak «İş tef
tişi tüzüğü» nde açıklanan şekillerde yalnız bu 
(halleri önlemek yetkisine sahiptirler. 

Teftiş ive denetleme sırasında işverenler, iş
çiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler iz
leme, denetleme ve teftişle ödevli makamlar ve
ya memurlar tarafından çağrıldıkları zaman 
gelmek, ifade ve 'bilgi vermek, gerekli olan bel
ge ve kanıtları getirip göstermek ve vermek ve 
birinci bendde yazılı yetkilerin içinde görev
lerini yapmak için kendilerine karşı her çeşit 
kolaylığı göstermek ve 'bu yoldaki emir ve is
teklerini 'geciktirmeksizin yerine getirmekle 
ödevlidirler. 

İş hayatını izleme, denetleme ve teftişe yet
kili memurlar tarafından tutulan tutanaklar, 
aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 

BAŞKAN — M'addeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yetkili memurların ödevi 
Madde 90. — İş hayattım izleme, denetle

me ve teftiş yetkisi olan makamlar veya nıe-
ımurlar ıbu görevlerini yaparlarken işin normal 
gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri 
kanunun niteliğine göre mümkün olduğu kadar, 
sekteye uğratmamak, durdurmamak ve güçleş-
tirmemekle ve resmî işlemlerin yürütülüp so
nuçlandırılması için, açıklanması gerekmedik
çe, işverenin ve işyerinin meslek sırları ve 
şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları 
hakkında gördükleri ve öğrendikleri hususları 
tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından 
ıbilgileri ve ifadeleri alınan yahut kendilerine 
başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve 
başka kişilerin isimlerini ve kimliklerini açık
lamakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

91 nci maddeyi okutuyorum. 

Resim bağışıklığı 

MADDE 91. — İşçi ve işverenlerle bunla
rın meslek kuruluşları tarafından kendilerini 
ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Ça
lışma Bakanlığına yazı ile 'başvurma halinde 
bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, 
defter ve işlemler her çeşit res'inden bağışık
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sair merciler tarafından yapılan teftişler 

Madde 92. — Devlet, il yaıbut belediye teş
kilâtı, işyerlerinde yapacakları, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili teftiş ve denetlemelerin . 
sonuçlarını ve ıbu yolda yapacakları işlemlerin 
o yer için yetkili çalışma müdürlüğüne bildi
rir. 

İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye 
yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her 
ay bu hususta izin verdikleri, işveren ve işye
rinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini 
gösterir listeleri gelecek ayın 15 ine kadar o ye
rin bağlı Ibulunduğu çalışma müdürlüğüne bil-
'bildirirler. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

93 ncü maddeyi okutuyorum. 

'Teftiş defteri 
Madde 93. — İşverenler, işlettikleri işyerle

rinde ve bunların ilgili kollarında yetkili ma
kamlarca yapılan teftişlerin Sonuçlarının yazıl
ması için özel bir defter bulundurmakla yü
kümlüdür. Bu defterlerin şekli, ne yolda dol
durulacağı ve bununla ilgili işlemlerin usulleri 
«İş teftişi tüzüğü» nde gösterilir. 

iş denetimi ve teftişine yetkili 'mercilerin 
bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak gön
derdikleri (belgeleri işverenler süresi içinde ce
vaplandırıp geri çevirmek zorundadırlar. 

Bu konuj le ilgili diğer .hususlar yukarıda 
sözü geçen tüzükte belirtilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

•İşçi ve 'işverenin sorumluluğu 
Madde 94. — İş denetimi ve teftişine yet

kili makamlar veya memurlar tarafında ifa
de ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenle
rin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiy-
le telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği sak
lamaya yahut değiglliranıeyc sevk veya her ban-
>gi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgi
li makamlara, başvurmaları haber ve ifade ver
meleri üzerine, bunlara karşı kötü davranış
larda bulunmaları yasaktır. 

İşçilerin çalıştıkları veya ayrıldıkları işyer
leriyle işverenleri hakkında ilgili makamlar 
ve memurlara gerçeğe uygun olmıyan haber
ler vererek ilgili makam ve memurları lüzum
suz işlemlerle uğraştırmaları veya işverenleri 
haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışma
ları ve ilgili makamlarca kendilerinden sorulan 
hususlar için doğru olmıyan cevaplar vererek 
denetim ve teftişin yapılmasını 'güçleştirmek 
veya yanlış bir sonuca vardırmak gibi kötü 
niyetli davranışlarda bulunmaları yasaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

$5 nci maddeyi okutuyorum. 
Zabıtanın yardımı 

MADDE 95. — Bu kanun hükümlerini tam 
ve .gerektiği gibi uygulanabilmesi için işyerle-

I rin'i teftiş ve denetlemeye yetkili makamlar 
I veya mamuıtorm gerekli görmeleri ve istemeleri 
I halinde, zabıta kuvvetleri, bu makamlar veya 
I memurların görevlerini iyi bir şekilde yapabil-
I mele rin'i sağlamak üzere 'keıntlilerine her türlü 
I yardımda bulunmakla yükümlüdürler. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
I 95 ncı maddeyi •okutuyorum. 

(SEKİZİNCİ BÖLÜM 
I ıSosyal Sigortalar 

Devletin fonksiyonu 

I Madde 96. — Sosyal Sigortalar Devlet ta-
I rafından kanunla düzenlenir ve denetlenir. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza samuyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul ed'il-
I mistir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
I 'Ceza hükümleri 
I Genel hükümlere ilişkin cezalar 

I Madde 97. — Bu kanunun 3 ncü maddesine 
I aykırı hareket edenlere aşağıda yazılı cezalar 
I hükmolunur. 
I A): Üş kişiye kadar işçi çalıştıranlar hak-
[ kında 250 liradan az olmamak, 
I B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 

500 liradan az olmamak üzere ağır para ce-
I zası, 
I C) Bu maddede yazılı fiil erin tekerrürü 
I halinde yukarda yazılı para, cezalarının iki 
I katı hükmolunmakla beraber, ağır ve tehlikeli 
I işyerlerine taallûk eden hallerde ayrıca bir 
I hafta müddetle hafif hapis cezası hükmolu-
I nur. 

BAŞKAN — 97 nci madde ile ilgili üç tane 
I tadil önergesi vardır, okutuyorum. 

I ıSaym Başkanlığa 

I Tasarının 97 nci maddesinin,.. (C) bendinin 
aşağıdaki .şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

I ederinij 

I 97 (C) bendi: Bu maddede yazılı fiillerin 
I tekerrürü halinde yukarıda yazılı para ceza

larının iki katı bükraıo.lunur. 
I Eskişehir 
1 Şevket Asbuzıoğlu 

m-
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Sayın Başkanlığa 

97 nei maddedeki hapis cezasının kaldırıl
masını arz ve .teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zcytinoğlu 

'Millet Meclisi Başkanlığınla 

Görüşülmekte .olan İş Kanunun 97 nci mad
desinin A, B, C, 'bendierinin aşağıdalki yazılı 
şekilde 'değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

A) Üç kişiye kadar işçi çalıştıranlar hak
kında işçi başına 250 liradan az olmamak üzere, 

B) Daha fazla işçi çalıştıranlar hakkında 
işçi ıbaşma 500 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezası ve bir günden 'bir aya kadar hapis 
cezası, 

C) Bu maddede yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde yukarıda yazılı para cezalarının iki 
katı hükmolunmakla beraber ağır ve /tehlikeli 
işyerlerine taallûk eden hallerde ayrıca ibir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükmolıınur. 

Konya 
Yusuf Koçak 

Ankara 
Rıza Kuas 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, maddenin üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı arkadaşların 
âısimleri hizalarında yazılmamış istedikleri söz 
niteliği. 

Şimdi, Sayın Köıseoğlu, sizin? 
ENVER TURGUT (İzmir) — Ben lehinde 

istiyorum. 

BAŞKAN — Siz lehinde. 
Sayın Hilmi İşgüzar? Burada yok. 
Efendim, söz sırası, maddenin lehinde Sayın 

Enver Turgut'undur. 
Size mi verdi, Sayın Kırbaşh. Siz üzerinde 

istediniz. Lehinde Sayın Köseoğlu, buyurun. 
Efendim, 4 - 5 ve G mıımaralı kutularda ya

pılan açıık oylama işlemi bitmiştir. 4 - 5 ve 6 nu-
ımaralı kutuları kaldırın lütfen. 

TALÂT KÖSEOÖLU (Hatay) — Bu madde
ye (göre üçüncü maddedeki bir işyerini kuran, 
çalışana konusunu değiştiren, çalışmayı bırakan 
İbir iişveren, işçisini, vekilini, unvanını vesaire-
sini muayyen müddetler içinde Bölge Çalışıma 
Müdürlüğüne /bildirmezse "Cezalandırılacaktır. 
Maddenin esası, esprisi-budur. Bu madde üzerin

de birisi Şevket Asbuzoğlıı tarafından, diğeri 
de İşçi Partililer tarafından verilen iki değişik
lik önergesi mevcuttur. 

Asbuzoğlıı maddenin «C» bendinde yazılı 
(bulunan bir haftalık hapis cezasının kaldırılma
sını istemektedir. 

İşçi Partisine mensup arkadaşlarımız ise, bu 
cezanın 'bir aydan altı aya kadar artırılmasını 
istemektedirler. 

Bir eeza .hükmü getirilirken meımiclkctin 
şartlarını ıgöz önünde tutmaya mecburuz. İş 
bayatı (bakımından henüz gelişen meımleektimiz-
de üçüncü maddedeki hususları biraz geç ola
rak (bildirdi diye o iş sahibini bir ay veya altı 
ay lıapis yatmaya mahkûm etmek doğru olmaz. 

Aabuzoğlu'nun önergesinde olduğu 'gibi ee-
•zaları büsbütün ortadan kaldırmak ıda doğru 
değildir. Bildiriyi yapınılyan ve bunu da tekrar 
eden iş sahiplerinin ibir kısmı hüsnüniyet sahi
bi, İbir kısmı suiniyet sahibi olabilirler. Mad
de metninde olduğu ıgibi ımücerret tekerrüre 
hapis cezasının verilmesi doğru değildir. Bu 
işin takdirini mahkemeye bırakmak en doğru 
(hareket olur. O halde, maddenin «c» bendinin 
şöyle olması -gerekir. Sayın Komisyondan bunu 
dikkatle izlemelerini rica etmekteyim. «Bu 
maddede yazılı fiillerin tekerrürü halinde yu
karıda yazılı para cezalarının iki misli hükmo
lunmakla (beraber ağır ve (tehlikeli işyerlerine 
taallûk eden hallerde hâkim lüzum görürse ay
rıca bir haftaya kadar hafif hapis cezası vere
bilir» şeklinde düzeltilmesini de istirham et
mekteyim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Bu maddenin 
ıgöriişülemiyeceğini izah edeceğim. 

HAMDİ OIUION (Trabzon) — Efendim 
Komisyon 5 nci maddeyi geri aldığına ıgöre bu 
madde görüşülemez. 

BAŞKAN — Böyle mildir sayın Komisyon 
sözcüsü? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Bundur) — Efendim 
bu maddeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim bunu bize evvelce söy
lemeli idiniz. Bunu bize peşinen söylemeniz lâ
zım. Beşinci madde ve diğer bâzı maddeler ko-
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misyon tarafından 'geri alındı, (binaenaleyh, bu 
durum 'mü'taakip maddeler içinde .görüşülme
ye engel .bir durum, yaratıyorsa, 'bunu bize 'ha
ber vermeniz lâzım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Hazırlıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun ö'iıenge-
sini ''okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere konusu 97, 98. 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, ]07 nei maddele
rin geriverilımesind arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail BıoyacDoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun teklifi 
üzerine 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 
ve 107 nei maddelerin Komisyona geriverilmesıi 
hususunu oylarmııza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi !bu durum muvacehesinde diğer, mad
delerin ,şu anda görüşülmesine engel ıbir hal var 
mı Sayın Boyacıoğlu, bu duruım muvacehesinde 
108 nei im addeden itibaren diğer maddelerin gö
rüşülmesine mâni bir (hal var mı e/fendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Yok. Şu halde 108 nei maddeyi 
'okutuyorum. 

Onuncu bölüm 
Son hükümler 

Madde 108. — Yürürlükten kaldırılan 3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü maddesi hüküm
leri haklarında uygula'nmııyanlar için, kanunun 
14 ncü maddesinde sözü geçen kıdem tazminatı 
hakkı (bu 'kanunun yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren başlar. 

BAŞKAN — Efendim madde \ler ilgili bir 
tadil 'önergesi yok. Bu itibarla maddeyi oyları-
za .arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 109. — Bu kanunun yürürlüğe 'gir
diği .günden başhyaralk : 

A) 3008 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş
tiren; 3516, 3612, 5518, 5842, 5868, 6298, 7284, 
7285, ıs ayılı kanunlar, 

B) 5837 sayılı Kanun ve bu kanunu değiş
tiren 6734 sayılı Kanun, 

C) 6032 sayılı Kanun, 
Ç) 7467 sayılı Kanun, 
D) 5953 sayılı Kanunu değiştiren 6253 sa

yılı Kanuna ek 2 'nei maddesi, 
E) 6379 sayılı Kanunun 41 nei maddesi 
Yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici (birinci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 1. — A) Bu ikanunun 35, 61, 

66, 74, 78, 81, 82 >ve 84 ncü maddelerinde sözü 
geçen tüzükler .çıkarılıncaya kadar yürürlükten 
kaldırılan 3008 .sayılı İş Kanununun 35, 36, 37, 
47, 55, 58, '61 ve 64 ncü maddelerine dayanıla
rak çıkarılan tüzüklerin aynı konulara ilişkin 
hükümleri yürürlükte kalır. 

B) Bu kanunun 33 ncü maddcsıinide sözü 
geçen tüzük 'çıkarılıncaya kadar bu kanunun 
anılan maddesine göre kurulacak olan, «Asgari 
ücret tesibit Komisyonu», yürürlükten kaldırı
lan 3008 'sayılı iş Kanununun 32 nei maddesine 
dayanılarak 'çıkarılmış bulunan yönetaiıelik 
esasları çevresinde çalışır. 

Bu 'komisyonun başkan, üye ve raportörleri
ne ödenecek huzur ücretleri, Çalışma Bakanlığı 
(bütçesinin ibu .konuya ilişkin /kısmından Çalış
ma Bakanı tarafından -belirtilecek tutarlar üze
rinden ödenir. 

>0) Bu kanunda ısıözü geçen tüzük ve yönet
melikler kanunun yürürlük tarihinden başlıya-
rak iki yıl içinde ıçıikarılır. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde bir tadil öner
gesi yoktur. 

Hükümet adına buyurun Sayın Çalışma 
Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve

killeri; Türkiye'de ımer'i asgari ücretlerle ilgili 
çalışmaları düzenliyen (bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren, bâzı koımplikasyonlar 
bâzı yanlış anlamalar .meydana çakabileceği (ka
naati içindeyiz. Muhterem Heyetin malûmları 
olduğu veçhile asgari ücret tesbitleri illerce ya
pılmakta ve vâki itirazlar ancak yüksek asgari 
ücret teısıbiti komisyonlarına intikal etmekte
dir. Oysaıki bu 'kanunda 'getirilen husus, mahal
lende yapılan, il çevresinde yapılan asgari üc-
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ret teşbihlerini, merkezi bir sistemin içerisine 
getirmekte ve böylece asgari ücretlerin bir yer
de, Ankara'da, ımerkezde tesbiti keyfiyeti dü
zenlenmektedir. 

Ancak, hu müzakeresini yaptığımız geçici 
maddenin (ıB) bendinde mevcut olan hali kaibul 
ettiğimiz takdirde ıbirçok anlaşmazlıklar orta
ya çıkacaktır. Bu maddeye vuzuh vermek ica-
betmektedir. Bu çalışanlar hayat ile çok yakın
dan ilgili «olan (bir konudur. Bu itibarla Ibu 
•maddenin 'koımisyona iadesi zarureti varıdır. Vu
zuh vermök için ıbu maddeyi istemekteyiz. Bu 
itübarla, muhterem heyetin, ?nuhterem millet
vekili arkadaşlarımızın, maddenin ıgeri alınma
sına nâtık Komisyonca verilecek önergeye ilti
fat 'etmelerini rica ve istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Bu konuda Komisyonun bir 

önergesi varıdır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kanunun igeçici 1 nci maddesinin (komisyona 
geriverilmesini saygılarımla arz ederim. 

Geçici Komisyon 'Sözcüüs 
Burdur 

t. Hakkı Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Komisyonun lönerigeısini oyu-
za sunuyorum, yani geçici 1 nci maddenin Ko
misyona verilmesini kabul edenler... Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

•Geçici 2 ncıi maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihte, yürürlükten kaldırılan 3008 
sayılı îş Kanununa göre îş Kanunu kapsamına 
alınmış olan işyerleri işverenleri bu kanunun 
3 ncü maddesine göre ayrıca işyerlerini bildir
mek zorunda değildirler. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te çalışmakta olan işyerlerinden, yürürlükten 
kaldırılan 3008 'sayılı İş Kanununun kapsamı
na alınmamış olan işyerlerinin işveren veya iş
veren vekilleri 'bu kanunun 3 ncü maddesindeki 
bildirme mecıburiyotini kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren iki ay içinde yerine (getirmeye 
meciburdurlar. 

BAŞKAN — Efendim, ıgeçiei ikinci madde 
üzerinde tadil önergesi ydktur. Bu itibarla mad
deyi toyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
ibul •ötmiyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Geçici üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici -Madde 3. — 'Bu kanun yürürlüğe 

girmeden önce 3008 sayılı İş Kanunu kapsa
mında olan işyerlerinde, anılan kanunun deği
şik '29 ncu maddesine uyularak yapılmış olan 
içyönetmeliklerde yer alan veya iiş ihtilâfları 
yahut hakem heyetleri 'kararı ile veya sair şe
killerde kesinleşmiş iolup yürürlükte bulunan 
iş şartları ile iş düzeni ve sosyal yardımların 
uygulanmasına toplu iş sözleşmesi veya hizmet 
akitleri ile yeni iş şartları karuluncaya kadar 
devam olunur. 

BAŞKAN —• Geçici üçüncü madde üzerinde 
de tadil (önergesi yoktur. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edil'miştir. 

Geçici dördüncü maddeyi oikutuyörum : 
Geçici Madde 4. — 5521 sayılı İş Mahkeme

leri Kanununun 2 nci maddesi uyarınca bu mah-
keaıelere işçi ve işveren üye olarak seçilmiş 
olan, işçi ve işveren temsilcilerinin görev sürele
rinin sona ermesi halinde, bu mahkemelere ka
tılacak işçi üyeler memsuboldükları işçi sayısı 
en 'çclk olan konfederasyonca, işveren üyeler ise 
varsa en çok işveren mensubu olan işveren kon-
federasyonunea yoksa o yerdeki sanayi odası 
yoksa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisince se
çilecek 6 şar aday arasından bir asıl ve üç ye
dek olmak üzere Adalet ve Çalışma 'bakanlık
larınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde tadil önergesi 
yoktur. Geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer son iiki ımaddenin görüşülmesi, komis
yona iade edilen maddelere intizar en geri kalı
yor. 110 ncu maddede kaldık efendim. 

7 - 8 - 9 numaralı kutularda yapılan oylama 
işlemi bitmiştir. Kutuları lütfen kaldırınız. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Efendim, 
bir önerge verdim. Yine İş Kanununun deva-
ımıdır. 7 ye kadar çıkaralım. Yer altında çalı
şan işçilerle ilgilidir. Sayın Bakan da muvafa
kat ediyor. 7 ye kadar çıkmış olur bu kanuni. 

BAŞKAN — önergeyi bir kere tetkik ede
lim. (Biliyorsunuz, Meclisçe ittihaz edilen bir 
karar vardır. Bugün görüşülecek kanunların 
nelerden ibaret olduğu 31 Mart 1967 Cuma 
günikü 78 nci Birleşimde Heyeti Umunvyeye 
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arz edildi. Nitekim aynı şekilde bugün de 4 Ni
san 1967 Perşembe günü görüşülecek kananla
rı anons ettik. 

Şimdi Heyeti Umumiyenin, grupların, on
ların tâyin ettiği sözcülerin haberi olmadan 
bir (kanunun görüşülmesi mahzurlu olaıbilir. 

HASAN TÜRKAY (Ankara) — Efendim, 
görüşülen kanunun bir devamıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tetkik ede
yim. 

Sayın Hasan Türkay, bunun bugün görü
şülmesine imikân görmüyorum. Çünkü Sayın 
Meclis Başkanının başkanlığında grup temsilci
lerinin yaptığı ve 31 Mart tarihli Birleşimde 
Yüksek Heyetinizin tasvibine mazhar olan ka
rar gereğince 'bir program yapılmış, bir ka
rar ittihaz edilmiştir. Buna göre, İş Kanunu
nun müzakeresi devam ederken her gün Birle
şim başında bir saatin muayyen kanunlara has
redilmesi kabul edildi. Bu önce bir maddelik 
kanunların, sonra iki, üç ilâhir. maddelik ka
nun tasarılarının anüzalkeresi şeklinde olacak
tır. Bunun programı Başkanli/kça yapılmış ve 
görüşülecek kanunla? daima bir Birleşim önce 
anons edilecek. Şimdi zatıâlinizin de tekl ;f sa
hipleri arasında bulunduğu kanuna yapılan 
program gereğince, 17 nisan Pazartesi günü 
sıra geliyor. 

Binaenaleyh, bu düzende bir değişiklik ya
parsak, ondan sonra bir diğer arkadaş da kal
kacak, benim bir önergem vardı, benim kanu
num var diyecek, iş iğlâk edilecek. Onun için 
istirham ediyorum, ısrar etmeyiniz ki, şu prog
ramı ça'bucalk bitirelim efendim. 

Yapılan açıik oylamaların sonuçlarını sıra-
siyle arz ediyorum : 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Av
rupa Sözleşmesinin onaylanmasının uyguı; bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısı için yapı
lan açık oylamaya 226 arkadaşımız katilmiş, 
sonuçta, 214 kabul, 5 ret, 7 çekinser oy çık
mıştır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ha
va Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli 

Anlaşmanın önaylanımasımn uygun bulunduğu 
hakkındaki .kanun tasarısı için yapıla açıc oy
lamaya 226 üye katılmış, 211 kabul, 7 ret, S çe
kinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuli
yete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkımdaki 
kanun tasarısı için yapılan açık oylamaya 226 
sayın ıüye katılmış, sonuçta, 209 kabul, 11 ret, 
6 çefkinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren Ek Tüzüğün onaylanması hak-
•kkındaki kanun tasarısı için yapılan açık oyla
maya 229 sayın üye katılmış sonuçta 218 
kabul, 4 ret, 7 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme me
rasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının yapılan açrk oylamasına 
226 sayın üye katılmış, sonuçta 210 kabul, 10 
ret, 6 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Kon
feransının kırkbcşinci toplantı dönemi sırasında 
kabul edilen 116 sayılı Sözleşmeye dair yapılan 
açık oylamaya 226 üye katılmış sonuçta 215 
kabul, 5 ret, 6 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında 
Genel Sözleşmenin onay]anmasının ıvvgun bulun
duğuna dair kanun tasarısı için yapılan açık oy
lamaya 236 üye katılmış, sonuçta 225 kabul, 4 ret, 
4 çekinser oy çıkmıştır. Tasan Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Makinalardan korunma ile ilgili 119 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
için yapılan açık oylamaya 197 üye iştirak etmiş 
sonuçta, 187 kabul, 4 ret, 6 çekinser oy çıkmıştır. 
Gerekli çoğunluk elde edilemediği için bu açık 
oylama tekrarlanacaktır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Kırallığı 
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı için yapılan açık oylamaya 198 sayın 
üye iştirak etmiş, sonuçta 188 kabul, 4 ret ve G 
çekinser oy çıkmıştır. Gerekli çoğunluk elde edi

lemediğinden açık oylamada işlemi tekrarlana 
çaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit gecikmiş bu
lunduğundan 5 Nisan Çarşamba günü saat 15,00 
de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

uygun bulunduğu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
t. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 214 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 7 
Oya katlim ı.y anlar .- 221 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Ahmet Torgay 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemaî Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 

Şefik inan 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin CizreH 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
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Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil ToközKi 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERÎ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
Ismaü Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar -
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu| 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlfu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
MuslÜhittkı Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu' 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetineı 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

SİVAS 

Gıyasettin Duman 

[Çekinserler] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubalış,i 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet -Demiray 

ANKARA 
Kemal Rağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
llyas Seçkin 
Alparslan Tiirkcş 
Alımet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafot Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat BiJgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettir. Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Kunt ay 
Kasını Önadım 
İbrahim Öktem 
Ü. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B^k. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai İskcndcroğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samct Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Pcrinçek 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem KıLıçoğlu 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet AH Aybar 
Ali Fuat Başgil (İ.) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 

1. Hakkı Tekincl 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efe oğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Scttar İksel 
Nİhad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Din çer (B.) 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar özal)p 

. ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 
llyas Kılıç 

[Açik ü 

Çorum 
Diyarbakıı 
Urfa 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 

'Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal PallaoğTa 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

yetikler] 

1 
1 
1 

Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Aid Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya BahadınJh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 211 
Reddedenler : 7 

Çekimserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 221 

Açık üyelikler : 3 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasa a Aksay 
Sabahattin Baybura 
Malı mut Bozdoğan 
AJi Bozdoğanoğlu 
Kasım Güiek 
Bekiı* Tünay 
Tahir Yücekök 

ADİYAMAN 
Süleyman Arif Eıııro 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener • 
Ali Gel âl ettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çctiner 
Masa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
T. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Pak s üt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ilışan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
îbrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Rmin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil îbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Arığı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yıllmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 
G. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
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Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Er tuğnü 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
R«şit ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
îhs>an Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç, Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kur tel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERt 
Mehmet Ateşoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka «'ün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
- KIRKLARELİ 

Mehmet, Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyacddin Izcrdcm 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Ha mit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman A$n.oğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlıı 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Vefik Pirinçcioğhı 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Nazmı Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

NİĞDE 
Oğuzdcmir Tüzün 

SlVAS 
Gıyasettin Duman 

Seyfi Kurtbek 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu -
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit • Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

[Çekınserler] serler] 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

[Reddedenler] 
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MANİSA 
Mustafa Ok 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Telan (B.) 
A nimet Topaloğhı (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atakıy 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Att.ila 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
AH İhsan Ulubahş,i 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağeıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
Uya s Seçkin 
Alparslan Türk eş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepc 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut " 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BOL [T 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktern 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (11.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
l'lhaımi Ertem (B.) 
Nazmı özoğul 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç.oğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Soy fi Ö/,tür.k (B.) 
Aziz Zeytiııoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin İneioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 

TRABZON 
Hamdi Orhou 

Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Baışgill (1.) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç, (B.) 
Ferrııh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
A. (Coşkun Kırca 
Abdurralıman Şeref Lâç 
Orhan S ey fi Orhon 
Kaya Özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMlR 
Şevlket Adalan. 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KOCAELİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

[Oya katilmtyanlar] 

— 494 — 

http://Att.il


M. Meclisi B : 79 3 . 4 . 1967 O : 1 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasain Dinç er (B.) 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Süikan (B.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
ön ol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Iliiat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
N ermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar özalip 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdı Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 

RlZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alıican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

[Açık ü 

Çorum 
Diyarbakiı 
Urfa 

Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi- işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Paliaoğlu 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Solmazer 

yelikler] 

1 
1 
1 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELt 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıda ğ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 
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Nükleer enerji sahasındaki hukukî mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylan 
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Ka'bul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 11 

Çekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 226 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat Özarda 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKI RI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
. Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Kcvni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çclikkan 
Sabri Özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argım 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
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Muhiddin Güven 
Osman Özer 
İlhamı Sanear 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Osman Nvıri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşeme"! 
İhsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü •' 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Mehmet Orhan Türkkan 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım i 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 

Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Namık Kemal TüLezoğlu 
Süreyya Uluçay 

SİİRT 
Abdüihalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

[Reddedenler] 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MANİSA 
Mustafa Ok 

NİĞDE 
Ûğuzdemir Tüzün 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

Scyfi Kurtbck 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs" 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Gören taş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

TRABZON 

Hamdi Orhon 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

[Çehins erler] 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya katümıyanlar] 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarnbrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğiu (B.) 

ADIYAMAN 
*M. Arif AtaLay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Alı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
tlyas Seçkin 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkcş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Finnî Islimyeli 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrottin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
O. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

, DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıı 
Hasan Değer 
Reeai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Ithami Ertetm (B.) 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

İsmail Hakkı Yıldırım 
ESKİŞEHİR 

Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüeeoğlu 
İbrahim Etem KıLıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA -
İrfan Aksu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Aid Aybar 
Ali Fuat Başgil (I.) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Ada!an 
Osman Zeki Efcoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan (.B) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Mcnıduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NtĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Yaşar Arıbaş 
Haydar Özaltp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Alı Fuat Aldşan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pal'aoğlu 

TEKİRDAĞ 
İlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevde't Aykan 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Aid Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakla Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmk 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

- « • » i 
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Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlorini değiştiren Ek Tüzüğün onaylanması hakkındaki 
kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Ka'biTİ edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat, Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğlu • 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 229 

Kabul edenler : 218 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

II. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Oısraan Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacı oğlu 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Comal Külâhlı 

Mehmet Turgut 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Melanet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 

Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat PasinJi 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Oeak 
Naşit Sarıca 
Malım ut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Niz anı e t tin E ıknıen 

GÜMÜŞ ANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğhı 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kuîlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birdi 
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Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Brkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirınen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakş k 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Tok^zlü 
î. Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 

Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
inşam Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Halipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadı oğlu 
Enver Kaplan 

Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihittih Gürer 

SAMSUN 
Molâhat Gedik 

SÎIRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet ÇeM 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

• VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muslin Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut, Nizamoplu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KONYA 
Yunus Koçak 

NlĞDE 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya hatümıy anlar] 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Denıiray 

ANKARA 
Osman Rölükbaşı (t.) 
îlyas Seçkin 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
YükseJ Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim öktem 
Kasım önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türfcel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nunetttin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hudai O rai 
Atıf Şohoğhı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Illıami Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Gül doğan 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali'' Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğîu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Ay bar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç. (P>.) 
Ferrıih Bozbeyli 
^ Başkan) 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
t. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalçın 

IZMlB 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Güınüşpala 
Settar Iksel 
Nihald Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüırt 
Turgut Göl o 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğhı 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özfem (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bış'k. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahrî Dağdiaş (P>.) 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
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Sami Binicioğlu 
Mithat üülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MULĞA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay ( 1 Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN • 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

' TEKİRDAĞ 
îlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
SelâhattİK Güven 
Ahmet Şener 

[Açık üyelikler] 

Corum 1 
Diyarbakır 1 
Urfa ' 1 

Yekûn 3 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Keman Aral (1.) 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven' 

U Ş A K 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyaa Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sunigur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Sösleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Ka'bul edilmiştir.] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gül ek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfi'evi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Cclâlcttiıı Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcı oğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Rceai Ergüdcr 
I. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 220 

Kabul edenler : 210 
Reddedenler : 10 

Çckinserler : G 
Oya katılmıyanlar : 221 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenle?-] 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat Uzarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Alcın 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çclikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 

Muammer Baykan 
Şe fik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akç.aoğlu 
Tahir Akman 

> ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Ne j de t Yücer 

DENİZ I İ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfag.il 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Revni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şcnyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 

Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GİİMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sah ri Öze an San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
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Osman. Özer 
ÎJlıanıi Sancar 
Selim Sarpcr 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ihsa.n Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtcl 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Âdil Toközlıü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün, 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçcr 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İhsan Kal)adayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
T [amit Fcndoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan : 

Hacı Ahmet Özsoy 
Vcfik Pirinçcioğhı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç, 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıklız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ari I! Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdar oğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Çcbi 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

KASTAMONU 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 

Nazili Kurucu 

MARDİN 
tb rahim Ay soy 
Nazmi Oğuz 

NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 

SİVAS 

Gıyasettin Duman 

TRABZON 

Hamdi Orhon 

TUNCELİ 

Hasan Ünlü 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

[Çekinser] 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlıı (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahin et De m İra y 

ANKARA 
Osman BÖlükbaşı 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç, 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Oihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 

Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tajyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahıtncrt Türkel (B.) 
Bahri Ya zır 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V. 

ÇORUH 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral . 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğiu 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Adil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ismail Hakkı Yıldırım 
ESKİŞEHİR 

Scyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin İncioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem KıLıçoğlu 
Ali Köy men 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil (İ.) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 

Aydın Yalçın 
İZMİR 

Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Scttar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Leb it Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şam i] oğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cum alı oğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 
Şevket. Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlıı 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
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Sami Binicioğlu 
Mithat Dülgc 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
ÖnoL Sakar 
Nahit Ycnişchirlioğlu 

.MARAŞ 
Kemali Bay azı t 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Riıat Bay kal 
Scyfi Güncıjtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (İ. Ü.) 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİftDH 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Rai ' Ay bar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdı Mağdcn 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem AHcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şe ra i t t i n Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Ak a l 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tütezoğlu 
Süreyya Uluçay 

Şevki Yücel 
SİİRT 

Hüseyin Hüsnü Oran 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAÖ 
Uyar. Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
İr .'an Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Güven 

Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzıtncr 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ccma!. Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyar. Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil ICırıkoğlu 

[Açıh üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
Urfa 

Yekûn 

ı>a^ı «.<.. 
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Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının 45 nci toplantı dönemi sırasında kabul edilen 
116 sayılı Sözleşmeye dair 'kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 215 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 230 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybora 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gül ek 
İbrahim Tekin 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Cfelâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 

M. Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Süreyya Koç 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖIJ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hıkkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet SaHh Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

. Tank Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDtRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIÖ 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

Adnan Şenyurt 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Ali thsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
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Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
İlhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakçık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Adil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Adil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşpğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 

Orhan Türkkan 
KIRŞEHİR 

Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan, Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Oan Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 

Veük Pirinçcioglu 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıidız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail San göz 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Musl i'hittm Gürer 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hasan ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğhı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
S, Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

GÜMÜŞANB 
Necatî Akagün 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

[Reddedenler] 

KONYA 
Nazif Kurucu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

SİVAS 

Gıyasettin Duman 

[ÇekfauerUr] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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Rulri Soyer 
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Bahattin Uzunoğiu 
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[Oya hatûmıyanlar] 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayı lıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAIIISAR 
Osman Attila 
Şevki fîıTer 
Murat önder 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan lT'ııbahsi 

AfiM 
Nevzat Gündür 

AMASYA 
Ahmet Dem i ray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 
Rıza Kııa.s 
llyas Seçkin 
Alparslan Tüıkcş 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztcpc 
Raf et Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altıınkaya 

AYDIN 
S :nan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat B-lgchan (B.) 
Enver O üre fi 
Fennî Islimyeli 

Ahmet îlısan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Nilüfer Oürsoy 
Barlas Kimtay 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
ö. Doğan öztürkmcn 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Ynzır 

ÇANAKKALE 
Rcfet Sezgin (B.) 

ÇANKTR[ 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENÎZLt 
Muzaffer Karan 
I [Uda i Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Rccai Iskcnderoğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem (B.) 
Nazmi öznjrul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer /Ekon 
Samet OüMo£an 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlıı 

ERZURUM 
Turhan Bilpin 
Oıyasettin Kanıca 
İsmail Ilakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Scyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Köy m en 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Cüccoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Addı 
Abdullah Çilli 
Yalıya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Somsotti'i Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Akstı 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çatal.oğ!u 
Celâl Kılıç 

I S T A N B U I J 
Çotin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil (I.) 
Suphi Baykam 
Fcrruh Bozbeyli 
(Başkan) 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekincl 
Aydın Yalçın 

ÎZMtR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efcoglu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
rT'i^nmottin Gümügpala 
Settar lkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KAR55 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göh 
Celâl Nuri Koq 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Veltoknı 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSER t 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cencriz Nayman . 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Hüner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 

KOCAELİ 
Nmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
LAtfi Evliyaoğlu 
İsmet inönü 
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MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Kahit Ycnişeh rlioğlu 

MAltAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDtN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îzzet Oktay (î. Ü.) 
Seyf Sadi Pcncap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Ilakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arı baş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Ilamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa* 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Şerafcddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
KJA\~LIL^J KJ A^ 

Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülczoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
IT'lmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Komitan 
M. Kemal Paİnoğlu 

TEKlRDAö 
il yas Demir 
Orhan özîrnk 

m/r\Tv*- A m 
TOKAT 

Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
irfan Sol m a zer 

TRABZON 
A. İhsan Binncioğlu 
Ekrem Dikmen 
Sclâhattin Oiivcn 
Ahmet Şener 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Çorum 
Urfa 

1 
1 
1 

Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YAN 
Musli'h Görentaş (t. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğ u 
Celâl Sungur (î. Ü.) 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Bülent Eccvit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

- . . • • . » a « .«.. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Genel 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Oülek 
Bekir Tün ay 
Talıir Yüeekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
î. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zülıtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hassan Akçalıoğhı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 236 

Kabtıl edenler : 228 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 4 
Oya katrimıyanlar : 211 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenUr] 

İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİLECİK 
î-iinail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırba§lı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Talıir Akman 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Şalin Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğral Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

Kâmil Ocak 
Na§it Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
Orhan Erkaıılı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğral 
Orhan Eyüboğiu 
Muhiddin Güven 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
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Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
İhsan G ursan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganh 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Vedat Âl/i Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 

Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko Boran 
Mahmut Çotin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakag 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun. 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

[Çekinserlerf 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Turhan Dilligil 
AH Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 

[Oya katılmıy anlar] 

Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 

M. Arif Atakıy 
Nazım Bayıllıoğlıı 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali ihsan Ulubahşp 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
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İSPARTA 
irfan Aksu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Saçlım A ren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya üzdemir 
î. Hakla Tekincl 
Aydın Yalçın 

I İZMİR 
ı Şevket Adalan 

Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efcoğlu 
Avil Ertıınga 
Hüsamettin Gümüşıpala 
Settar lkscl 
Nihad Kürşad (B.) 

- . Şinasi Osma 
Lcbit Yurdoğlu 

Oaman Bölükbaşı (t.) 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkcs. 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztcpe 
Raf et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M, Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BOLU 
Şl Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 
Hami Tczkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer öürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barla» Küntay 
İbrahim Öktcm 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslau Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Âtu' Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (1.) 
Hasan Değer 
Rccai Iskcndcroğlu 

EDİRNE 
Nazmi üzoğul 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıl dirin 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zcytinoğkı 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosutcr 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Erkmen 
ibrahim Etem Kılaçoğlıı 
Ali Köymcn 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltckin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Ariii Hikmet Güncr 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
\Tihnt, Erim 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin tzerdem 
İhsan Kabadayı 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakilı 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûti'i Evliyaoğlu 
ismet İnönü 

MAN ISA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğiu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
ünol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

]\IARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Riıat Baykal 
Seyfi Günenıtan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (t. ü.) 
Seyfi Sadi Pcncap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
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Taşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gülcy 
Ilamdi Mağdcn 
Sadi Pchlivanoğlu 
Kemal Şen soy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Boyar 
Kadri Ero'~?m 
Muslihittin Gürer 
Şe ra i t t i n Paker ı 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

i Vaşar Aka! 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülczoğhı 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Tlilmi işgüzar 
Muşta LP. Kaptan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tahsin Türkay 

N [Açık 

Çorum 
D'.yarbakır 
Urfa 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

İlyas Demir 
Orhan üztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
IrJan Solnıazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCEU 
Kenan Aral (İ.) 

URFA 
Necmettin Cevheri 

üyelik] 

1 
1 
1 

1 Cemal Güven 

UŞAK 

Orhan Dengiz 

VAN 

Muhlis Görentaş (î. Ü.) 
Kinyaa Kartal 

YOZGAT 
tsmail Il'akkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (i. Ü.) 
Nc§ct Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Bülent Eçevit 
Konan Esongin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

» e - a ...... 
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Makinalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onalyanmasmm 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 

AFYON KARAIItSAR 
Mustafa Akalm 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Kısan Ataöv 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 197 

Kabul edenler : 187 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 250 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Çpp 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbas. 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğtu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nej elet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih BaydU 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Malin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagü 

EDİRNB 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
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Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atağın 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekil (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M; Arif Atalay 

Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsanyıldız 

KONYA 
Nazif Kurucu 

Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali ihsan Ulubahşi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Raif Aybar 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı 

Kemal Nebioğlu 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'.nç 
M. Salih Yi'diz 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin MüftüogLu 
Kemal Doğan Suoıgun 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

I Orhan Eren 
J Ilyas Seçkin 

H. Turgut Tdker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Necati Güven 
KASTAMONU 

Adil Aydın 

[Oya kattlmtyanlar] 

NlĞDE 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 
Bahattim Uzunoğlu 

[Reddedenler] 
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ANTALYA 
Hüseyin Avrıi Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Katot Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AVDIN 
Sinan Bosna 
ulusta fa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
NaJıit Menteşe 
Reşat ö zarda 
Kemal Ziya öztfirk 
M. Kemal Vıinıaz 

İÎALJ KESİR 
İbrahim Aytaç 
Oihot Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî lslimyeli 
Ahmet Ilışan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat. Bayramoğlu 
nasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfe? fîtirsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Kasım önadım 
ö . Doğan öztürkmcn 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tüı'kel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALT] 
Refct Sezgin (B.) 

ÇANKTRT 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçu başı 
Ahmet Uysal 

D ENİZ L t 
Muzaffer Karan 
llüdai O rai 
Atıf Şolıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Rccai Iskcndcroğlu 

EDtRNlJ 
İlhamı Ertem (B.) 
Naznıi üzoğul 

ELÂZIĞ 
Numttin ArJıçoğlu 
Jmcr Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perin çek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyascttin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüeoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettiıı Erkmen 
f. E t em Kılıçoğlu 
Ali Köymcn 

GUMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Sabahattin Savacı 

ITATAY 
Sabahattin Addı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanboiat 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Tahsin Argun 

Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazlıar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğ u 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kııtlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Saduu Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil ( t ) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferrulv Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orlıon 
Kaya özdemir 
flhami Sancar 
Ahmet Taht akıl iç 
î. Hakkı Tekine! 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efcoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüspala 
Settar İkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lntif Ak üzüm 
Turgut Göl o 
Cclfıl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Ycltekin 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayrnan 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşık. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğhı (î.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Soyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lfıtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülgo 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişeh'rlioğlu 

MARAŞ 
Kcmalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güncştan 

MUttLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
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Soyf Sadi Pcncap 
Turan Sah in 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esntoğlu 

NîfîDE 
Mohmot Altınsoy 
Ypşar Arıbnş 
Ilaydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Fondun Omal Erkin 
Ferda O fil oy 
Tîamdi Ma&don 
Sadi Pchlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
E krom Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 

Şcrafcddin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlym Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahino&lu 
Namık Komal Tülezoglu 
.Süreyya Ulu çay 
Şevki Yüeel 

SÎtRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
H'lmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özjrüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat. Dofrnn 
Orhan Kabibay 

Kâzım Kangal 
M. Komal Pal;:oğlu 

TKKİIIDAÖ 
tlyas Dom ir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Sclâhaltin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan ünlü 

[Açık üyelik] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 
Urfa 1 

Yokun 3 

URFA 
N'eemottin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görcntaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğ u 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülont Eccvit 
iven an Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

. . . , y— )>m<i 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğ-una dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Bay bura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğan oğlu 
Kasım Gül ek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAB 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oe]âlettin Topala 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Tez 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 198 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : fi 
Oya katılmıyanlar : 249 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

thsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDI^Î 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
İsmail Se'çuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gün doğdu 

BİTLİSİ 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANAKKALB 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANK 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balımı 

IÇEIı 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

ÎZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaj 
Şeref Bakyk 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
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Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagüm 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 

Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Veya/i Kadıoğlu 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 

MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUÖLA 
İlhan Tekhıaılp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAMSUH 
Melâhat Gedik 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koral tan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gül tekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Hamdi Orhon 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğ'ıı 
Kemal Doğan Sungun 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 

[Reddedenler] 

NÎĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

KONYA 
Nazif Kurucu 

[Çekinserler] 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

SAMSUN 
Balıattin Uzunoğlu 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

ERZURUM 
Necati Güven 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

[Oya kaiümıy anlar] 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Ahmet Topal oğlu (B.) 
ADIYAMAN 

M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

Ali İhsan Ulubahşi 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
AMASYA 

Ahmet Demiray 
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ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Koma! Bağcıoğ'u 
Osmıan Böliikbaşı 
ÎIyns Seçkin 
H. Turgut Tokcr (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Tü:keş 
AJımct Üstün 

ANTALYA 
JTüsoyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Folımi Boztcpc 
Ilafot l-îkor 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut AMunkaya 

AYDIN 
S'nan Bosna 
ulusta fa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nalı it Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bılrçehan (B.) 
Enver Hüre!i 
Fennî îslimyeli 
Ahmet î h ^ n Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozan su 
Mcvlüt Yılmaz 

BÎLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
JTasan özoan 
Hami Tczkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfc/ Oursoy 
Barlas Küntay 
İbrahim öklom 
Kasım önadım 
ö . Doğan öztürkmcn 
Mustafa Tayyar 

Mehmet Turgut 'B.) 
Ahmet Tüıfcel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Refot Sezgin (B.) 

ÇAN Kİ RE 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdıırrahman Oiücr 
Arşlaıı Topçubaşı 
AJımct Uysal 

DKNIZLÎ 
Muzaffer Karan 
Hûda i Ora l 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Uccai tskenderoğlu 

EDİRNIÎ 
11 hami Ertom (B.) 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Sam et O ül doğan 
Kemal Satıi' 

ERZİNCAN 
Nafiz O i ray 
Sadık Perine/ek 
Âdil Sagırnglu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Oıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Aziz Zeytinoglu 

CAZÎANTRP 
Hüseyin Ineioğlu 
Süleyman ünlü 

OÎRESUN 
Kudret Bosutcr 
AH Oüecoglu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamcttin Eıkmcn 
î. Etrrn Kılıçoğlu 
Ali Köymcn 

OÜMÜŞANIİ 
Necati Akagün 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Ad; lı 
Abdullah Cilü 
Yalıya Kaııbolat 
Reşat Mui'saloğlu 
Şonısetti'i Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇE fi 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğ'u 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kuîlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Ay bar 
Ali Fuat Baş/gil (î.) 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Fcrrnh Bozbcyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
A. Coşkun Kırca 
Abdıırrahman Şeref Lâ< 
Orhan Sovfi Orlıon 

vaya özd emir 
tlhami Sanear 
\hmet Tahtakılıç 
f. Hakkı Tekincl 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Ada lan 
Osman Zeki Efcoğlu 
Arif Ertnnga 
Hüsamettin Gümüşpal;1 

Scttar lkscl 

Nihad Kürşad (B.) 
Unasi Osma 

Lcbit Yıırdoglu 
KAR; 

Lâtif Ak üzüm 
Abbas Ali Çetim 
Turgut O öl o 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osm°n Yel t ok in 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoglu 
Turhan Foyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Oonpriz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet O.üncr 

KIRŞEHİR 
Mcmdııh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
TTawın Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
S»vit. F ı ruk önder 
Fakih özfak'h 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Tu sevin Doğan 
Şahın Erik 
L\îtfi Evliyaoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertugml Akça 
Sami Bhicioglu 
Mithat Dülgo 
Muammer Erten 
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Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MULĞA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 

Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

[Açık üyelikler] 

Çorum 
Diyarbakır 
Urfa 

1 
1 
1 

Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ X U İ . 1 V y J - İ İ J - i 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
MusMh Görentas (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğ u 
Celâl Sun-gur (1. Ü.) 
Neşat Tanndağ 

ZONGULDAK 
Talât Asa/l 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

-

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

79 NCU BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1 9 6 7 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. — 1§ kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaş
tırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(ıS. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve 6 arkadaşının, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (2/368) (S. Sayısı : 177) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 12 . 1966] 

3. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

4. — 6974 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumu Kanununun 2 nci maddesinin (B) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân ko
misyonları raporları (1/144) (S. Sayısı : 124) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci madesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi 1 . 2 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret TurhaBgil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

3. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 4. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 



Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 5. — Karayolları Gene] Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinlıcsap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesirı hesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıh Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) | Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yıh Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkaT-esi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Gene] Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli ve 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanım teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 . 196(51 

12. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
li ki (îr haJkkmda Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/3, Cumhuriyet Sena
tosu 1/368) (S. Sayısı : 102) (Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 436; Millet Meclisi 1 nci Dö
nem S. Sayısı 255) [Dağıtma tarihi : 26.4.1966] 

13. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungurun, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nım teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

14. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

.15. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hafekmda kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayıcı: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzımhasanoğlu ve Tunceli (İyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanım teklifi ve Millî Eğitini Ko
misyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 176) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1966] 

18. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Jieşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve İs-

X 10. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtıma tarihi : 3 . 8 . 1966] 



tanlul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Kar-na Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

19. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

20. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

21. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

22. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
•(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

23. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1965 yılı Kesinhesabı hak
kında Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporları (5/25) (S. Sayısı : 190) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1967] 

24. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

25. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1966 ayları hesabı hak
kında Hesapları inceleme Komisyonu raporu. 
(5/26) (S. Sayısı : 225) [Dağıtma tarihi : 
2 . 3 . 1967] 

26. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, 
Ekim ve Kasım 1966 ayları hesabı hakkında 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu. (5/27) 
(S. Sayısı : 226) [Eağıtma tarihi : 2 . 3 . 1967] 

V 

IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 17• . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
İ12 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddecinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v ? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun, 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7 .1966] 

5. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
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Askerî MemurLırı Kanununun 14 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 19061 

6. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 neı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

7. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağılma tarihi : 19.2.19661 

X 8. — Ceza iğlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 10. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi .-
14 . 12 .1966] 

X 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
değişik geçici 5 ve 6 neı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 11 . 2 .1966 tarihli ve 724 
sayılı Kanuna ek kanun tas<vrısı ve Mitliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/156) (S. Sa
yısı : 112) [Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1966] 

12. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine 6842 saydı Kanunla eklenen 
(g) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/152) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1966] 

13. — 6234 sayılı Köy enstitüleri ile llköğ-
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko-

I misyonları raporları (1/89) (S. Sayısı : 127) 
I [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1966] 

14. — Otuzbir kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun tasarı
sı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/64) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 13i2) [Dağıtma tarihi : 

I 14 . 7 . 1966] 

16. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 22 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/145) 
(S. Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

18. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gü-
müşpala ve 50 arkadaşının, T. C. Devlet Demir
yolları İşletmesinde çalışan bir kısım» memur
ların kıdemlerinin tanınması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
ları raporları (2/123) (S. Sayısı: 155) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 19. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Mik 
letlerarası Sağlık Tüzüğünün 'bâzı hüküm
lerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tü-° 
züğiin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanım tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/260) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadni Kaplan ve 4 arkadaşımın, 97 sayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunen 3 ıncü 
maddesine 5 fıkna e ki enim esine dair ek kanıuın 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baytoal ve 
3 arkadaşımın, 1963 ders yıllında Harb Okulu 
öğrencilerinden okuldan ihnacoilunanlariin laskıer-
lik mükellefiyetlerini düzenliyen kanıuın teklifi 



ve Millî Savunma Komisyonu (raporu. (2/2, 
2/66) (S. Sayısı : 22 ye 2 nci ek) [Dağıtma ta-
rdlhi : 29 .12 .1966] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı" Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kamunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dıair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 .12 .1966] 

X 22. — Tekel Genel Müdürlüğü döner serma
yesinin (1 750 000 000) liraya çıkarılması hak
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plân komisyonları raporu (1/263) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

23. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (S. Sayısı : 191) [Dağıtma tarihi: 
3 . 2 . 1967] 

24. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketi kâr hisseleri hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/162) (S. Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 2.1967] 

25. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

X 26. — Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve İçişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 27. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
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Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

28. — Çanakkale Milletvekili Oühad Baban'ın 
Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/119) 
(S. Sayısı : 211) [Dağıtma tarihi : 21. 2.1967] 

29. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri özdilek ve 5 arkadaşının Ali Rızaoğlu 1314 
doğumlu Abdurrahman özgen'e vatani' hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/264) (S. Sayısı: 212) [Dağıtma tarihi: 
21 . 2 . 1967] 

30. — Samsun Milletvekili Kâmran Evlîya-
oğlu ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Ab
dullah Oğuz'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye re 
Plân komisyonları raporları (2/326) (S. Sayım: 
213) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

31. — İM kişiye vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kamun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (1/226) (S. 
Sayısı: 214) [Dağıtma tarihi: 21 . 2 . 1967] 

32. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 3 arkadaşının Mehmetoğlu İsma
il Borazan'a vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/356) (S. 
Sayısı : 215) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1967] 

X 33. — Yabancı memleketlerde yapılan ev-
lenıme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkın
daki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/181) 
(S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 .1967] 

34. — 30 . 12 . 1960 tarihli 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına 
dair 19 . 2 . 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunun 
642 sayılı Kanunla değişik geçici 4 ncü ve 
26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
poru (1/258) (S. Sayısı : 224) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1967] 



35. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259,) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 36. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sı
rasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları. (1/309) (S. Sayısı : 228) [Dağıtma tarihi : 
13 . 3 . 1967] 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Kıra] lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş

leri ve Çalışma komisyonları raporları. (1/315) 
(S. Sayısı : 229) [Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 38. — Makinalardan korunma ile ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/319) (S. Sayısı : 230) [Dağıtma 
tarihi : 14 . 3 . 1967] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları. (1/293) (S. Sayısı : 231) [Dağıtma 
tarihi : 15 .3 .1967] 

40. — Ankara Üniversitesi Kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı : i M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Ceza işlerinde karşılıklı Adlî yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 

Dışişleri komisyonları raporları (1 /147) 

T.C. 
Başbakanlık 4 , 3 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/167/1312 

(MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B'iyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28.2,1966 tarihinde kararlaştırılan «Ceza İşlerdi ide Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun Ibulunduğu hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyine üye devletler arasında StrasVırg'da 20 Ni'san 1959 tarihinde «Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adlî Yadım Avrupa Sözleşmesi» imzalanmıştır. 

Hükümet tarafından da Adalet Bakanlığının ta^dbetıtiği beyanlarla birlikte imzalanmış olan işbu 
Sözleşme, üye memleketler arasında dalha sıkı Mr birlik gerçekleştirmek gayesiyle, ceza işlerinde 
karşılıklı adlî yardımlaşmayı temin edecek ortak kuralların kabul ve uygulanmasını âmir bulun
maktadır. 

İşbu Sözlaşmenin onaylanmasının uygun bulunması Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine 
sunulur. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 18 . 3 . 1966 

Esas No : 1/147 
Karar No : 31 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca 5.3.1966 tarihinde Komisyonumuza havale edilen «Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa (Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı», Adalet ve 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olunmuştur. 
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Kanun talsarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve Hükümet temsilcileri de 

tasarının aynen kalbul edilmesi 'görüşünü savunmuşlardır. Komisyonumuzca yapılan müzakere so
nunda tasarının aynen kabul edilmesü ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Dışişleri Komisyonuna havale edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan V. ve 'bu rapor Sözcüsü 

Kars Denizli 
A. Ali Çetin A. Şohoğlu 

Erzincan içel 
S. Perinıçek C. Kılıç 

imzada bulunamadı 

/. 

Başkan 
istanbul 

Hakkı Tekinel 

Elâzığ 
K. Nediniioğlu 

imzada bulunamadı 

içel 
M. Arıkan 

, Kayseri 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

Sivas 
N. Nazif Arslan 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 

Kırklareli 
•M. Atagün 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No : 1/147 
Karar No : 29 

Dışişleri Komisyonu raporu 

22 . 7 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza İşlerimde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeHer sonunda, gerekçede de sarahaten belirtildiği üzere, Avrupa 
Konseyine üye devletler arasında, karşılıklı adlî yardımlaşmayı temin maksadına matuf olarak yapı
lan sözleşme prensip itibariyle Komisyonumuzca de uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakere
sine geçilmiştir. 

Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin müştereken vermiş oldukları mütemmim izahat da 
nazarı itibara alınarak, tatbikatta ıgerekli tasarrufu 'temin ve zamanı değerlendirmek gayesiyle 2 nci 
maddenin Cc), (d) ve (e) ibendleri, madde metninden çıkarılmış, 1, 3 ve 4 ncü maddeler metinde ol
duğu gi'bi 'bırakılmış ve yapılan hu değişiklikle tadarı kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
•Sivas 

'S. Kurtfbek 
imzada bulunamadı 

Kâtip 
Diyarbakır 

A. T. Artuç 

Bursa 
Ömer D. öztürkmen 

izmir 
Şf. Osma 

Başkanvekili 
Manisa 

E. Akça 

Adana 
K. Gülek 

Çankırı 
M. Ali Arsan 

Mardin 
R. Baykal 

Bu rapor Sözcüsü 
izmir 

8. îksel 

Bursa 
N. Gürsoy 

Çorum 
A. 'Topçulbaşı 

imzada bulunmadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesi» 
nin onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. —r Avrupa Kon
seyi çerçevesinde 20 Nisan 1959 
tarihinde S'traslburg'da imzala
nan «Ceza işlerinde Karşılıklı 
Adlî Yardım Avrupa Sözleşme
si» nin 2 nci maddede yazılı be
yanlar yapılmak suretiyle omay-
lanma'sı uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. — a) Madde 5. 
Arama veya eşya haczini istih

daf eden istimalbelerm 1 nci pa
ragrafın >a, b, c fıkralarında ya
zılı şartlara bağlanması. 

b) Madde 7. fıkra 3 
Türkiye Cumihuriyeti ülkesin

de bulunan takibata maruz şa
hıslara yapılacak tebliğler, ilgili 
Türk makamlarına, dinleme, 
tarihinden asgari 40 gün önce 
vürudedecek şekilde gönderilme
lidir. 

c) Madde 15. fıkra 6 
Adlî yardım talepleri Dışiş

leri 'Bakanlığı aracılığı ile ya
pılmalıdır. 

d) Madde 16. fıkra 2 
Yardım talepleri ve ekli bel-

ıgeler, Avrupa Konseyi resmî 
dillerinden 'birinde (Fransızca 
veya ingilizce) tercümesiyle bir
likte gönderilmelidir. 

e) Madde 21 
Suçluların takibi 'hakkındaki 

ihbarlar Dışişleri Bakanlıkları 
aracılığı ile yapılacaktır. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 28 . 2 . 1966 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞÎ 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesi» 
nin onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında kanun. 
tasarısı 

MADDE 1. 
edilmiştir. 

Aynen.- kabul 

MADDE 2. 
edilmiştir. 

Aynen kabul 

MADDE 3. 
edilmiştir. 

MADDE 4. 
edilmiştir. 

Aynen kabul 

Aynen kabul 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Avrupa Sözleşmesi» 
nin onaylanmasının uygun bu

lunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının bi
rinci maddesi, 1 nci «madde ola
rak aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 2. — a) Madde 5 
Arama veya eşya haczini is

tihdaf eden istinabelerin 1 nci 
paragrafın a, 'b, c fıkralarında 
yazılı şartlara bağlanması. 

b) Madde 7 fıkra 3 
Türkiye Cumihuriyeti ülkesin

de bulunan takibata mâruz şa
hıslara yapılacak tebliğler ilgili 
Türk makamlarına, dinleme tari
hinden asgari 40 gün önce vü
rudedecek şekilde gönderilmeli
dir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
nöü maddesi, 3 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
noü maddesi, 4 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
C. Bilgelran 

Dovl'Ot Bakanı 
R. Sezgin 

Dovlet Bakanı 
K. Ocak 

Dovlet Bakanı 
A F. AUşan 

Adalet Bakanı 
77. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı 
7. 8. Çağlavangil 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

Millî EŞitim Bakanı 
0. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç. 

Tieareit Bıkanı 
M. Zercn 

Sağ', ve Sos. Y. Bakam 
E. Somunoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Ulaştırın0, Bakanı 
8. Öztnrk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 
Sanayi. Bakanı 

M. Turgut 
Enerji ve Talhiî Kay. Bakanı 

1. Beriner 
Turizm ve Tanıtma Baıkam 

N. Kürmd 
İmar ve îskân Bakanı 

H. Mnıtanp-nalu 
Köv t^pri Bakanı 

8. O. Avcı 
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CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

DİBACE 

Bu Sözleşmeyi imzalıyan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, 
Avrupa Konseyi amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu 

göz önünde tutarak; 
Ceza işlerinde karşılıklı yardım konusunda ortak kurallar kabulünün bu amaca ulaştırıcı 

nitelikte .olduğuna inanarak; 
Karşılıklı adlî yardımın, daha önce 13 Aralık 1957 tarihli ıbir Sözleşmeye konu teşkil etmiş 

bulunan suçluların geriverilmesi meselesiyle ilgili olduğunu göz önüne alarak, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

BÖLÜM - I. 

Genel hükümler 

Madde — 1. 

1. — Cezalandırılması, yardımlaşma talebedildiği anda, yardım istiyen Tarafın, Adlî makam
larının yetkisi içinde bulunan suçlarla ilgili her dâvada, Âkıd Taraflar, işbu ıSözleşme hükümle
ri uyarınca, birbirlerine, karşılıklı olarak en geniş adlî yardımda bulunmayı yüklenirler. 

2. — İşbu Sözleşme, 'tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının yerine getirilmesinde ve âdi suç 
teşkil etmiyen askerî suçlarda uygulanmaz. 

Madde — 2. 

Adlî yardımlaşma aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
a) Talebin ilişkin olduğu suçlar, kendisinden yardım isteyen Tarafça, siyasi suçlarla veya 

siyasi suçlara murtabit suçlarla veya malî suçlarla ilgili sayılıyorsa; 
b) Kendisinden yardım istenilen Taraf, talöbin yerine getirilmesinin, memleketinin ege

menlik, güvenlik, kamu düzeni veya diğer özçıkarlarma halel 'getirecek nitelikte görüyorsa. 

BÖLÜM - I I 

istinabe 

Madde — 3. 

1. — Bir ceza dâvasına ilişkin olarak, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi veya delillerin, 
dosya ve belgelerin gönderilmesi hakkında, yardım istiyen Tarafın adlî makamlarınca yapılmış 
olan istinabe tadeplerini, yardım istenen Taraf, kendi mevzuatında öngörülen şekillere uygun 
olarak yerine getirtir. 

2. — Yardım istiyen Taraf, tanıkların veya bilirkişilerin andlı ifade vermelerini isterse, bu 
hususu açıkça taleıbedecek ve yardım istenen Taraf, millî mevzuatında bunu engelliyen bir hü
küm yok ise, ibu talebi yerine getirecektir. 

3. — Yardım istenen Taraf, talebedilen dosya veya belgelerin asıllarına uygunluğu onaylı, ör
nek veya fotokopilerini göndermekle yetinebilir. Ancak, yardım istiyen Taraf, asıllarının gönde
rilmesini açıkça isterse, bu talep imkân nisbetinde yerine getirilecektir. 
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Madde — 4. 

Yardım istiyen Taraf açıkça istediği takdirde, yardım istenen Taraf, istinabenin yerine ge
tirilme tarihini ve yerini kendisine bildirecektir, ilgili memur ve kişiler, yardım istenen Tarafça 
rıza gösterildiği takdirde, istinabenin yerine getirilmesinde hazır bulunabilirler. 

Madde — 5. 

Âkıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin 
tevdii sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiriyle, arama veya tutuk
lama amacını güden istinabelerin yerine getirilmesini aşağıdaki şartlardan bir veya birkaçına 
tabi kılıp kılmamak yetkisini saklı tutabilir : 

a) istinabeyi gerektiren suçun hem yardım istenen, hem de yardım istenen Tarafların kanun
larına göre cezalandırılabilir bir suç olması, 

b) istinabeyi gerektiren suçun, yardım istenen Tarafın memleketinde, 'suçlunun geri verilme-
sino elverişli bir suç olması. 

c) istinabenin yerine getirilmesi, yardım istenen Tarafın kanunu ile bağdaşması. 
2. — ıBir Âkıd Taraf, işbu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca bildiride bulunduğu zaman diğer 

Âkıd Taraflardan biri karşılık kuralını uygulayabilir. 

Madde — 6. 

Yardım istenen Taraf, gönderilmesi istenen eşya, dosya veya belgelerin verilmesini, görülmekte 
olan bir ceza dâvası için zorunlu olması halinde geciktirebilir. 

Yardım istenen Taraf vazgeçmediği takdirde, istinabe yolu ile gönderilmiş olan eşya ile dosya 
ve belgelerin asılları, yardım istiyen Tarafça, mümkün olan süratle, yardım istenen Tarafa geri 
verilir. 

BÖLÜM - III. 

Usule ait işlemlerin ve adlî kararların tebliği 

Tanıkların, bilirkişilerin ve kovuşturulan kişilerin mahkeme önüne çıkmaları 

Madde — 7. 

1. — Yardım istenen Taraf, tebliğ edilmek üzere yardım istiyen Tarafça kendisine gönderilmiş 
olan usule ait işlemler ve adlî kararları tebliğ edecektir. 

Bu tebliğ hükmün veya usule ait kararın sadece muhataba intikalini sağlamak suretiyle yerine 
getirilebilir. 

Yardım istiyen Taraf açıkça istediği takdirde, yardım istenen Taraf işbu bildiriyi kendi mevzu
atında benzeri bildiriler için öngörülen şekillerden birine veya mevzuatı ile bağdaşan diğer özel 
bir şekle uyarak yerine getirir. 

2. — Tebligatın yapıldığının delili, tarihli ve muhatabı tarafından imzalı bir makbuzla veya yar
dım istenen Tarafın tebliğin vukuunu, şeklini ve tarihini belirten bir bildirisi ile olur. Bu belge
lerin biri veya diğeri yardım istenen Tarafa derhal intikal ettirilir. Yardım istiyen Tarafın isteği 
üzerine, yardım istenen Taraf, bildirinin, kendi kanununa uygun olarak yapılıp yapılmadığını tas
rih edecektir. Bildirinin yerine getirilmesi mümkün olamamış ise, yardım istenen Taraf bunun se
bebini, yardım istiyen Tarafa derhal bildirir. 

3. — Âkıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesi
nin tevdii anında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, kendi ülkesinde bulu
nan ve kovuşturulan bir kişi ile ilgili 'Celpnamenin, maihkeme önüne çıkmak için tesbit edilen tarih-
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ten bir süre önce, kendi makamlarına verilmesini istiyebilir. İşbu süre bahis konusu bildiride tasrih 
edilecek ve 50 günü aşamıyacaktır. 

Mahkeme önüne çıkma tarihinin tesbitinde ve celpnamenin intikal ettirilmesinde bu süre göz 
önünde tutulacaktır. 

Madde— 8. 

Celbi talebolunup da celpnameye icabet etmiyen bir tanık veya bilirkişi, işbu celpname ceza ih
tarını ihtiva etse dahi, yardım istiyen Tarafın ülkesine kendi iradesiyle gitmediği ve orada usulü
ne uygun olarak yeniden celbedilmediği takdirde, hiçbir müeyyideye veya zorlayıcı tedbire tabi tu
tulamaz. 

Madde — 9. 

Yardım istiyen Tarafça tanık veya bilirkişiye ödenecek tazminat ile yol ve oturma giderleri, 
konut yerinden itibaren hesaplanacak ve kendilerinin dinlenileceği (memlekette yürürlükte olan ta
rife ve yönetmeliklerde öngörülen miktarlardan az olmıyacaktır. 

Madde — 10. 

Yardım istiyen Taraf bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî makamları önüne bizzat çıkmasını 
özellikle gerekli addediyorsa, bu hususu celbin tebliği ile ilgili talebinde belirtir ve yardım istenen 
Taraf bu tanık veya bilirkişiyi ısöz konusu adlî makamlar önüne çıkmaya davet eder. 

Yardım istenen Taraf tanığın veya bilirkişinin cevabını yardım istiyen Tarafa bildirir. 
2. — İşbu maddenin birinci fıkrasında öngörülen halde, talepname veya celpname, ödenecek taz

minatın, yolluk ve oturma giderlerinin yaklaşık toplamını kapsar. ^ 
3. — Bu amaçla kendisinden bir talepte bulunulduğu takdirde, yardım istenen Taraf tanığa ve

ya bilirkişiye bir avans verebilir. Bu avans celpnamede zikredilecek ve yardım istiyen Tarafça 
yardım istenen Tarafa ödenecektir. 

Madde — 11. 

1. — Yardım istiyen Tarafça, tanık sıfatiyle veya yüzleştirilmek amaciyle, mahkeme önüne şah
san çıkması istenilen her tutuklu kişi, yardım istenen Tarafça, belirtilen süre içinde ıgeri gönderil
mek-ve uygulanabileceği ölçüde 12 nci madde hükümleri saklı kalmak şartiyle, dinlenmenin vuku-
bulacağı ülkeye geçici olarak gönderilir. 

Gönderine talebi aşağıdaki hallerde reddolunabilir : 
a) Tutuklu kişinin gönderilmeye razı olmaması, 
b) Yardım istenen Tarafın ülkesinde görülmekte olan bir ceza dâvasında, tutuklunun mevcudi

yetinin zorunlu olması, 
c) Gönderilmesinin tutukluluk halini uzatır nitelikte bulunması, 
d) Tutuklu kişinin yardım istiyen Tarafın ülkesine gönderilmesine engel diğer önemli sebep

lerin var olması. 
2. — 2 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyle, yükardaki fıkrada öngörülen durumda, ülkesin

den transit geçişin istendiği işbu Sözleşmeye Taraf olan Üçüncü bir Devletin Adalet Bakanlığına ge
rekli bütün belgelerle birlikte, yardım istiyen Taraf Adalet Bakanlığınca yapılan bir talep üzerine, 
tutuklu kişinin o Devlet ülkesinden transit geçmesine müsaade olunur. Her Âkıd Taraf kendi uy
ruklarının transit geçmesi için gerekli müsaadeyi vermekten imtina edebilir. 

3. — Yardım istenen Taraf gönderilen kişinin serbest bırakılmasını istemediği takdirde, bu kişi 
yardım istiyen Taraf ülkesinde ve gerektiğinde transit geçiş için müsaade istenilen Tarafın ülke
sinde, tutuklu kalacaktır. 
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Madde — 12. 

1. — Hangi uyrukta olursa >olsun, bir celp üzerine yardım istenen Tarafın adlî makamları önü
ne çıkacak olan tanık veya bilirkişi, yardım istenen Tarafın ülkesinden ayrıldığı tarihten önceki ey
lem veya mahkûmiyetleri için, yardım istenen Taraf ülkesinde ne kovuşturulabilir ne tutuklanabil ı> 
ne de kişisel hürriyetlerinin her hangi bir şekilde sınırlanmasına tabi tutulabilir. 

2. Aleyhine kovuşturma konusu teşkil eden eylemler sebebiyle yardım istiyen Tarafın adlî ma
kamları önüne celbedilen bir kişi, hangi uyruktan olursa olsun, yardım istenen Taraf ülkesinden ay
rıldığı tarihten önce var olup, celpnamede söz konusu edilmiyen eylem veya mahkûmiyetleri yüzüm
den, yardım istiyen Taraf ülkesinde, ne kovuşturulabilir ne tutuklanabilir ne de bu kimsenin kişi
sel hürriyeti başka bir şekilde sınırlanmaya tabi tutulabilir. 

3. — Yardım istiyen Taraf ülkesinde, yardım istiyen Taraf adlî makamlarınca, bu Tarafın ül
kesinde bulunması gerekli sayılmadığı tarihten itibaren 15 gün içinde, tanık bilirkişi veya kovuştu
rulan kişi, bu ülkeyi terk etmek imkânına sahibolduğu halde, terk etmediği veya terk edip de geri 
döndüğü takdirde, işbu maddede öngörülen dokunulmazlık son bulur. 

BÖLÜM - IV. 

Adlî sicil 

Madde — 13. 

1. —• Bir ceza dâvası için zorunlu olup da, Âkıd Taraflardan birinin adlî makamlarınca tale-
bedilecek adlî sicil örnekleri ve bu hususa ilişkin her çeşit 'bilgi, yardım istenen Tarafça, kendi ad
lî makamlarının benzeri hallerde sağlıyabilecekleri ölçüde, yardım istiyen Tarafa gönderilir. 

2. — İşbu maddenin 1 ntîi fıkrasında öngörülenlerin dışındaki hallerde, benzer talepler, yardım 
istenen Tarafın mevzuatının, yönetmeliklerinin ve uygulamasının öngördüğü şartlar içinde sonuçlan
dırılır. 

BÖLÜM - V. 

Usul 

Madde — 14. 

1. — Yardımlaşma talepleri aşağıdaki hususları kapsamalıdır : 
a) Talebi yapan makam, 
b) Talebin konusu ve gerekçesi, 
c) Mümkün olduğu ölçüde, ilgili kişinin kimliği ve tabiiyeti, 
d) Gerekiyorsa muhatabın adı ve adresi. 
2. — 3, 4 ve 5 nci maddelerde öngörülen istinabe taleplerinde, diğer hususların dışında, isna-

dedilen isuç hakkında bilgi verilecek ve olayların kısa bir izahı yapılacaktır. 

Madde — 15. 

1. — 3, 4 ve 5 nci maddelerde öngörülen istinabe talepleriyle 11 nci maddede bahis konusu edi
len talepler, yardım istiyen Tarafın Adalet Bakanlığınca, yardım istenen Tarafın Adalet Bakan
lığına gönderilecek ve aynı yoldan iade edilecektir. 

2. — İvedi hallerde, sözü geçen istinabe talepnameleri, yardım istiyen Tarafın adlî makamla
rınca, yardım istenen Taraf adlî makamlarına gönderilöbilir. îstinaibe ievrakı, istinabenin yerine 
getirilmesi ile ilgili belgelerle birlikte, işbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen yoldan geri gön
derilir. 
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S. — 13 ncü maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen talepnameler, yardım istiyen Taraf adlî ma-

karnlarmea doğrudan doğruya yardım istenen Tarafın yetkili mercilerine gönderilebilir. Ve cevap
lar doğrudan doğruya bu merci tarafından verilebilir. 13 noü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen 
talepnameler, yardım istiyen Taraf Adalet Bakanlığınca yardım istenen Taraf Adalet Bakanlığına 
gönderilir. 
..- 4. İşbu maddenin 1 nci ve 3 ncü fıkralarında öngörülenler dışındaki, adlî yardım ve özellikle 
hazırlık soruşturması ile ilgili talepnameler, adlî makamlar arasında doğrudan doğruya yazışma ko
nusu teşkil edebilirler. 

5. — İşbu Sözleşmede müsaade edilen doğrudan doğruya yazışmalar, Milletlerarası Polis Teşki
lât^ (Interpol) aracılığı ile yapılabilir. 

6. — Âkıd Taraflardan her birî, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin 
tevdii anında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, adlî yardım taleplerinin 
tümünün veya bâzılarının, kendisine, işbu maddede öngörülenlerden başka bir yolla yapılmasını bil
direbileceği gibi, işbu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen halde istinabe talepnamesinin bir ör
neğinin aynı zamanda kendi Adalet Bakanlığına gönderilmesini de istiyebilir. 

7. — İşbu madch kkıd Taraflar arasında yürürlükte bulunan iki Taraflı Anlaşmaların, adlî 
yardım taleplerinin iki Taraf makamları arasında doğrudan doğruya yapılmasını öngören hüküm
lerine dokunmaz. 

Madde — 16. 

1. — İşbu maddenin 2 nci fıkrasının hükümleri saklı kalmak şartiyle talepnamelerin ve bunlara 
ek belgelerin tercümeleri istenmiyecektir. 

2. — Âkıd Taraflardan her biri, Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin tev
dii anında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile talepnamelerin ve bunlara 
ek belgelerin, kendi dilinde bir tercümesi veya Avrupa Konseyi resmî dillerinden birine veya Avru
pa Konseyi resmî dillerinden tercih edeceği bir dile çevrilmiş metinleri ile birlikte kendisine gönde
rilmesini istemek hakkım saklı tutabilir. Diğer Taraflar karşılılık kuralını "uygulıyabilirler. 

3. — İşbu madde iki veya daha çok Âkıd Taraf arasında yürürlükte olan veya ileride yapıla
cak olan anlatmaların, talepnamelerin ve bunlara ek belgelerin tercümesi ile ilgili hükümlerine do
kunmaz. 

Madde — 17. 

tçbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak; gönderilen evrak ve belgeler her türlü onaylama 
işlemlerinden muaftır. 

Madde —18. 

Bir yardımlaşma talebi ile kendisine müracaat edilen bir makam, btmn «onurlandırmaya yetkili 
değilse, bu talepnameyi re'sen, memleketinin yetkili makamına gönderecek ve talep kendisin© doğ
rudan doğruya yapıldığı takdirde, yardım tetiyen Tarafa aynı yoldan bilgi verecektir. 

Madde -—19. 

Adlî yardım talebinin her türlü reddi gerekçeli olmalıdır. 

Madde —' 20. 

9 ncu madde hükümleri sakil katmak gartiyle, yardımlaşma taleplerinin yerine getîriimesi, yar
dım istenen Taraf ülkesinde bilirkişilerin müdahalesinin ve 11 nci madde gereğince, tutuklu kişi
lerin naklinin doğurduğu masraflar dışında hiçbir masrafın ödenmesini gerektirmez, 
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BÖLÜM - VI 

Kovuşturma ile ilgüi ihbw 

Madde — 21. 

1 — BIT Âkıd Tarafça diğer bir Tarafın mahkemelerindeki kovuşturmalarla ilgili olarak yapı^ 
lan her ihbar Adalet Bakanlıkları yolu ile yapılır. Bununla beraber, Âkıd Taraflar, 15 nei mad
denin 6 ncı fıkrasında öngörülen yetkiyi kullanabilirler. 

2 — Yardım istenen Taraf bu ihbar hakkında yapılan işlemi bildirecek ve gerekiyorsa, alman 
kararın örneğini gönderecektir. 

3 — 16 ncı madde hükümleri, işbu maddenin 1 ncî fıkrasında öngörülen ihbarlara .uygulanır. 

BÖLÜM - VII 

Adlî sicillerle ilgili bilgi mübadelesi 

Madde — 22. 

Âkıd Taraflardan her biri, diğer Taraf tebalanna ilişkin olup adlî sicile kaydedilmiş bulunan 
cezai1 hükümler ve sonraki tedbirler hakkında ilgili Tarafa bilgî verir. Adalet Bakanlıkları bu bil
gileri yılda en az bi'r kere birbirlerine göndereceklerdir. Bahis konusu kişinin iki veya daha çok 
Âkıd Taraf tebası addedilmesi halinde, bu bilgi, kişi, ülkesinde mahkûm olduğu Tarafın tabiiye
tini taşımıyorsa, ilgili Taraflardan her birine verilir. 

BÖLÜM - VIII. 

Nihai hükümler 

Madde — 23. 

1 — Âkıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesi
nin tevdii anında, Sözleşmenin belirli bir veya birkaç hükmünü saklı tutabilir. 

2 — Bâzı hükümler hakkında ihtirazi kayıt ileri süren her Âkıd Taraf, şartlar müsaade eder-
etmez, bunu geri alacaktır. Ihtirazi kayıtların geri alınması Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
yapılacak bir bildiri ile olur. 

3 — Sözleşmenin bir hükmü hakkında ihtirazi kayıt ileri sürmüş olan bir Âkıd Taraf, bu hük
mün diğer Tarafça uygulanmasını, ancak hükmü kendisinin kabul ettiği ölçüde istiyebilir. 

Madde — 24. 

Âkıd Taraflardan her ibi'rî Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin tevdiî 
anında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir. bildiri ile, işbu Sözleşmenin uygulanması 
bakımından, hangi makamları adlî makamlar olarak sayacağını bildirebilir. 

Madde — 25. 

1 — îşbu Sözleşme Âkıd Tarafların anavatan topraklarında uygulanır. 
2 — îşbu Sözleşme, Fransa için, Cezayir ve denizaşırı vilâyetlerde, italya için, italyan idaresin

deki Somali ülkesinde de uygulanır. 
3 — Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri' ile, 

îşbu Sözleşmenin uygulanmasını Berlin Land'ma teşmil edebilir. 
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4 — işbu Sözleşme Holânda Kırallığmın Avrupa'daki! ülkesinde uygulanır. Anılan Kırallık Av

rupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile Sözleşmenin uygulanmasını Holânda An-
tillerine, Surinam'a ve Holânda Yeni Gine'sine de teşmil edebilir. 

5 —• iki veya daha çok Akıd Taraf arasında doğrudan doğruya varılacak Anlaşma ile işbu 
Sözleşmenin uygulama alanı, bu Anlaşmaya dere edilecek şartlar altında, işbu maddenin 1, 2, 3, ve 
4 ncü fıkralarında belirtilen ülkelerden başka, Taraflardan birinin milletlerarası ilişkilerini sağla
dığı her hangi bir ülkeye teşmil edilebilir 

Madde — 26. 

1 — 15 nci maddenin 7 nci fıkrası ve 16 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri sakil kalmak 
üzere, işbu Sözleşme, uygulandığı ülkeler bakımından, iki Taraflı Andlaşma, Sözleşme veya Anlaş
maların, iki Akıd Taraf arasındaki ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımı düzenliyen hükümlerini 
kaldırır. 

2 — işbu Sözleşme belirli bir alanda, bâzı hallere münhasır Karşılıklı Adlî Yardımlaşmayı dü
zenliyen veya düzenliyecek iki veya çok Taraflı milletlerarası her hangi bir Anlaşma hükümle
rinde yer alan vecibeleri etkilemez. 

3 — Akıd Taraflar, ancak işbu Sözleşmenin hükümlerini tamamlamak veya Sözleşmede yer 
almış ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile, aralarında Ceza işlerinde Karşılıklı 
Adlî Yardım ile ilgili iki veya çok Taraflı Anlaşmalar aktedebilirler. 

4 — Ceza işlerinde Adlî Yardımın iki veya daha çok Akıd Taraf arasında, ortak bir mevzuat 
veya ülkelerinde Adlî Yardım Taleplerinin karşılıklı olarak uygulanmasını öngören özel bir rejim 
esasına dayanarak düzenlenmesi halinde, Taraflar bu alanda karşılıklı münasebetlerini, işbu Söz
leşmenin hükümlerine rağmen münhasıran bahis konusu usullere göre, yürütmekte serbest olacak
lardır. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak karşılıklı ilişkilerinde işbu Sözleşmenin uygulanmasını 
bertaraf eden veya bertaraf edecek olan Akıd Tarafların, bu hususu Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine gönderecekleri bir bildiri ile belirtmeleri1 gerekir. 

Madde — 27. 

1 — İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık tutulacaktır. Sözleşme onaylanacak 
ve onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2 — Sözleşme 3 ncü onaylama belgesinin tevdiinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. 
3 — işbu Sözleşme, Sözleşmeyi sonradan onaylayan imzacılar bakımından, onaylama belgesinin 

tevdii tarihinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 28. 

1 — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Konseye üye olmıyan her Devleti, işbu Sözleşmeye katıl
maya davet edebilir. Bu davete ilişkin kararın, Sözleşmeyi onaylamış bulunan Konsey Üyelerinin 
oy birliği ile alınması gerekir. 

2. Katılma, tevdiinden itibaren 90 gün sonra hüküm ifade eden bir katılma belgesinin Konsey 
Genel Sekreterine tevdii ile olur. 

Madde — 29. 

Her Akıd Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildiri ile, işbu Sözleşmeyi 
kendi bakımından feshedebilir. Bu fesih Konsey Genel Sekreterinin bildiriyi aldığı tarihten itiba
ren 6 ay sonra hüküm ifade eder. 
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Madde — 30. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyelerine ve işbu Sözleşmeye katılmış olan her Devlet 
Hükümetine, aşağıdaki hususları bildirir : 

a — İmzacıların adları ve her türlü onaylama veya katılma belgelerinin tevdii; 
b — Yürürlüğe giriş tarihi; 
c — 5 nci maddenin 1 nci fıkrası, 7 nci maddenin 3 ncü fırkası, 15 nci maddenin 6 ncı fıkrası. 

16 ncı maddenin 2 nci fıkrası, 24 ncü madde, 25 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkralan ve 26 ncı mad
denin 4 ncü fıkrası gereğince alman her bildiri; 

d — 23 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak yapılan ihtirazi kayıtlar; 
e — 23 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak geri alman ihtirazi kayıtlar; 
f — 29 ncu madde hükümleri gereğince alman fesih bildirileri ve bunların yürürlüğe gireceği 

tarih. 
Yukarıdaki hükümleri onaylama zımnında gereği gibi yetkili kılınmış, aşağıda imzalan bulunan

lar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
İşbu Sözleşme, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak 

üzere, tek nüsha halinde, Strasburg'da, 20 Nisan 1959 tarihinde yapılmıştır. Avrupa Konseyi arşiv
lerine konacak olan bu tek nüshanın aslına uygun, onaylanmış örneklerini Genel Sekreter, imzacı ve
ya Sözleşmeyi imzalayan veya katılmış Devletlere gönderecektir. 

• • «—»m • • 
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Dönem : 2 
Toplantı :2 M l L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Hava ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

ve Ulaştırma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 

T. C. U . 8 . 1966 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı ; 71-430/4917 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 8 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiği ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Memleketimizin coğrafi durumu milletlerarası hava servislerinin memleketimizden geçmesinin 
sağlıyacağı menfaatler göz önünde tutarak ve aynı zamanda millî sivil havacılığımızı teşvik ve 
kalkındırmak gayesiyle bugüne kadar 27 devletle hava ulaştırmasına dair ikil'i anlaşmalar yapılmış 
bulunmaktadır. Bu meyanda, Macaristan Hükümeti tarafından bir hava ulaştırma anlaşması ak
di hususunda vâki teklif de kabul edilmiş ve ya pılan görüşmeler 28 Haziran 1966 günü bir Anlaş
ma ile neticelenmiştir. 

Bu Anlaşma hükümleri geniş ölçüde 1944 Şikago Sivil Havacılık Konferansında tesbit edilen 
standart anlaşmadan mülhem olup mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Hava seyrüseferi ile ilgili 
millî kanun ve nizamlara riayet edilmek suretiyle her iki memleket arasında tarifeli hava servi
si işletilebiljecektir. Bu Anlaşma, memleketimiz 3 Macaristan'dan havayolu ile yabancı turist nakli, 
Türk Havayolları uçaklarının bu memleket üzerinden Orta - Avrupa'ya yapacağı seferlerde uçuş 
zamanının kısalması sebebiyle malî yönden tasarruf sağlanması ve Macaristanla ekonomik bağla
rımızın gelişmesi bakımlarından faydalı görülmektedir. 

Bu faydalara ilâveten, Şimal, Hava Yolunun açılması, yabancı hava şirketlerinin de daha kısa 
ve ekonomik olan bu yolu peyderpey tercih etmeleri suretiyle, Avrupa ile Asya arasındaki hava 
irtibatının siktet merkezinin Yeşilköy Hava Meydanı üzerinde teksifini mümkün ve zaruri kıla
caktır ki, bu da memleketimize maddi ve mânevi sahalarda büyük avantajlar temin edecektir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tak
dirine sunulur, 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ulaştırma Komisyonu 
Esas No. : 1/264 

Karar No.: 3 

3 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28.8.1966 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Macaristan Halk Cumhu
riyeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun tasarısının gerekçesi ve bununla ilgili olarak Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları tem
silcilerinin vermiş oldukları izahat yerinde görülerek Anlaşmanın onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyarak Dışişleri Komisyonuna tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Orhan Alp 

Hatay 
Hüsnü Özkan 

Sözcü 
Bilecik Erzincan 

Sadi Binay Adil Sağıroğlu 

tamir Kars 
H. Gümüşpala Cengiz Ekinci 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Gaziantep 
Mehmet Uygur 

Sinop 
Niyazi Özgüç 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/264 
Karar No. : 7 

Dışişleri Komisyonu raporu 

9 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştırmasına 
dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de etraflıca belirtildiği üzere, millet
lerarası hava servislerinin memleketimizden geç meşinin temin edeceği menfaatler ve millî sivil 
havacılığımızın inkişaf ve kalkınmasını nazarı itibara alan Komisyonumuz mezkûr Anlaşmanın 
onaylanmasına dair olan tasarının aynen kabulüne karar vermiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Başkanvekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Kâtip 
Eskişehir 

E. Gazi Sakarya 
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Ankara 
R. Ergüder 

İstanbul 
0. Erkanh 

İmzada bulunamadı. 

Aydın 
Y. Menderes . 

İstanbul 
8. Sarper 

Oordu 
F. Cemal Erkin 

Bursa 
N. Gürsoy 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
8. tksel 

Urfa 
Behice Hatko (Boran) 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Kocaeli 
N. Erim 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaş. 
turnasına dair 28 Haziran 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — 28 Haziran 1966 tarihinde Ankara'mda imza edilen Türkiye 'Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
A.F. Alışan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. S omun oğlu 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
1. Deriner 

22 . S . 1966 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

Dışişleri Bakam 
î. 8. Çağlayangü 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân-Bakanı 
M. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
•S.-O. Avct 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MACAR HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARA-

SINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti - ki, bundan böyle 
«Âkıd Taraflar» diye anılacaktır, - kendi ülkeleri arasımda ve ötesinde ihava servisleri kurmak 
amacı ile ıbir/ajılaşıma akdetmek'istiyerek, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlarıdır : 

MADDE : 1. 

Bu anlaşma •bakımından aksine bir hüküm bulunmadıkça : 
(a) «Ülke terimi, Âkıd Taraflardan her birinin hâkimiyeti altında (bulunan arazi, ona biti

şik kara ısuları ve üstündeki hava sahası anlamını taşır. 
(b) «Yetkili (havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Ba

kanlığı veya sözü geçen Bakanlık tarafından yapılan •görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen 
ıher hangi ıbir (kimse veya daire, ve Macar Haik Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Posta ve 
Ulaştırma Bakanı veya bu Bakan tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen 
her hangi bir kimse veya daire anlamına gelir. 

(c) «Tâyin edilen hava yolu isletmesi» terimi, bu Anlaşmanın (3) maddesi 'gereğince tâyin 
edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi demektir. 

(d) «Hava servisi» terimi, umumi yolcu, posta ve yük nakliyatı için hava nakil vasıtalarının 
yaptığı tarifeye tabi her hangi bir hava servisi anlamına gelir. 

(e)> «Uluslararası hava servisi» terimi, birden ziyade devlet ülkesi üzerindeki hava sahasından 
geçen bir hava servisi anlamını taşır. 

(f) «Hava yolu işletmesi» terimi, uluslararası bir [hava servisi işleten rveya teklif eden bir ha
va nakliyatı teşebbüsü demektir. 

(ıg) «Trafikten gayrı ma'ksatlar için iniş» (teknik iniş) terimi, yolcu, yük ve posta alıp ıbo-
şaltmaktan gayrı her hangi bir maksatla iniş anlamını taşır. 

(h) «Mutabık kalman servisler» terimi, işbu Anlaşmanın 1 numaralı Ek'inde belirtilen hat
larda yapılan tarifeli milletlerarası hava servisleri anlamını taşır. 

(i)' «Tasrih edilen hatlar» terimi, mutabık kalınan servislerin işletilmesi için iş/bu Anlaşma
nın 1 numaralı Ek'inde belirtilen hatlar anlamını taşır. 

MADDE : 2. 

1. Âkıd Taraflardan her biri diğerine tasrih edilen hatlarda mutaibık kalman servislerin işle
tilmesi amaciyle, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Âkıd Taraflardan 'her biri tarafından tâ
yin olunan hava yolu işletmesi veya işletmeleri, tasrih edilen bir hatta mutabık kalman bir ser
visi işletirken aşağıdaki haklardar. istifade edecektir : 

(a) öteki Âkıd Tarafların ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
(b) Sötzü geçen ülke içerisinde teknik iniş yapmak, 
(e) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amaciyle, sözü 

geçen ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın 1 numaralı Ek'inde (belirtilen noktalara iniş yap
mak. 

2. Bu maddenin (1). fıkrasındaki hiçbir husuıs, bir Âkıd Tarafın hava yolu istetmelerine di
ğer Âkıd Taraf ülkesindeki bir noktaya bırakılmak üzere o diğer Âkıd Taraf ülkesindeki başka 
ıbir noktadan yolcu, yük ve posta a ^ a k hakkının verildiğine delâlet efcmiyee ektir. 

MADDE : 3 

1. Âkıd Taraflardan her biri, diğer Âkıd Tarafa, tasrih edilen hatlarda mutabık kalman 
servisleri işletmesi amacıyla bir veya birkaç havayolu işletmesi tâyin ettiğini yazılı olarak 
bildirmek hakkına sahibolacaktir. 
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2. Diğer Âkıd Taraf, böyle bir tâyin bildirisini aldığında, bu maddenin (3) ncü fıkrası 

hükümleri sakil kalmak Üzere, tâyin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerine gerekli işlet
me yetkilerini lüzumsuz gecikmeye sebebiyet vermeden tanıyacaktır. 

3. Âkıd Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, diğer Âkıd Tarafın tâyin ettiği 
bir havayolu işletmesinden : 

(a) Uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal ve mâkul bir şekilde uyguladıkları 
kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirebüecek vasıfları haiz bulunduğu, 

(b) Tâyin edilmiş bir havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün bu hava
yolu işletmesini tâyin eden tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğu hususlarında kendüe-
rini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Bir havayolu işletmesi veya işletmeleri bu Anlaşma hükümleri gereğince böylece tâyin 
edilip kendilerine yetki verilince, bu Anlaşmanın 10 ncu maddesi hükümlerine göre tesbit edil
miş bir ücret tarifesinin mutabık kalınan seferler bakımından yürürlükte olması kaydiyle bu 
servislerin tamamını veya bir .kısmim işletmeye her hangi bir tarihte başlıyabilir. 

MADDE : 4. 

1. Âkıd Taraflardan her biri diğer Âkıd Tarafın tâyin ettiği havayolu işletmesi veya iş
letmelerine verilmiş bulunan işletme yetkisini aşağıdaki hallerde geri almak veya bu Anlaşma
nın 2 nci maddesinde kayıtlı hakların kullanılmasını durdurmak veya bu hakların kullanılma
sında gerekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahiıbolacaktır : 

(a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün havayolunu tâyin 
eden Âkıd Tarafın veya uyruklarının elinde bulunması, veya 

(b) O havayolu işletmesinin, bu hakları t tanıyan Âkıd Tarafın kanun ve nizamlarına uy
maması, veya 

(c) O havayolu işletmesinin başka bir şekilde bu Andlaşmada belirtilen şartlara uygun 
olarak işletme yapmaması. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hakları geri alma, tatbikatını durdurma veya kayıtlar 
koyma hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların daha fazla ihlâl edilmesi
nin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak diğer Âkıd Tarafla tebliğ tarihinden iti
baren 45 günü geçmiyecek bir müddet zarfında yapılacak istişareden sonra kullanılacaktır, 

* " ' MADDE : 5. "*""'" "v'̂ J:v-' ' 

1. Uluslararası hava servislerinde çalışan uçakların Âkıd Taraflardan herbirinin ülkesine 
giriş ve çıkışları ile veya bu gibi uçakların kendi ülkesinde iken işletme ve seyrüseferleri ile 
ilgili kanun ve nizamları, diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri
nin uçaklarına da uygulanacaktır. 

2. Âkıd Taraflardan herbirinin, giriş, müsaade, göç, pasaport, gümrük ve karantinaya dair 
nizamları ile uçakların yolcu, mürettebat ve yükünün ülkesine giriş ve çıkış ile ilgili kanun ve 
nizamları ilk Âkıd Tarafın ülkesine giriş veya ülkesinden çıkışta veya ülkesinde bulunduk
ları sırada diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri uçaklarının 
yolcu, mürettebat ve yükü hakkında da uygulanır. 

MADDE : 6. 

1. Âkıd Taraflardan hirinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri tarafından ulus
lararası servislerde işletilen uçaklar ve uçaklarda bulunan mûtat donatım, akar yakıt ve yağla
ma yağları ye (yiyecek, içecek ve tütün dâhil) uçak kumanyası, diğer Âkıd Taraf ülkesine varışta, 
tekrar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya o diğer taraf ülkesi üzerindeki uçu-
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şun bir kısmında kullanılmak kaydiyle, bütün gümrük resimleri, muayene ücretleri ve başkaca re
sim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

2. (a) Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tesbit edilen mik
tarları aşmamak ve diğer Âkıd Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanıl
mak üzere uçağa alman uçak kumanyaları, . 

(b) Âkıd Taraflardan birinin ülkesine diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesi 
veya işletmelerinin uluslararası servislerinde kullanılan uçakların 'bakım ve onarımı için sokulan 
yedek parçalar, 

(c) Uçağa alındığı Âkıd Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun 'bir kısmında kullanılacak 
bile olsa, Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri tarafından uluslararası 
servislerde işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akar yakıt ve yağlama yağları. 

Yapılan hizmetler 'karşılığı alınacak ücretler hariç, aynı resim ve vergilerden bağışık tutula
caktır. 

3. Yukardaki 2 nci fıkranın (a), (b) ve (c) tâli fıkralarında sözü geçen maddeler gümrük ne
zaret kontrolü altında tutulabilir. 

MADDE : 7. 

Âkıd Taraflardan (birinin uçaklarında bulundurulan mûtat havacılık donatımı ile malzeme ve 
ikmal maddeleri diğer Âkıd Taraf ülkesinde, ancak, o ülkenin gümrük makamlarının müsaade
siyle boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülünceye veya başka bir şe
kilde gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makamların nezaretin
de bulundurulabilir. 

MADDE : .8. 

Âkıd Taraflardan 'birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontroldan 
daha fazla bir kontrole tâbi tutulmıyacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yükler 
gümrük resimleri ve »benzeri vergilerden bağışık tutulacaktır. 

MADDE : 9. 

1. Her iki Âkıd Tarafın hava yolu işletmesi veya işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tas
rih edilen hatlarda mutabık kalınan servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Âkıd Taraflardan her birinin hava yolu işletmesi veya işletmeleri, mutabı'k kalman servis
leri işletirken, diğer Âkıd Tarafın hava yolu işletmesi veya işletmelerinin çıkarlarını, bu sonun
cu hava yolu işletmelerinin aynı hatların bütününde veya bir kısmında işlettiği servislere haksız ola
rak tesir etmiyecek şekilde göz önünde bulunduracaktır. 

3. Âkıd Tarafların tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin sağladığı <mutabık ka
lınan servislerin, tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve 
bunların ilk amacı, hava yolu işletmesini veya işletmelerini tâyin eden tarafın ülkesine gelen veya 
ülkesinden giden yolcu, yük ve postaya ait, meveuçlolan veya olması mâkûl bir tarzda beklenen 
taşıma ihtiyaçlarını mâkul bir hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak ola
caktır, 

4. Âkıd Taraflardan birinin tâyin edilen hava yolu işletmesinin diğer Âkıd Taraf ülkesindeki 
noktalar ile üçüncü memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği, tasrih edilen hatlarda 'taşıma hak
kı, kapasitesinin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır : 

(a) Hava yolu işletmesini veya işletmelerini tâyin eden Âkıd Taraf ülkesine gelecek veya ül
kesinden gidecek olan trafik ihtiyaçları; 

(b) Hava yolu işletmesinin geçtiği bölgedeki devletlerin hava yolu işletmelerince kurulan 
başka ulaştırma servisleri de göz önüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları, ve 

(c) Uzak .menzilli ıhava servisleri ihtiyaçları. 
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5. Yukardaki 4 ncü fıkraya göre tanınacak haklar, nihai olarak, Akıd Tarafların yetkili hava. 
cılık makamlarınca tesbit olunacaktır. 

6. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı hususunda, servislere başlanmadan ön 
ce, Akıd Tarafların yetkili havacılık makamları arasında başlangıçta bir mutabakata varılacaktır. 
Başlangıçta tesbit edilen bu kapasite ve servis sıklığı, sözü geçen makamların her hangi biri ta
rafından zaman zaman gözden geçirilebilir. 

MADDE.: 10. . . . . . . 

1. Akıd" Taraflardan "birinin hava yolu işletmelerince diğer Akıd Tarafın ülkesine veya ülke
sinden yapılacak nakliyat için uygulanacak ücret tarifeleri; işletme masrafları, mâkul kâr, servis
lerin hız ve konfor gibi hususiyetleri ve başka hava yolu işletmelerinin ücret tarifeleri de dâhil, bü
tün ilgili âmiller göz önüne alınarak mâkul hadlerde tesbit olunacaktır. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen ücret tarifeleri üzerinde, mümkünse, her iki 
Akıd Tarafın ilgili hava yolu işletmeleri arasında hattın bütünü veya bir kısmında işliyen baş
ka hava yolu işletmeleriyle de istişarede bulunarak mutaıbakata varılacak ve böyle bir mutaba
kat, mümıkün oldukça, uluslararası sivil ulaştırma alanındaki tatbikata uygun olarak sağlana
caktır. 

3. Böylecee mutabık kalman ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarihten en a% 
otuz (30) gün önce Akıd Tarafların yetkili havacılık makamlarımın onayına sunulacaktır, özel 
durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

4. Tâyin edilen hava yolu işletmeleri bu ücret tarifelerinin herhangi biri üzerinde anlaşa
mazlarsa veya diğer bir sebeple 'bir ücret tarifesi hu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre 
tesbit edilemezse veyahut bu maddenin 3 ncü fıkrasında sözü ıgeçen 30 günlük sürenin ilk 15 
günü içerisinde, ıbir Akıd Taraf diğer Akıd Ta'afa, hu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri uya
rınca mutabılk kalınmış herhangi bir ücret tarif esinden memnuniyetsizliğini 'bildirirse, Akıd Ta
rafın yetkili havacılık makamları, ücret tarifesini kendi aralarında anlaşarak tesbit etmeye çalışa
caklardır. 

5. Yetkili havacılık makamları ibu maddenin 3 -ncü fıkrası gereğince kendilerine sunulan her
hangi bir ücret tarifesinin onaylanması ve 4 ncü fıkradaki herhangi Ibir ücret tarifesinin tespitin
de anlaşamazlarsa, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 17 nci maddesi hükümlerine göre halledilecek
tir. 

6. Bu maddenin 3. ııcü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydiyle, hiçbir ücret tarifesi 
Akıd Taraflardan ıbirinin yetkili havacılık makamlarınca uygun .görülmemişse yürürlüğe gire
mez. 

7. İşbu maddenin hükümlerine ıgöre tesbit edilmiş ücret tarifeleri; gene bu maddenin hü
kümlerine uygun olarak yeni ücret tarifeleri teabit edilinceye kadar yürürlükte tkalacaktır. 

MADDE : 11 

Bu Anlaşmanın uygulanmasından doğacak ıbütün ödemeler,Akıd Taraflar arasında mer'i 
ödeme Anlaşması esasları içinde yürütülür. 

MADDE : 12 

Akıd Taraflardan herbirinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerine, mutabık 
kalınan servislerin işletilmesi bakımından, diğer Akıd Taraf ülkesinde mütekabiliyet şartıyla 
teknüt ve ticari mümessillikler ıbulundurma hak u tanınır. Bununla beraber, hu temsilcdliklerin 
memüriari bir. veya diğer Akıd Tarafın tebaasından olacaktır. 
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MADDE : 13 

1. Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamları, bu Anlaşma ve 
ekleri (hükümlerinin uygulanmasını ve 'bunlara tatminkâr bir şekilde riayet edilmesini sağlamak 
amacıyle zaman zaman 'birbirleriyle istişare edeceklerdir. 

2. Âkıd Taraflardan herbirinin yetkili havacılık makamları, istek üzerine, diğer Âkıd Tara
fın yetkili havacılık 'makamlarına birinci Âkıd Tarafm tâyin edilen Havayolu işletmesi veya 
işletmelerince mutabık kalman servislerde sağlanan kapasitenin 'gözden .geçirilmesi amaciylc 
mâkul bir tarzda istenebilecek periyodik ve b ıskaca istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, 
o havayolu işletmelerince mutalbık kalınan servislerde taşman trafik miktarlarının ve bu trafiğin 
ilk çıkış ve son varış yerlerinin tesbiti için gerekli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 14 

1. Âkıd Taraflardan bîri ibu Anlaşmanın 'herhangi ıbir hükmünün değiştirilmesini anzu 
ettiği takdirde; öteki Âkıd Tarafla istişarede bulunmak istiyebilir; yetkili havacılık makamları 
arasında müzakere ve yazışma yoluyla yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek tarihinden 
itibaren altaıış (60) 'gün içerisinde başlıyaeaktır. Mutabakata varılan herhangi bir değişiklik 
diplomatik yoldan nota teatisiyle teyidedildiğinde yürürlüğe (girecektir. 

2. Bir numaralı ekteki değişiklikler, Âkıd Tarafların yetkili havacılık makamlarının arala
rında doğrudan doğruya mutabakata varmalarâyle yürürlüğe ıgirecektir. 

MADDE : 15. 

1. Âkıd Taraflardan herbiri, kendi ülkesinde diğer Âkıd Taraf uçaklarına vâki olacak bir ka
za veya tehlikeli durum halinde millî mevzuatı dâhilinde kendi uçağına 'göstereceği tarzda ko
laylık ve yardım gösterme yükümlülüğünü taal hüdeder. 

2. Ülkesi üzerinde hâdise vukubulan Âkıd Taraf, durumdan diğer Âkıd Taraf sivil havacılık 
makamını derhal haberdar edecek ve kendi mak unlarının kontrolü mahfuz kalmak şartiyle ve 
kanun ve nizamlarının müsaadesi nisbetinde uçağı işleten tâyin edilen hava yolu işletmesinin tem
silcilerine ve veya diğer Âkıd Tarafm sivil hava silik makamlarının mümessillerine halin icaplarına 
göre lüzumlu görülecek yardım tedbirlerini almak müsaadesini verecektir. 

3. Ülkesinde kaza olan Âkıd Tavaf, kazanın durum ve nedenlerini tetkik etmek için 'gerekli bü
tün tedbirleri alacak ve istek üzerine tetkikte g< zlemci olarak bulunabilmeleri bakımından uçak 
imalâtçısının eksperleri dâhil, diğer Âkıd Taraf temsilcilerine gerekli müsaadeyi verecektir. 

4. Teknik yönden kaza tetkikini yapan Âkıd Taraf, diğer Âkıd Tarafa bunun sonuçları hak-
kında bilgi ve kazanın teknik raporunu verecektir. Teknik tetkiki yürüten Âkıd Taraf, kaza ile 
ilgili belge ve bilgileri kanun ve nizamların müsaadesi nisbetinde ve vâki istek üzerine diğer Âkıd 
Tarafa verecektir. 

MADDE : 16. 

1. Tâyin edilen havayolu işletmesi veya işlet nelerinin, mutabık kalman servislerinde kullanı
lacak olan uçakları, gerekli milliyet ve tescil markalarını taşıyacaklar ve aşağıdaki belgeleri 
bulunduracaklardır : 

a) Tescil sertifikası, 
(b) Uçuşa elverişlilik sertifikası. 
c) Mürettebatın her bir üyesino ait gerekli lisans ve sertifika, Z 
d) Borda jurnali veya bunun yerini tutan herhangi bir ıbelge, 
e) Uçak telsta lisansı, 
î) Yolcu isim listesi, 
g) Uçak yük taşıyorsa, yükün mahiyeti hakkında tafsilât veren ve son varış yerini göstere» 

şekilde bir yük manifestosu, 
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h) Uçak taşınması mîllî ve m iî! etler ar ası nizamlarla tahdide tâbi tutulan bir yük taşıyorsa, 

gerekli permileri, 
2. jjlkıd Taraflardan heribirinin yetkili havacılık makamları, ımutabık kalman servislerde çalı

şan diğer Âkıd Taraf uçaklarında yukarıdakiler den 'başka milletlerarası hava ulaştırma maksatları 
için kanun ve nizamlarının lüzumlu kılacağı uçak belgelerinin de bulundurulmasını diğer Âkıd Ta
raf yetkili havacılık makamlarına gereken ihbarı yaptıktan sonra istiyebilirler. 

MADDE : 17. 
1. Bu anlaşma veya eMerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili herhangi bir anlaşmaz

lık, iki Âkıd Tarafın yetkili havacılık makajmları arasında doğrudan doğruya yapılacak görüşme
lerle halledilecektir.! 

2. Sözü geçen 'makamlar, her iki sivil havacılık makamından birinin diğerine vâki tebliğ ta
rihinden itibaren 60 gün içinde bir anlaşmaya varamazlar ise anlaşmazlık diplomatik yollarla hal
ledilecektir. 

MADDE : 18. 
1. Her Âkıd Taraf, ülkesi dâhilinde hava alanları, radyo servisleri, meteorolojik servisler ve 

sair hava seyrüseferi kolaylıklarını diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işletmesi veya 
işletmelerine de sağlayacaktır. 

' 2. Âkıd Taraflardan herbirinin ülkesindeki hava alanlarının, tesislerin ve teknik teçhizatın 
kullanılması için ödenecek ücret ve başkaca vergiler, o Âkıd Tarafın ilgili Devlet makamlarınca 
tesbit edilen ücretler uyarınca alınacaktır. 

MADDE : 19. 
1. Âkıd Taraflardan herbiri, mutabık kalman servislerin işletilmesi için, diğer Âkıd Tarafça ve

rilen veya muteber sayılan uçuşa elverişlilik sertifikası ile .yeterlik belge ve lisanslarını muteber 
sayacaktır. . . 

2. Ancak, Âkıd Taraflardan herbiri, şimdiki veya önceki uyruklarına diğer Âkıd Tarafça ve
rilmiş sertifika ve başkaca ilgili yeterlik belge ve lisansları tanımama hakkını saklı tutar. 

MADDE : 20. 
îşbu Anlaşma ve ekleri, her i'ki Âkıd Tarafı bağlayan çok taraflı herhangi bir sözleşmeye 

uyacak şekilde değiştirilecektir. 
MADDE : 21. 

îşbu Anlaşma ve I, II ve III sayılı ekler beş yıl için muteber olup, müddetin hitamından altı 
ay evvel Âkıd Taraflardan birince diplomatik yoldan feshi ihbar edilmedikçe yıllık süreler için 
kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. 

MADDE : 22 
İşbu anlaşma, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Gfenel 'Sekreteri nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 23. 
îşbu anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden I, II ve III sayılı efeler onaylama 

belgelerinin teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 
Yükardakileri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü daire

sinde yetkilendirilmiş olan temsilciler, işbu anlaşmayı imza etmişlerdir. 
Ankara'da, İngilizce dilinde, bindokuzyüz altmış altı yılı Haziran ayının yirmisekizinci gü

nü iki nüsha halinde tanzim olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
adına adına 

M. Meclisi (S. Sayısı : 166) 
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EK : 1 

* 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilen havayolu işletmesi veya işlet
meleri Budapeşte'de yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği aşağıdaki gibi boşalta
bilir veya alabilir: 

Türkiye'deki noktalardan - ara noktalar - Budapeşte ve ilerisi ve dönüşü. 
Ara noktalar, tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin . arzusuna göre, bir veya 

birkaç serviste ikmal edilebilir. 
2. Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilen havayolu işletmesi veya iş-

letmeleri Türkiye'de istanbul'da yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği aşağıdaki 
gibi boşaltabilir veya alabilir : 

Macaristan'daki noktalardan - ara noktalar -İstanbul ve ilerisi ve dönüşü. 
Ara noktalar, tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin arzusuna göre, bir veya 

birkaç serviste ikmal edilebilir. 
3. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili havacılık makamları tarafından tâyin 

edilen havayolu işletmesi veya işletmelerine mensup uçaklar mutabık kalman servislerin isle
tilmesi sırasında Macar Halk. Cumhuriyeti ülkesindeki milletlerarası havayollarını izliyecektir. 

b) Macar Halk Cumhuriyeti Hükümetinin yetkili havacılık makamları tarafından tâyin edi
len hava yolu işletmesi veya işletmelerine mensup uçaklar mutabık kalman servislerin işletilme
si sırasında Türkiye Cumhuriyeti ülkesindeki milletlerarası havayollarını izliyecektir. 

EK : I I 

1. Âkıd Taraflardan herbirinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri, malzeme 
çeşidi de dahil, uçuş tarifelerini, tasrih edilen hatlardaki servislere başlamadan en &z otuz (30) 
gün önce öteki Âkıd Tarafın yetkili havacılık makamlarına onay için sunacaklardır. 

2. Herhangi bir Âkıd Tarafın tâyin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerince, uçuş tarife
lerinin, diğer Âkıd Tarafın yetkili havacılık makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkıd Ta
rafın ilgili hava yolu işletmesi veya işletmeleri, aralarında anlaşmak üzere işbirliği yapa
caklardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan yetkili havacılık makamları, bunları tasdik edebilir ve
ya herhangi bir değişiklik için telkinde bulunabilir. Her halükârda, Âkıd Taraflardan birinin -
tâyin edilen havayolu işletmesi veya işletmelerince, tasrih edilen hatlarda işletilecek servisler, 
öteki Âkıd Tarafın yetkili havacılık makamlarının onayı alınmadan, başlayamaz veya değiş
tirilemez. 

EK : III . 

MADDE : 1. 

1. Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin diğer 
Âkıd Taraf ülkesindeki genel satış acentalığı, bu sonuncu Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işlet
mesine ve işletmelerinden birine verilecektir. 

2. Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin diğer 
Âkıd Taraf ülkesindeki ticari, meydan ve teknik hendlingi, bu sonuncu Âkıd Tarafın tâyin edilen 
hava yolu işletmesi veya işletmelerince veya bu sonuncu hava yolu işletmesi veya işletmelerinin 
görevlendireceği 'başka bir yetkili kurum tarafından yapılacaktır. 
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MADDE ;. 2. 

1. Âkıd Taraflarca tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri tarafından yapılacak 
tarifesiz uçuşlar önceden müsaadeye bağlı olacaktır. Âkıd Taraflardan her 'birinin tâyin edilen . 
hava yolu işletmesi veya işletmelerinin bu gibi uçuşlarla ilgili müracaatları diğer Âkıd Tarafın 
sivil havacılık makamına yapılacak ve o diğer Âkıd Tarafın havacılık mevzuatına uygun olacak
tır. 

2. Her iki Âkıd Tarafa mensup tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin tarifesiz 
hava servislerinde kullanacakları, uçaklar, diğer Âkıd Taraf ülkesinde bu Anlaşmaya göre tarifeli 
seferlere tanınan bütün teknik ve hukukî kolaylıklardan faydalanacaktır. 

MADDE : 3. 

Her iki Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerince posta taşınması Ulus
lararası Posta Sözleşmesi talimatına göre yapılacaktır. 

MADDE : 4. 

Âkıd Taraflar, havacılık- enformasyon neşriyatı. NOTAM ve mutabık kalman servislerin işletil
mesine yarıyacak başkaca bilgileri kendi aralarında teati etmeyi taahhüdederler. . 

MADDE : 5. 

Âkıd Taraflardan her birinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri, mutabık kalı
nan servislerin işletilmesi şırasında diğer Âkıd Taraf ülkesinde veya ülkesi üzerinde iken, uçak teç
hizatı olarak uçaklarında her hangi bir fotoğraf ve keşif teçhizatı ıbulundurmıyacaktır. 

MADDE : 6. . . 

Âkıd Taraflardan 'her birinin yetkili makamları, haddinden fazla foir 'gecikmeye yer vermeksi
zin, mutabık kalınan servislerin işletilmesi sırasında, diğer Âkıd Tarafın tâyin edilen hava yolu 
işletmesi veya işletmelerinin uçaklarını aramak hakkına sahiptir. 
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Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil 
eden Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 

kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /261) 

T. C. 
Başbakanlık 8 . 8 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/426-4700 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 1 . 8 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Nükleor enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 
Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» 
ile gerekçesi ve Ek Protokol ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEHEKÇE 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı tarafından kabul .edilip, memleketimizce 28 . 10 . 1960 
tarihinde imzalanan «Nükleer enerji alanında hukuî mesuliyete dair Sözleşme» 13 . 5 . 1961 
tarihinde 299 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiştir. 

Avrupa İktisadi İşbirliği dâhilinde teessüs etmiş ve halen OEOD (İktisadi İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilâtı) çerçevesinde faaliyette, bulunan Avrupa Nükleer Enerji Ajansı (ENEA) nın 
patronajı altında hazırlanan Sözleşme, üye memleketler arasında nükleer enerji ve hassaten 
atomik tehlikelere karşı sigorta ve hukukî mesuliyet ile ilgili mevzuatın tekemmül ve ahenk
leştirilmesi gayesini gerçekleştirmektedir. 

OECD tarafından Sözleşmeye ek olarak kabul edilen işbu Protokol Sözleşmeye açıklık ver
mek ve bilhassa Sözleşmenin şâmil olmadığı iyonizan'radyasyonların sebebiyet verdiği kazaları 
kapsamadığını belirtmek suretiyle esas ve şekil bakımından Sözleşmeyi mükemmelleştirmektedir. 

'Sözleşme ve Ek Protokol, ayrıca nükleer 'enerji istihsalinin (geliştirilmesi ve sulhçu gayelerle 
kullanılmasının nükleer kazalar dolayısiyle ıgeı-i kalmamasını temin edecek gerekli tedbirleri 
almak ve bu kazalardan mutazarrır olacak şahıslara uygun ve münasip tazminatın ödenmesini 
sağlamak gayesine de matuftur. 

Sözleşmede bu Ek Protokolle -birlikte yapılan değişiklikler ve sebepleri aşağıda maddeler iti
bariyle gösterilmiştir : 

A) Başlangıcın son paragrafına «bu Sözleşmenin kavramadığı iyonizan radyasyonları» iba
resi konularak, .Sözleşmenin mütaakıp maddelerine sarahat verilmiş iyonizan radyasyonlarının 
vereceği hasarlara Sözleşmenin şâmil olmıyacağı beyan edilmiştir. 

B) ıS'öızleşjmenin 2 nci maddesi : 
Sözleşmede «millî mevzuat başka bir hüküm dermeyan etmedikçe» 'denilmektedir. Ek proto

kolde «mesul ibir işleteni Ibulunan nükleer tesisin 'kurulduğu Âkıd Tarafın millî mevzuatında ak-
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sine hüküm lolmadıkça» şeklinde bir- ilâve yapılarak hangi tarafın millî mevzuatına atıf yapıldığı 
açık (bir şekilde izah edilmiştir. 

O) Sözleşmenin ı3 ncü maddesi • 
Maddenin terekküp tarzı Ek Protokol ile değiştirilmiş ve (lb) fıkrası altında basara nükleer 

kaza ile nükleer kazadan gayri bir kazanın müştereken sebebiyet verdiği haller incelenmiştir. Ek Proto-
(kolün (C) fıkrası ile do başka bir kaynaktan intişar eden iyonizan radyasyonlarına sobebolduğn 
haller için hüküm va,z'edilmiştir. 

Ayrıca, Ek Protokolde (a) (ii) (ı) fıkracı haline ıgelen eıski (ıb) (i) (fıkrası, nükleer tesis de iş
letenin 'mesuliyetinin dışında tutulmak suretiyle değiştirilmiştir. (Bu (değişiklikle işletenin mesuli
yeti /daraltılmıştır. 

D) Sözleşmenin 4 ncü maddesi : 
Ek Protokolle 4 ncü maddenin hem terekküp -tarızında hem de muhtevasında 'bir değişiklik 

yapılmıştır. (Depolama da dâhil olmak üzere nükleer ımaıddelerin naklinde devreden işletenin me
suliyeti ile ımalları alanın mesuliyeti (a) ve <(ib) fıkralarında iki kısım halinde madde!esmiştir. 

ı2 (a) (i) de eski sözleşmeden farklı olarak nükleer malların nakli halinde mesuliyetin (bu 
hususta yapılacak mukavele ile bir işletenden diğerine (geçeceği, ancak mukavele olmadığı takdir
de teslim şartının aranacağı öngörülmüştür. [ (2 (a) (ii) ] 

ı2 (a) (iii) ve 2 (a) (iv) de ise nükleer malların nakil vastasının aksamını teşkil eden /bir 
reaktörü taim yetkiyle işletene ve Akıdolımıyaıı bir memleket ülkesindeki bir şahsa gönderilmesi 
halinde mesuliyetin sınırları gösterilmiştir. 

2 (h) fıkrasında ise hukukî mesuliyet 2 (a) ya paralel olarak, kendisine nükleer madde gön
derilen Ibakummdan açıklanmıştır. 

Eski (d) fılkrası Ek Protokolde (c) fıkrası eıski (e) fıkrası ise (id) fıkrası olmuştur. 
E) 5 nci madde :' 
Eski 5 nci maddenin (a), >(b) ve (c) .fılkralariylc 4 ncü maddeye paralel olarak işletenin me

suliyeti kazanın nükleer tesiste, nakliye anında veya kazanın (birden fazla tesiste meydana gelme
si hallerine (göre tetkik olunmuştur, (d) fıkrası ise olduğu 'gibi alınmıştır. 

F) Sıöızleşmenin 6 nci maddesi : 
Maddeye açıklık vermc/k üzere, (e) fıkraısı yeniden düzenlenmiş ve (i), (ii) fıkralarına bölü

nerek- hasar sclbehiyle tazminat hakkı 3 (a) (ii) (ı) ve 4 (a) (iii) ve '6 >(iii) ile alûkalandırılmış-
tır. 

Esıki (ıf) 3 de kaldırılarak hükümler; diğer maddelerin içine daha iyi bir şekilde yerleştiril-
ımiştir. 

G) 7 nci madde : 
Değişiklik, maddenin ıınuhteıvasmda değil, eski 7 nci maddede atıf yapılan madde ve fıkralar 

değiştiği için atıf yapılan Ibu madde -ve fıkralarda olmuştur. 
II) Madde 8 : 
Sözleşme, tazminat için sükûtu hak müddetini 10 yıl olarak öngörülmüştür. Ek Protokolde ise 

millî mevzuatla /bunun değişebileceği (a) fıkrasında peşinen kaıbul edilmektedir. Halbuki sözleş
mede bu '('c) fıkracıdır. 

Ek Protokolde hasarın, kaza anında kaybolmuş, çalınmış, denize atılmış nükleer maddeler
den doğmuş olması halinde (10) senelik müddetin nükleer kazanın oluş tarihinden itibaren he
saplanacağı vaiz'edilmektedir. Eski sözleşmede (başlangıç, tarihi kaybolmuş, çalınma, denize atıl
ma tarihi olarak almıyordu. 

Eski (a) nın haber alma müddeti ile ilgili son cümlesi Ek Protokolde (c) fıkrası olarak yer al
mıştır. 

Eski (ıb) fıkrası Ek Protokolde (d) fıkrası; eski (d) fıkrası ise (e) olmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 16(5) 



— 3 — 
I. Madde — 9. 
Bu ımaddeye' de Ek Protokolle «Ülkesinde nükleer bir tesisin bulunduğu, Âkıd Tarafın mevzu

atında aksine hüküm olmadıkça» hükmü ilâve edilerek sarahat verilmiştir. 
J. Madde — 13. 
Sözleşmede kaza hakkı işletenin ülkesinde nükleer tesis bulundurduğu Âkıd Taraf mevzuatına 

bırakılmıştı. Ek Protokolde ise kaza hakkı prensibolarak doğrudan doğruya ülkesinde nükleer 
kazanın vukulbulduğu Âkıd Tarafın mahkemele ine tanınmıştır, (b), (c) ve (d) maddelerinde 
ise nükleer kazanın Âkıd Tarafın ülkesinin dışında bulunması, birden fazla Âkıd Tarafın sala
hiyetli olması halleri için hüküm vazedilmiştir. Bu fıkralar esas itibariyle eski Sözleşmeden 
farklı değildir. Ancak sıralanış şekilleri değişiktir. Ek Protokolde eski (e) fıkrası (d), eski (f) 
fıkrası ise (e) olmuştur. 

K. Sözleşmenin muhtelif maddelerine üye memleketler tarafından konulan rezervler Ek Pro
tokolle yapılan gerek muhteva itibariyle gerek ê şekil bakımından yeni düzenlemeler sebebiyle 
değişmiştir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu ' 9 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/261 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde , gerekçede de tafsilen belirtildiği üzerCj 
üye memleketler arasında nükleer enerji ve hassaten atomik tehlikelere karşı sigorta ve hukukî 
mesuliyet ile ilgili mevzuatın tekemmül ettirilmesi ve ayrıca mezkûr enerji istihsalinin geliştiril
mesi ve sulhi (gayelerle kullanılmasını temin m ıksadiyle hazırlanmış olan tasarı, Komisyonu
muzca de müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Ankara 
R. Er güder 

İstanbul 
0. Erkanh 

İmzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

Aydın 
Y. Menderes 

İstanbul 
S. Sarp er 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Bursa 
İV. Gürsoy 

İzmir 
8. İksel 

Kâtip 
Eskişehir 

E. Gazi Sakarya 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Kocaeli 
N. Erim 

Ordu Urfa 
F. Cemal Erkin Behice Hatko (Boran) 

M. Meclisi (S. Sayısı : 167) 



— 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nükleer enerji sahasında hukuM mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDK 1. — 299 sayılı Kanunla onaylanmış olan Nükleer enerji sahasında hukukî sorum
luluğa dair 'Sözleşmeyi • tadil eden, İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtınca kabul edilip, Hü
kümetimiz tarafından 10 . 4 . 1964 tariıhindc imzalanmış bulunan Ek Protokolün. onaylammaısı 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinide yürürlüğe »irer. 

MADDE .'>. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

1 . 8 . 1966 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Devlet Bakam 
C Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Din çer 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. Sabri Çağlangil, 

Maliye Bakanı 
/. Gür san 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
E. Somunoğlu 1. Tekin B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Derin er 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürsad 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 
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NÜKLEER ENERJİ SAHASINDA HUKUKÎ MESULİYETE DAİR SÖZLEŞMEYE 
EK PROTOKOL 

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı şimdiki adiyle İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının 
Avrupa Nükleer Enerji Ajansı çerçevesi içinde, 29 Temmuz 1960 tarihinde Paris'te akdedilen Nük
leer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair S üleşmenin imzalıyanları olarak, Fedcıral Alman
ya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, İspanya, Fran
sa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İtalya Cumhuriyeti, Lükscmburg Büyük Dukalığı, Norveç 
Kırallığı, Holânda Kırallığı Portekiz Kırallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, 
İsveç Kıralllığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti'Hükümetleri; 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının himayesinde 29 Nisan ile 19 Mayıs 1963 tarihleri arasın
da Viyana'da toplanan ve imzacı devletlerin temsil edildiği Milletlerarası bir Konferansta Nükleer 
hasar sahasında hukukî mesuliyetle ilgili bir Milletlerarası közleşmenin kabul edildiğini göz önün
de tutarak; 

Adı geçen sözleşmedeki XVII nci maddenin mevcudiyeti 'hasebiyle, bu sözleşmenin imzacılar 
arasında münakit Paris Sözleşmesinin uygulanmasına tesir etmiyeceğini kaydederek, 

Bununla beraber iki sözleşme arasında mümkün mertebe bir çatışma olmadığını, böylece, ka
rar verildiği takdirde, tlıcr iki Sözleşmenin de tarafları olunabileceğini arzu ederek; 

Aşağıdaki 'hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 
Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair 29 Temmuz 1960 tarihli 'Sözleşme aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
A — Başlangıcın son paragrafının yerine aşağıdaki'metin konulmuştur : 
Bu sözleşmenin kavramadığı iyonizan radyasyonların sebebiyet verdiği kazalardan meydana 

gelen hasarlara da bu sözleşme hükümlerinin uygulanması dâhil olmak üzere, millî sahada gerekli 
gördükleri tamamlayıcı tedbirleri alma hususunu bu memleketlere bıraJkmakla beraber, çeşitli 
memleketlerde bu kabîl 'zararGarm tazmini mevzuunda tatbik edilen esas kaidelerin birleştirilmesi 
gereğine inanarak; 

B — 2 nci maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur. 

Madde — 2. 

İşbu Sözleşme Ülkesinde, mesul bir işleteni bulunan nükleer tesisin kurulduğu Âkıd Tarafın millî 
mevzuatında aksine hüküm olmadıkça ve 6. (e) de gösterilen haklar baki kalmak şartiyle, akit 
olmayan devletlerin ülkelerinde ve bu ülkelerde vukubülan hasarlarda uygulanmaz. 

C —• o ncü maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur; 

Madde — 3. 

a) Nükleer tesisi işleten, işbu 'Sözleşme ile ilgili olarak, aşağıdaki hallerde mesuldür. 
(i) Şâhsın ölümü veya hayatına karşı zarar ika edilmesi; ve 
(ii) Aşağıdaki haller haricinde her hangi bir malın yok edilişi veya zarara mâruz bırakılışı. 
1) Nükleer tesisin kendisi ve bu tesis bölgesindeki, tesisle ilgili olaraik kullanılan veya kulla

nılacak olan (her hangi (bir <mal, 
2) 4 ncü maddede belirtilen hallerde nükleer kazanın vukııbulduğu 'anda nükleer maddeyi ta

şıyan nakil vasıtaları, 
Ancak (i), (ii) 'bendlerindc bahis konusu haller için bu hasar veya kayıba (bundan böyle ha

sar diye geçecektir) ya nükleer yakıt veya radyoaktif madde veya artıktan ve yahut, 4 ncü madde 
ahkâmı hariç, böyle bir tesisten gelen nükleer maddelerden doğan nükleer kazaların sebebolduğu-
nun ispat edilmesi şarttır. 

b) Hasar veya Ikayıba bir nükleer kaza ile nükleer kazadan gayri bir kaza müştereken sebe
biyet verdiği takdirde, nükleer kazanın sebebiyet* verdiği 'hasar veya kayıp mâkul bir şekilde tes-
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bit edilemez 'durumda ise, diğer kazarını sebebiyet Yerdiği 'hasar veya- kayıp da nükleer kazanın se
bebiyet verdiği hasar olarak ımütadâa edilecektir. Bğer kir hasar, nükleer bir kaza ile bu Sözleşme
nin kavramadığı iyonizan 1'adyasyonlarm intişarı ile müştereken husule 'gelmişse, 'bu Sözleşmenin 
hiçbir hükmü, hiçbir kimsenin iyonizan radyasyonun intişarı ile ilgili 'mesuliyetini sınırlamaz veya 
bu mesuliyete dnışka bir şekilde tesir' etmez. 

e) Bir A'kıd Taraf mevzuatiyle, kendi ülkesinde budunun -nükleer tesisi işletenin mesuliyeti
nin, bu tesisin iyinde olup bu maddenin (a) fıkrasında, atıf yapılan kaynakların 'dışındaki her han
gi kir radyasyon kaynağından intişar eden iyonizan radyasyonlardan 'husule gelen veya neticele
nen hasarlarla ilgili mesuliyeti de kavradığını hükme 'bağlıyabilir. 

D — 4. Maddenin yerine aşağıdaki metin »konulmuştur. 

Madde — 4. 

2 ilci madde ahkâmına aykırı olmamak şartiyle, nükleer maddelerin taşınmaları ile ilgili depo
lama da dâhil, nükleer maddelerin nâkli halinde: 

(a) İşbu (Sözleşme mucibince, kir nükleer kazanın bu t as is in (haricinde vukııhulduğu ve ku te
sisten ım'kledilmiş nükleer 'maddelerle 'alâkalı olduğu ispat ediddiği takdirde, kir nükleer tesisin 
işleteni, kaza ile ilgili aşağıdaki şartların bulunması halinde, hasardan mesuldür. 

(i) Nükleer maddelerin sebebiyet verdiği nükleer Ikazalarla ilgili mesuliyetin, yazılı kir mu
kavelenin kati şartları 'gereğince, kaşka bir nükleer' tesisin işleteni tarafından d e ruh d e edilişin
den önce kaza vukubulurea, 

(ii) Bu kabil kati şartları haiz bir mukavele mevcut; değilse başka 'kir nükleer tesisi işletenin 
nükleer maddeleri teslim alışından önce kaza vukukıılursa, veya 

(iii) '."Bir nakil vasıtasının aksamını teşkil eden 'kir reaktörde 'kullanılmaya- taksis olunan 
nükleer 'maddenin, ku reaktörü ta.m yetkiyle işletecek kimsenin nükleer maddeyi teslim almasın
dan önce kaza Yukübulursa, 

(iv) Nükleer maddeler Âkıd 'olmayan kir devlet ülkesinde bulunan bir şahsa, gönderilmekte 
olup, ku Â'kul. olmıyan 'devletin 'ülkesine getirildikleri nakil vasıtasından boşaltılmadan önce 
kaza vukubıılursa ; ' 

(b) İşbu Sözleşme .mucibince kir nükleer kazanın o tesisin haricinde vukubulduğu ve o tesis
ten nakledilmiş maddede rl e alâkalı olduğu ispat edildiği takdirde ku nükleer tesisin işleteni kaza 
ile ilgili aşağıdaki şartların bulunması halinde, zarardan mesuldür. 

(i) Başka dur nükleer tesisin işletenin uhdesinde 'bulunan nükleer m addederin sebebiyet ver
diği nükleer kazalarla ilgili mesuliyetin, yazılı bir ınuıkavelen'in. 'sarih şartları gereğince, kendisi tara
fından deruhde edilişinden sonra kaza vukuibulursa, 

(ii) Bu kakıl 'Sarih şartları haiz kir mukavele mevcut değilse nükleer maddeyi feslim aldık
tan sonra ikaza vukuibulursa; veya 

(iii) Bir nakil vasıtasının 'kir kışınım teşkil eden dür reaktörü işletenden nükleer maddeyi 
teslim aldıktan 'sonra kaza vukukıılursa, 

(iv) Nükleer maddenin işletenin yazılı muvafy.kat.iyle Âlkıd olmıyan 'kir devletin ülkesinde 
bulunan dür şahıs tarafından gönderilmesi halinde bu Âlkıd olmıyan taraf ülkesinden nakledilecek 
nakil vasıtasına yüklenişinden sonra kaza vuku bul ursa, 

(c) Bu 'Sözleşme igereğince mesuliyet altında bulunan işleten, .10 nen maddeye1 ^öro gerekli 
teminatı sağkyan sigortacı veya. kaşka kir malî kofil tarafından veya dnmlar namına tanzim olunan 
kir- kelgeyi nakliyeciye verir. 'Bu belge işletenin isim. ve adresini garantinin müddetini, tipini ve 
tutarını İhtiva etmelidir. Belgede kayıtlı olan bilgiye belgeyi tanzim eden'veya onun namına veren 
tarafından itiraz edilemez. Belge, garantisini temin, ettiği nükleer maddelerle, nakliyata, ait bilgiyi 
ve salahiyetli resmî makamların mevzuukahis şahsın işbu Sözleşmede ifade edilen mânada, bir işle
ten olduğunu tasdik eden beyanını da ihtiva etmelidir. 
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d) Bir Âkıd Taraf millî mevzuatına uygun olarak koyacağı şartlarla ve 10 ncu maddenin 

(a) fıkrası ile talebedilen şartların yerine getirilmesi halinde nakliyeci, kendi talebi, adı geçen 
Âkıd Tarafın ülkesinde kurulan nükleer tesisi işletenin muvafakati ve salahiyetli resmî makamın 
karariyle, işletenin yerine, işbu sözleşme gereğince, mesul kılınabileceğini temin edebilir. 

-Böyle bir halde işbu sözleşme hükümleri gereğince nakliyeci, nükleer maddelerin taşınması 
esnasında vııkubulan kazalarda, mevzuatında bu hususta hüküm olan bahis konusu Âkıd Tarafın 
ülkesi üzerinde kurulan nükleer tesisin işleteni gibi telâkki olunur. 

V). f). Maddenin yerine aşağıdaki metin 'konulmuştur. 

Madde — 5. 

(a) Bir nükleer kaza ile ilgili nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya artık birden 
ziyade nükleer tesiste bulunmuş olup, hasara seb< boldğu anda bir nükleer tesiste bulunmakta ise, 
daha önce bunları bulunduran nükleer tesis işletenlerden hiçbiri hasardan mesul olmazlar. 

(b) Bununla beraber,, nükleer bir tesiste nükleer bir kazadan bir hasar vukubulımış ve bu 
hal sadece nakliyat esnasında arızî olarak depolanan nükleer cevher ile ilgili ise, 4 ııcü madde 
gereğince başka bir işleten veya kimse mesul olduğu ta'kdirde, nükleer tesisin işleteni mesul tu
tulmaz. 

(c) Bir nükleer kaza ile ilgili nükleer yakıt yahut radyoaktif mahsuller veya artık birden 
ziyade nükleer tesiste bulunmuş olup hasara sebcboldıığu anda bir nükleer tesiytc bulunmamakta 
ise hasarın vukuundan önceki son nükleer tesisin işleteninden veya bunları en son teslim alan 
işletenden gayri hiçbir işleten hasardan mesul değildir. 

(d) Hasar işbu Sözleşme hükümlerine göre birden ziyade işletene mesuliyet yüklerse bu işle
tenlerin mesuliyeti aşağıdaki şartlarla müşterek ve birden fazladır. Mesuliyet nükleer maddele
rin nakli sırasında tek ve aynı nakil vasıtasında veya arızî depolama halinde tek ve aynı nükleer 
tesiste nükleer bir kazanın sebebokluğu bir hasar neticesinde ortaya çıkmış ise her işletenin' 
mesul olacağı âzami miktar, 7 nci madde hükümlerine göre onlar hakkında tesbit edilecek en 
yüksek meblâğdır. Hiçbir işleten hiçbir zaman nükleer kaza hususunda 7 nci madde ile ona tahmil 
edilenden daha fazlasını ödemeğe mecbur tutulamaz. 

V. (i nci maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur. 

Madde — 6. 

a) Nükleer kazadan doğan hasar sebebiyle tazminat hakkı, işbu Sözleşme mucibince sadece, 
hasardan dolayı mesul olan işletene, veya, 10 nuncu madde ile istenen teminatı veren sigortacı 
veya malî 'kefillere karşı millî kanunla doğrudan doğruya bir dâva hakkı tanıyorsa, sigortacı 
veya diğer malî kellilere karşı kullanılabilir. 

b) Bu maddede aksine bir hüküm olmadık (-a, nükleer kazaların sebcboldıığu hasardan, 
bunların haricinde kimse mesul tutulamaz. 

inikat bu şart nakil sahasında işbu Sözleşme tarihinde tatbik edilmekte olan veya imzaya 
açık. olan veya iltihak ve tasdik safhasında bulunan milletlerarası anlaşmaların tatbikine tesir 
etmez. 

c) (i) Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü: 
1) Bir hasara sebebiyet vermek kasdiyle bir şahsın bir fiili veya, ihmaliyle husule gelen ve 

o ncü (a), (ii), (1) ve (2) madde ve 0 ncu madde gereğince bu Sözleşmeye göre, işletenin so
rumlu tutulamıyacağı bir nükleer kazanın sebebiyet verdiği hasardan dolayı her hangi bir şahsın, 

2) 4 ncü maddemin (a), (iii) paragrafı veya (b), (iii) paragrafı gereğince işletenin sorumlu 
tutulamıyacağı ve bir nakil vasıtasının aksamını teşkil vden bir reaktörü işletmeye tam salahi
yetli ohııı bir şahsın nükleer bir kaza dolayısiyle husule getirdiği hasarın, 
mesuliyetine tesir etmez. 
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(ii) 7. (c) maddedeki hakkın kullanılması dışında, bir nükleer 'kazanın sebebiyet verdiği 

hasar dolayısiyle, işbu Sözleşmenin dışında işletene bir mesuliyet yüklenemez. Bu halde de mesu
liyetin hududu millî mevzuatın veya ülkesinde mesul işleteni! nükleer tesisin bulunduğu Âkıd Ta
ratın mevzuatının nakil vasıtalariyle ilgili olarak koyduğu özel hükümlerin çerçevesinde kalır. 

d) Bu maddenin (b) paragrafında atıf yapılan, milletlerarası bir anlaşma veya Âkıd olmıyan 
bir devletin mevzuatı gereğince nükleer bir kazanın sebebiyet verdiği bir hasar dolayısiyle taz
minat ödiyen bir şahıs, ödediği meblâğ kadar kendisine tazminat ödediği zarara uğramıy şahsın 
bu Sözleşme tahtında sahibolduğu hakları, hajefiyet yoliyle iktisabeder. 

e) Âkıd olmıyan bir devletin ülkesinde vukubulan, bir nükleer kazanın sebebiyet verdiği 
hasarı tazmin eden ve esas işyeri Âkıd Taraf ülkesinde bulunan bir şahıs veya böyle bir şahsın 
emrinde çalışan bir kimse, ödediği meblâğ kadar, bu şekilde tazminat alatı şalısın 2 nci madde 
hükmü mevcudolmasaydı işletene karşı sahibolacak olduğu hakları iktisabeder. 

f) İşleten sadece şu hallerde rücu hakkını haizdir. 
(i) Nükleer kazanın sebebolduğu hasar, kasıttan doğan bir fiil veya ihmal neticesi ise ka

sıtla hareket eden faile veya ihmâl edene karşı, 
(ii) Mukavelede sarahaten belirtildiği takdirde, belirtilen nispet ve şekilde, 
g) Eğer işleten bu maddenin (f) fıkrasına göre her hangi bir nispette bir kimseye karşı 

rücu hakkına sahip ise bu maddenin (d) veya (e) fıkraları mucibince, o şahıs işletene karşı 
bir hak iddiasında bulunamaz. 

h) Millî sağlık sigortası, sosyal, sigorta, işçi tazminatı veya iş hastalıkları tazminatı gibi 
sistemlerdeki hükümler, nükleer kazadan doğan hasar sebebiyle tazminatı da içine alıyorsa, bu 
gibi sistemlerdeki lehdarların hakları ve bu gibi sistemler sebebiyle rücu hakları Âkıd Tarafın 
bu gibi sistemlerini kuran kanuna göre tâyin edilir. 

G. 7 nci maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur: 

Madde — 7. 

a) Bir nükleer kazanın sebebolduğu hasar sebebiyle ödenmesi istenen tazminat bedeli, işbu 
madde mucibince tesbit olunan, âzami mesuliyetten fazla olamaz. 

b) Herhangi bir Âkıd Tarafın işletenin 10 ncu madde gereğince istenen sigorta veya diğer bir 
malî garantiyi temin edebilmesi imkânlarını gözönündie tutarak hiçbir haHieı'5 000 000 he<sap üni
tesinden aşağı olmamak üzere daha yüksek ve alçak bir meblâğı tesbit edebilmesi şartı ile nükle 
er kazanın sebebolduğu hasar dolayısiyle işletenin âzami mesuliyeti, işbu Sözleşme tarihinde 
tâyin edildiği üzere 15.000.000 Avrupa Bara Anlaşması hesap ünitesidir. (Bundan soni'a hesap 
ünitesi olarak geçecektir) Yukarıda sözü edilen meblâğlar yuvarlak rakamlar olarak millî para
ya tahvil olunabilinir. 

c) Nakliye vasıtasına yapılan hasar işletenin. diğer hasarlardan doğan mesuliyetinin 
5 000 000 hesap ünitesinin aşağısına düşmesini hiçbir şekilde intacetmemesi şartı ile Âkıd Ta
raf 3 (a) (ii) (2) maddesindeki istisnanın tatbikinden millî mevzuatı ile sarfınazar edebilir. 

•d) Bu maddenin (e) fıkrasına göre Âkıd Taraf mevzuatındaki hükümler olduğu kadar bu 
maddenin (>b) fıkrası mucilbince de bir Âkıd Taraf ülkesindeki nükleer tesislerin işletenlerinin me. 
suliyeti nükleer kaza nerede vuku bulursa bulsun bu gibi işletenlerin mesuliyetine tatbik edilir. 

e) Bir Âkıd Taraf nükleer maddelerin kendi ülkesinden geçişini, âzami mesuliyet haddini 
transit esnasında vukuu muhtemel kaza tehlikelerine göre kifayetsiz bulduğu takdirde, yabancı iş
letenin âzami mesuliyet haddinin yükseltilmesi şartına bağlıyabilir. Şu şartla ki, bu şekilde 
yükseltilen âzami mesuliyet haddi, kendi ülkesinde kurulmuş tesislerin işletenlerinin azamî me
suliyet haddini geçemez. 

f) Bu maddenin (e) fıkrasındaki hükümler; 
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i) Nakliye deniz yolu ile ise, Devletler Hukuku kaideleri mucibince, muhtemel bir tehlikeden 

dolayı sözü edilen Âkıd Tarafın limanlarına sığınma hakkı veya kara sularından zararsız geçiş 
hakkı; 

ii) Nakliye hava yolu ile ise, bir anlaşma veya Devletler Hukuku mucibince Âkıd Tarafın 
arazisi üzerinden uçma veya yere inme hakkı, mevzuubahsolduğunda tatbik olunmaz . 

g) îşbu Sözleşmeye göre, bir mahkeme tarafından tazminatı mucip bir hâdise sebebiyle hük
medilen faiz ve bedeller bu sözleşme maksadına matuf bir tazminat olarak mütalâa edilmez ve 
bu madde mucibince işletenin mesul olduğu meblâğa ilâveten işleten tarafından ödenebilir. 

Madde — 8. 

a) Tazminat hakkı, işbu Sözleşme mucibince, nükleer kaza tarihinden itibaren on sene içinde 
kulanılmadığı takdirde sukut eder. Bununla beraber, eğer işletenin mesul olduğu nükleer tesi
sin ülkesinde bulunduğu Âkıd Taraf tarafından 10 yıllık bir sürenin bitiminden sonra da veya 
bu kadar uzun bir süre zarfında tazminat talepleri hususunda işletenin mesuliyetini karşılayıcı 
tedbirler alınmışsa, millî mevzuat 10 yıldan fazla süren bir sukutu hak müddeti tesis edebilir. Şu 
şartla ki sukut müddetinin uzatılması hiçbir hal le bu sözleşme gereğince ölüm veya zarar ziyan 
dolayısiyle işletene karşı 10 yıllık sürenin bitiminden önce ikame edilen tazminat haklarına halel 
getirmez. 

ıb) Hasarın kaza anında çalınmış, kaybolmuş, denize atılmış veya terkedilmiş ve henüz 
istirdadedilmemiş nükleer yakıt, radyoaktif mahsuller veya artıık ile ilgili nükleer kazadan doğ
muş olması halinde hu maddenin (a) fıkrasında bahis konusu edilen süre nükleer kazanın oluşu 
tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak bu süre hiçbir halde çalınma, kaybolma, denize atılma ve 
tenk edilme tarihinden itibaren yirmi yılı geçemez. 

e) Bu maddenin (a) ve (ıb) fıkralarında vaz'edilen süreler geçilmemek şartiyle mevzuat, 
iki seneden aşağı olmıyacak şekilde, mutazarrırın zarar ve ımesul işletenden haberdar olduğu 
veya mâkul surette haberdar olması icabettiği tarihten itibaren ıbir müruru zaman veya su
kutu hak müddeti tesis edebilir. 

d) Ancak, 13 ncü 'maddenin (c) fıkrasının (ii) bendinin tatbikinin mümkün olduğu haller
de, ıbu ımaddenin (a) fıkrasında gösterilen zaman zarfında tazminat hakkı sukut etmez. 

(i) 17 nci maddede ıbahsi geçen mahkeme bir hüküm vermezden evvel bu mahkemenin se
çebileceği mahkemelerden birinde dâva açılması halinde, mahkeme dâvanın açılmış olduğu mah
kemeden başka bir mahkemenin sela.hiye.tli olduğuna karar verirse, dâvanın selâıhiyetli olduğuna 
karar verilen ımahkamede açılması için ıbir müddet tesbit edilir; veya 

(ii) 13 <Î (ii) bendine göre selâhiyetli ımahıkcımenin tesibiti zımnında mahkemeden karar 
istihsali için ıbir Âkıd Tarafa 'müracaat vâki olması ve mahkeme tarafından tesbit edilecek 
zaman zarfında ıbu tesbiıtten sonra dâvanın açılması icabeder. 

e) Millî mevzuat afksine hüküm vaız'etmedikçe, bu maddede 'gösterilen müddet zarfında taz
minat dâvası açan nükleer kazanm sebefoolduğu hasardan mutazarrır olan şahıs, selâhiyetli 
mahkemenin nihai k a m almamış olması şartiyle 'böyle bir müddetin hitamından sonra hasarın 
ağırlaştığı şeklinde iddiasını tadil edebilir. 

î ) 9 ncu maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur. 

Madde — 9. 

îşleten, silah.li çatışma, tecavüz, iç harb, isyan veya ülkesinde nükleer tesisin bulunduğu Akıd 
Tarafın mevzuatında aksi gösterilmediıkçe istisnai karakterde vahim tabiî bir âfet yüzünden 
doğacak nükleer bir kazanın sebebolduğu hasardan mesul değildir. 

J ) 13 ncü maddenin yerine aşağıdaki metin konulmuştur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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Madde — 13. 

a) Bu maddede aksine hüküm vaz'edilmedikçe, 3, 4, 6 (a) ve 6 (e) maddeleriyle ilgili ka
za hakkı sadece ülkesinde nükleer kazanın vuku'bulduğu Âkıd Tarafın mahkemelerine tanınmış
tır. 

b) Nükleer 'bir ,kaza Âkıd Taraflar ülkesinin, dışında vukub-ulduğu veya nükleer kazanın 
vukuıbulduğu yer katiyetle tâyin edilemediği takdirde kaza hakkı mesul işletenin ülkesinde nük
leer tesis bulundurduğu Âkıd Tarafın mahkemelerine tanınmıştır. 

c) Bu maddenin (a) veya (b) fıkraları gereğince »birden fazla Âkıd Tarafın mahkemeleri 
selâhiyetli ise, kaza hakkı, 

(i) Nükler kaza kısmen herhangi bir Âkıd Tarafın ülkesinin dışında ve kısmen tek >bir Âkıd 
Tarafm ülkesi üzerinde vukuibulmuşsa, bu sonuncu Âkıd Tarafın mahkemelerine, 

(ii) Diğer bütün (hallerde ilgili Âkıd Tarafın müracaatı üzerine, 17 nci maddede atıf yapı
lan mahkeme tarfmdan, ibahis konusu işle en yakın ilgisi teşibit ©dilen Âkıd Tarafın (mahke
melerine aittir. 

d) Bu madde mucibince vicahi veya gıyabi yargılama «sonunda selâhiyetli mahkemenin aldı
ğı hükümler mahkemenin tatbik ettiği kanunlar mucibince lâzımülinfaz hale gelince, ilgili Âkıd 
Tarafın talöbettiği formaliteler kabul edilir edilmez diğer Âkıd Tarafm ülkesinde de yürürlüğe 
girer. Dâvanın esasları fbaşka herhangi bir muameleye tabi tutulmaz. Yukarıdaki hükümler 
ara kararlara tatbik edilmezler. 

e) İşbu sözleşme mucibince Âkıd Taraf aleyhine bir dâva açıldığında, dcrai tedbirlerle 
ilgili .hususlar dışında, <bu Âkıd Taraf bu madde ile selâhiyetli kılman mahkeme huzurunda hiç
bir ıkazai muafiyet iddiası ileri süremez. 

K. Ek I nci yerine aşağıdaki .metin konulmuştur. 

Ek — I. 

Aşağıdaki ihtirazı kayıtlar işhu sözleşmenin veya ek protoklün imzası sırasında kabul edil
miştir. 

1. 6 nci maddenin (a) ve (e) (i) fıkraları. 
Federal ^Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunan Kral

lığı Hükümetinin ihtiramı kaydı. 
Millî Kanunla işletenden başka diğer şahısların, hu şahısların haksız ikâme edilmiş dâvalar 

da dâhil, işleten tarafından elde edilen bir garanti veya diğer hir tmalî garnti ile veya âmme fon-
lariyle, mesuliyetleri 'tamamen teminat altına alınmış olmaları şartiyle, nükleer bir kazanın sebe
biyet verdiği hasarla ilgili mesuliyetlerinin devam edebilmesine dair .haklarını mahfuz tutarlar. 

2. 6 nci maddenin (b) ve (d) fıkraları. 
Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti, Yunanistan Krallığı Hükümeti, Norveç Krallığı Hükü

meti ve İsveç Krallığı Hükümetinin ihtirazî kaydı. 
6. (b) maddesinde Milletler arası Anlaşmalar olarak kabul edilen ve 6 ('b) ve (d) maddele

rine uygun Milletlerarası Anlaşmalarla aynı hükümleri muhtevi millî kanunların milletlerarası 
anlaşmalar gibi mütalâa etmek hakkını .muhafaza ederler. 

3. 8 nci maddenin (a) fıkrası : 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturya Cumhuriyeti Hükümetinin iMirazî 

kaydı. . -
Tazminat dâvaları ile ilgili olarak, İşletenin mesuliyetini 10 yıllık bir süre &onunda veya 

bu kadar uzun 'bir süre zarfında karşılayıcı tedıbirler derpişedilmişse Federal Almanya Cumhu
riyeti ve Avusturya Cumhuriyeti nükleer kazalarla ilgili olaraık, 10 yıldan fazla süren bir sukutu 
•hak müddeti tesis eıtme hususundaki haklarını mahfuz tutarlar. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 167) 
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4. 9 ncu madde 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükikneti ve Avusturya Cumhuriyeti Hükümetinin ihtirazt 
kaydı. 

Nükleer kaza doğrudan doğruya silâhlı çatışma, tecavüz, içharp, isyan veya istisnai karakterde va-
hîm tabiî bir âfet neticesinde bir hasara sebebiyet vermişse, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Avua • 
turya Cumhuriyetinde vukubulan nükleer kazalardan dolayı işleteni mesul tutmak hususundaki hak -
larmı mahfuz tutarlar. 

5. Madde — 19. 
Federal Almanya Hükümetinin, Avusturya Cumhuriyeti Hükümetinin ve Yunanistan Kırallığı-

nm ihtirazi kaydı. 
işbu Sözleşmenin tasdikinin Devletler Hukukuma göre, işbu Sözleşme hükümleri mucibince nük

leer Enerji sahasında hukukî mesuliyet hususunda millî mevzuat kabulü şeklinde telâkki olunması 
hakkını mahfuz tutmuşlardır. 

• • • " • - • * - " - • • - • - • - - • n 

a) Bu Ek Protokolün hükümleri nükleer Enerji sahasında hukukî mesuliyete mütedair 29 Tem
muz 1960 tarihli Sözleşmenin (Bundan sonra Sözleşme olarak adlandırılacaktır.) ayrılmaz bir kısmı
nı meydana getirecektir. 

ıb) Bu E(k Protokol tasdik veya teyidedilecekti". Ek Protokolün tasdik belgeleri İktisadi tşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Bu Ek Protokolün teyidi halinde ise bu 
husus Genel Sekretere bildirilece.ktir. 

c) Sözleşmeyi evvelce tasdik etmiş olan bu Ek Protokolün imzacıları, bu Ek Protokolü de en kı
sa zamanda tasdik veya teyidetmeyi taahhüdederler. Ek Protokolün diğer imzacıları sözleşmeyi tas
dik ettikleri veya teyidettikleri zaman Ek Protokolü de tasdik veya teyidetmeyi taahhüdederler, Söz
leşmeye katılma aynı zamanda İşbu Ek Protokole de katılma şartı ile kabul edilebilir. 

d) Teşkilât Genel Sekreteri, tasdik belgelerinin veya teyit tebliğlerinin alınışından sözleşmeye 
katılmış hükümetleri ve imzalıyanları haberdar eder. 

e) Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için 19 (ıb) maddesine göre talebedileıi ttasdik sayısının he
saplanmasında, sadece Sözleşmeyi tasdik eden ve, ıbu Ek Protokolü tasdik veya teyidedenler nazan 
itibara alınacaktır. 

Bu inançla, aşağıda imzaları bulunan tam yetkililer, gereğince yetkili olarak işbu Protokolü imza
ladılar. 

Paris'te, 28 Ocak 1964 tarihinde İngiliz, Fransız, Alman, Ispanypl, İtalyan ve Holânda dillerin
den bir nüsha olarak hazırlanmış olup aslı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Genel Sekreterin
de kalacak ve Genel Sekreter tarafından tasdikli suretleri bütün imzacılara dağıtılacaktır. 

~ « H - ^ O >9< C^———•<••« 
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Dönem : 2 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : | 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzn 
hükümlerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım komisyonları raporları (1 /260) 

T. C. 
Başbakanlık 15 .8 . 1966 

Kanunlar ve Kararla/r Tetkik Dairesi 
Sayı. : 71/429 - 4805 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Menisine arşı Ba
kanlar Kurulunca 12 . 8 . 1066 tarihinde karar]astırılan «6368 sayılı Kanunla onaylanan Millet
lerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı maddelerini değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve Ek Tüzük ilirik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

C«- E R E K Ç E 

Milletlerarası Karantina Komitesi, süratle gelişen milletlerarası seyahatler sebebiyle meydana çı
kan karantina hastalıklarının yayılmasına mâni olmak ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek en 
uygun tedbirlerin kolaylıkla ve zamanında alınabilmesini temineıı, Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 
bâzı maddelerini değiştirmek lüzumunu duymuştur. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bilhassa gemi ve uçakların dezensektizasyonu ile ilgili kısmı ile 
çiçek ve sanhumma hastalıklarına karşı milletlerarası aşı ve mükerrer aşı vesikası örneklerinin deği
şikliğe tabi tutulmasını hedef tutan Ek Tüziük,'12 Mayıs 1965 tarihinde Dünya Sağlık Oenel Kurulu 
tarafından kabul edilmiştir. 

6368 sayılı Kanunla tarafımızdan da onaylanmış bulunan Milletlerarası Sağlık Tüzüğü yürürlü
ğe girdiğinden bu yana tatbikatta görülen bâzı aksaklıkların düzeltilmesi maksadiyle zaman zaman 
değişikliğe uğramıştır. Nitekim 1.955, 195(5, 1960 ve 1963 yıllarında dört defa. ek tüzüklerle değişik
liğe uğrıyan Milletlerarası Sağlık Tüzüğü tarafımızdan da, 6786, 7031, 65 ve 553 sayılı kanunlara 
onaylanmış bulunmaktadır. 

Bu Ek Tüzüğün onaylanmasının da yerinde ve faydalı olacağı mütâlâasında bulunulduğundan 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

75 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/260 
Karar No. : 5 

9 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün hâzı maddelerini değiştiren 
12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanım tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde yapılan etraflı görüşmeler sonunda, gerekçede de açıkça belirtildiği veçhile, 
süratle gelişen milletlerarası seyahatler sebebiyle, karantina hastalıklarının yayılmasına mâni 
olmak ve günün ihtiyaçlarına, cevap verebilecek tedbirlerin zamanında alınabilmesi maksadına 
matuf olarak yapılan değişiklik, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna tevdi bu vurulmak üzere Yüksek 
1 >aşkanlı ğa su mıhı r. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Manisa Sivas Çanakkale Eskişehir 

E. Akça C. Odyakmaz M. Baykan E. Gazi Sakarya 

Ankara 
'£. Ergüder 

İstanbul 
1. Er kanlı 

Aydın 
Y. Menderes 

İstanbul 
8. Sarper 

Ordu 
E. Cemal Erkin n. 

Bursa 
N. Gür soy 

İzmir 
8. İksel 

Urfa 
Hatko (Boran) 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Kocaeli 
N. Erim 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No. 1/260 
Karar No. 3 

21 . 12 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 
ıSağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba

kanlar Kurulunca 12 . 8 . 1966 tarihinde kararlaştırılan, «6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletler
arası Sağlık Tüzüğümün bâzı hükümlerini değiş i".ren 12 Mavıs 1965 tarihli Elk Tüzüğün -onavlanın'a-
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun» tasarısı Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte Komisyo
numuza havale olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 
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Tümü üzerinde yapılan etraflı görüşmeler sonunda, süratle gelişen milletlerarası seyahatler sebe

biyle meydana çıkan karantina hastalıklarının yayılmasına mâni olmak ve 'günün ihtiyaçlarına cevap 
vere/bilecek en uygun tedbirleri .almak maksadiyle Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı maddeleri
nin değiştirilmesini öngören kanun tasarısı, prensip itibariyle Komisyonumuzca uygun görülerek, ay
nen kaJbul edilmiştir. 

Genel Kurulun yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul İzmir Takat Ankara 

A. E. Birol M. Döşemeci C. Ayhan R. Ergüder 

Antalya 
H. F. Boztepe 

İstanbul 
0. N. TJlusay 

S. 
Konya 

Balıkesir 
A. t. Kırımlı 

İsparta 
A. 1. Balım 

S. Yücesoy 

Çankırı 
D. Akçaoğlu 

. Kars 
C. Ekinci 

Tekirdağ 
1. Demir 

Diyarbakır 
T. Z. Ekinci 

Kayseri 
F. Cumalıoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6368 «yılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 
12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanma sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümleri
ni değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzüğün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakam 
1. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. S omun oğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

İmar ve ls*kân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Balkanı'' 
M. Turgut 

12 . 8 . 1966 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakam 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
/. Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 
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Bilhassa gemi ve uçakların dezensektizasyonu ile 3 ve 4 numaralı ekler (Sarıhumma ve çiçek has>-
talıklarma karşı milletlerarası ası ve mükerrer aşı vesikası örnekleri) hususunda Milletler

arası Sağlık Tüzüğünü değiştiren 12 Mayıs 1965 tarihli Ek Tüzük 

Onsckizinci Dünya Sağlık Genel Kurulu, 
Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştirmek lüzumunu görerek ve Dünya 

Sağlık Teşkilâtı Anayasanın 2k), 21a) ve 22 nci maddelerini göz önüne alarak, 
12 Mayıs 1965 tarihinde aşağıdaki Ek Tüzüğü kabul etmiştir. 

Madde - I. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün aşağıdaki maddeleri ile 3 ve 4 numaralı ekleri aşağıdaki şe
kilde değiştiril iniştir. 

Madde 73. 
1. Enfekto bir dairede kâin her hava limanı personeli ile bu hava limanından fayda

lanan bir uçağın bütün mürettebatının muteber bir sarıhumma aşısı vasikasına malik ol
maları mecburidir. 

2. Enfekte bir dairede kâin bir hava limanından kalkarak sarıhummaya müsait bir böl
geye giden uçaklar sağlık makamının kontrolü altında, teehhüre sebebiyet verilmeksizin 
kalkışından mümkün olduğu kadar az evvel dezensektize edilirler. İlgili devletler uçuş esnasında 
uçağın ameliyeye müsait kısımlarına tatbik edilen dezensektizasyonu da kabul edebilirler. 

3. Aedeıs acgypti'nin el'an mevcut bulunduğu bir liman veya hava limanından kalkıp Aedcs 
aegypti'nm bertaraf edildiği bir liman veya hava limanına giden gemiler veya uçaklar da 
aynı şekilde dezensektize edilirler. 

Madde 96. 
1. Bir ülkenin ilk tevakkuf limanına varmadan evvel, milletlerarası seyahat yapan bir 

geminin kaptanı gemide bulunan bütün şahısların sağlık durumları hakkında malûmat edinir 
ve varışta, sağlık idaresinin talebetmediği haller müstesna, bir Deniz Sağlık Beyannamesi 
doldurarak ve mürettebat arasında mevcutsa gemi tabibine de imzalattıktan sonra bu 
limanın sağlık makamına tevdi eder. 

2. Kaptan ve mevcut ise gemi tabibi sağlık makamı tarafından geminin seyahat esna
sındaki sağlık şartları hakkında sorulan bütün sualleri cevaplandırır. 

3. Deniz Sağlık Beyannamesi lahika 5 te vcririlen numuneye uygun olmalıdır. 

Madde — 97: 
1. Bir hava limanına inişte, bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, uçak genel 

beyannamesinin sağlık kısmını doldurup bu hava limanının sağlık makamına tevdi eder ;Beyan-
namenin sağlık kısmı Ek 6 daki örneğe uygun olmalıdır. 

2. Bir uçağın kaptanı veya onun yetkili mümessili, uçağın seyahat esnasındaki sağlık şart
ları hakkındaki sağlık makamı tarafından talebedilen bütün bilgileri vermeye mecburdur. 

Madde — .102 : 
1. Sıtma intikalinin veya sivrisineklerle intikal eden başka bir hastalığın meveudolduğu 

veyahut da hastalık vektörleri nakleden ve ensektisidlere karşı mukavim sivrisineklerin bulun
duğu bir daireden kalkan gemiler veya uçaklar, kalkışma mümkün olduğu kadar yakın bir za
manda, fakat kalkışını geciktirmiyecek bir şekilde sağlık makamının kotrolu altında dezensek
tize edilirler. 

2. Vektör ithalinim sıtmanın veya sivrisineklerle naklolan diğer bir hastalığın intikaline 
sebebiyet verebileceği bir bölgeye varışta, sağlık makamı, işbu maddenin 1 nci paragrafı uyarınca 
yapılan dezensektizasyonu tatminkâr bulmazsa veya gemi veya uçakta canlı sivrisinek mevcudi-
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yetini müşahade ederse, iş bu maddenin 1 nci paragrafında anılan gemiler veya uçaklar, dezen-
sektize edilebilir. 

3. İlgili devletler, dezensektize edilebilen uçak kısımlarının uçuş esnasında dezensektizasyo-
nunu kabul edebilirler. 

Madde — 105 : 
1. 107 nci madde hükümleriyle aşağıda belirtilen istisnalar mahfuz kalmak şartiyle îş bu 

Nizamname, yürürlüğe girdiği andan itibaren, buna tâbi devletler arasında ve bu devletler ile 
Teşkilât arasında, aşağıda zikredilen Milletlerarası Sağlık Sözleşmelerinin ve aynı mahiyetteki 
anlaşmaların hükümleri yerine kaim olacaktır: 

a) 3 Aralık 1903 te Paris'te imza edilen : Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi; 
b) 14 Ekim 1905 ve Waşhington'da imza edilen: Pan Amerikan Sağlık Sözleşmesi; 
c) 17 Ocak 1912 de Paris'te imza edilen: Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi; 
d) 21 Haziran 1926 da Paris'te imza edilen: Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi; 
e) 12 Nisan 1933 te La Heye'de imza edilen : Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Söz

leşmesi ; 
f) 22 Aralık 1934 te Paris'te imza edilen: Sağlık patentelerinıin ilgasına dıalir Milletlerarası An

laşma; 
g) 22 Aralık 1934 te Paris'te imza edilen : iSağlık patentelerindeki konsolosluk vizelerinin 

kaldırılmasına dair Milletlerarası Anlaşma; 
h> 31 Ekim 1938 de Paris'te imza edilen : i21 Haziran 1926 tarihli Milletlerarası Sağlık Söz

leşmesini tadil eden sözleşme; 
i) 15 Aralık 1944 e kadar Walsıhington'da imzaya açık bulundurulan 21 Haziran 1926 t a rMi 

sözleşmeyi tadil eden 1044 Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi;1 

j) 15 Aralık 1944 e kaJdar Washing!ton'da imzaya açık bulundurulan 12 Nisan 1933 tarihli söz
leşmeyi tadil eden 1944 Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesi; 

k) Wasıhinıgton'da imza edilen 1944 Milletlerarası Sağlık Sözleşmesini temdit eden 23 Ni
san 1946 tarihli protokol; 

1. Wıashington'da imza edilen, 1944 Hava Ulaştırmaları Milletlerarası Sağlık Sözleşmesini 
temdit eden 23 Nisan 1946 tarihli protokol; 

2. Havana'da 14 Kasım 1924 te imza edilen Pan Amerikan Sağlıfc Kodu, işlbu maddenin 
1 nci fıkrasının uygun hükümlerinin tatbik olunduğu, 2, 9, 10, 11, 16 ilâ 513, 61 ve 62 nci madde
leri müstesna olmak üzere yürürlükte kalır. 

LAHİKA i Sı 
Sarııhumma aşısı veya mükerrer sarıhumma aşisı milletlerarası vesikası 
Aşılananın adı ve soyadı doğum tarihi cinsiyeti imzası 
İşbu vesika, yukarda ismi yazılı şahsın aşağıdaki tarihte sarıhunnmaya karşı aşılandığını veya mü

kerrer aşılandığını tasdik eder. 
Tatbik edilen aşının 

Aşıyı yapanın imzası menşei ve tertip Aşı merkezinin 
Tarihi ve memuriyet unvanı No. su resmî mührü 

1 1 2 
2 3 4 
3 
4 

İşbu vesika ancak, kullanılan aşı Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından kabul edilmiş ve aşı merkezi, 
kâin bulunduğu ülkenin sağlık idaresi tarafından salahiyetli kılınmış ise muteber sayılır. 
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İşlbu vtesika, aşı tarihinden on gün sonra başlamak üzere ıon s'ene müddeltle muteberdir veya 

on yıllık devre içerisinde mükerrer aşı yapılırsa, yapıldığı günden itibaren başlamak üzere on 
sene müddeltle mutelberdir. 

İşlbu vesika üzierindc her hangi bir tashih veya silinti veyahut herihangi bir kısmının dol
durulmadan bırakılması kendisini gayrimuteber kılabilir. 

LÂHÎEJA : 4 

Çiçek aşısı veya mükerrer çiçek aşısı milletlerarası vesikası 
(Aşılananın adı ve soyadı 
'Doğum tarihi : 
ıCinsiyelti 
İmzası : 

İşbu vesika, yukarda ismi yaaılı şahsın aşağıdaki tarihte, Dünya Sağlık Teşkilâtının tav
siye eittiği normlara uygunluğu tasdik edilen İiyofilize veya mayi halinde bir aşı ile çiçeğe karşı 
aşılandığını veya mükerrer aşılandığını tasdik eder. 

Tarih «X» işaretiyle aşağıdaki Aşıyı yapanın Aşının ımenşel ile 
aşılardan hangisinin taıt- imzası ve me- aşı imal sıerisinin 
ibik edildiği gdsterileeekltiir. ımuriyet unvanı numariası Tevsik mühürü 

1 a Tatbik edilen ilk aşı 1 a 1 Ib 

L (b Tulttu tutmadı 

2 Mükerrer aşı 2 3 

•3 Mükerrer aşı 

İşlbu vesika, muvaffakiyetle icra edilen (Tutan) ilk aşıdan sekiz gün sonra başlamak üzere 
veya mükerrer aşı tatbik edilmişse bunun tatbik edildiği ıgünden itibaren, üç sene müddetle mu-
te'betfdir. 

Tevsik mührü, aşı tatbik edilen ülkenin sağlık idaresi tarafından tâyin edilen numuneye uygun 
olmalıdır. 

Işîbu vesika üzerinde her hangi bir tashih veya silinti veyahut her hangi bir kısmının dol
durulmadan bırakılması kendisini gayrimuteber kılafbilir.. 

Madde - I I 

1. İşbu Ek Tüzük yürürlüğe girmesinden evvel verilmiş bulunan; sarıhumma aşısı veya 
mükerrer sarıhumma aşısı milletlerarası vesikalarnn multeberlik süreleri, işbu Tüzük uyarnca, 
altı yıldan on yıla çıkarılmıştır. 

2. Iş:bu Ek Tüzüğün yürürlüğe girmesinden sonra Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün 4 ncü 
ekini teşkil eden çiçek aşısı veya mükerrer çiçek aşısı milletlerarası vesikalarının verilmesi
ne 1 Ocak 1967 tarihine kadar devam olunafbilfr. Bu şekilde verilmiş olan aşı vesikaları evvelce 
kendilerime tanınan süreee muteber olmaya devam ederler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 175) 



— 7 — 

Madde - I I I 

Teşkilât Anayasasının 22 nci maddesi uyarınca bütün ademi kabulleri veya ihtirazi kayıtları 
beyan etmek için derpiş edilen mühlet, işboı Ek Tüzüğün Dünya Sağlık Genel Kurulunca kabul 
olunduğunun Genel Müdür, .tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere, üç 
aydır. 

Madde - IV 

İşbu Ek Tüzük 1 Ocak 1966 tarihinide yürürlüğe girer. 

.Madde - V 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün aşağıdaki nihai hükümleri işbu Tüzük hakkmlda da taitıbik 
olunur : 106 ncı maddenin 3 neü paragrafı; 107 nci maddenin 1 nci ve 2 nci paragrafları ile 5 nci 
paragrafın ilk cümlesi; 108 nci madde; 109 ncu maddenin 2 nci paragrafı, bu maddede ka
yıtlı tarihin işbu Ek Tüzüğün IV neü maddesinde zikredilen tarihtle değiştirilmeısi kaydiyle; 
110 ilâ 113 neü (dâhil) maddeleri. 

Yukardakileri tasdiıkan işlbu belge Cenevre'de 12 Mayıs 1965 tasrihinde imzalanmıştır. 

Dr. V. V. Olguin Dr. M. G. Candau 
Onsekizinci Dünya Sağlık Dünya Sağlık Teşkilâtı 

Genel Kurul Başkanı Geme! Müdürü 

»•%*« 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M 

Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı 
yılı Kesînhesabı hakkında Meclis 

raporları 

C L 1 S 1 S. Sayısı : 190 

ve Sayıştay Başkanlığı 1965 
Hesapları İnceleme Komisyonu 
(5 /25) 





MİLLET MECLİSİ 1965 YILI KESİN HESABI 
CUMHURBAŞKANLIĞI 1965 YILI KESİN HESABI 
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 1965 YILI KESİN HESABI 

TABLOLAR TARANAMAMISTIR. TABLO ASILLARI 
CİLT NÜSHASINDA MEVCUTTUR. 





Dönem : 2 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırıl
ması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri ve Dışişleri komisyonları 

raporları (1 /181) 

T. C. 28 . 3 . 1966 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-349/3-1880 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 24 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimle
rinin kolaylaştırılması hakkında 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

1953 yılından beri resmen üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu, yıllık ça
lışmaları arasında kuruluşunun amacına uygun olarak, üyeleri, Avusturya, Belçika, Federal Al
manya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Holânda ve İsviçre Konfederasyonu ile birlikte -
kişi halleri mevzuatından mümkün olduğu kadar birleştirme sağlamak, kanunlarındaki boşlukları 
doldurmak, vatandaşlarının diğer üye devletler ülkelerinde bulundukları sırada onlara kişi halle
ri işlemlerinde kolaylık göstermek maksadiyle seri halinde, sözleşmeler akdeylemiş ve bu alanda 
faaliyetine devam etmekte bulunmuştur. 

Bunlardan : 
1. Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek Şahsi haller kayıt suretleri hakkındaki 

Sözleşme 2 Nisan 1958 tarih ve 7111 sayılı, 
2. Ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkin Sözleşme 6 Temmuz 1962 tarih ve 62 sayılı, 
3. Kişi halleri konusunda milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki Sözleşme 6 Temmuz 1962 

tarih ve 63 sayılı, 
4. Kişi halleri ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak

kındaki Sözleşme 11 Arakk 1962 tarih ve 130 sayılı, 
5. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 

hakkındaki Sözleşme 30 . 4 . 1964 tarih ve 461 sayılı, 
6. Sahih nesepli olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşme 8 . 4 . 1965 

tarih ve 578 sayılı, 
Kanunlarla tasdik edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 
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Bu tür sözleşmelerden, son olarak gene Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu tarafından 

hazırlanıp Hükümetimizce yetkili kılınan Büyükelçimiz tarafından 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'
te imzalanan «Yaban'cı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştınl'masMia dair 
Sözleşme'» nin de onaylanmasına izin verilmesi için işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

12 madde halinde düzenlenmiş olan bu Sözleşmenin birinci bölümünde evlenmenin akdedildiği 
memleketin yetkili makamlarınca, eşin millî kanunun öngördüğü şartlarla bâzı evlenme engelle
rinden muaf tutulabilmesi ve adıgeçen makamların yetkilerinin, hududu, ikinci bölümünde, ilânla
rın, evlenmenin yapıldığı Âkıd Devletlerden birinin kanununa tabi olacağı, üçüncü bölümünde, 
dinî merasimi mecburi kılan devletlerden birine mensup şahsa ait evlenmenin diğer Âkıd Devlet 
siyasi temsilcisi tarafrndan icrası şartları, dördüncü bölümünde de işbu Sözleşmenin uygulanmasın
da bir devlet vatandaşı deyiminin şümulü ve uygulama, onaylama, katılma ve fesih gibi usuli hü
kümler açıklanmıştır. Bizim hukukumuzda evlenme engellerinden muafiyet kalbul adilmodlğinee ve 
Âkıd Devletler ülkelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın bu konuda bir işleme tabi tutulmaları 
söz konusu olmıyacağına göre bu Sözleşme mevzuatı'mızda bir değişiklik gerektirmiyecek, buna 
mukabil Türkiye'de oturan Âkıd Devletler vatandaşlarının evlenmeleri ve engel muafiyetinden 
faydalanmak istemeleri takdirinde onlara bu hükümlerden faydalanma yolu açılmış bulunacaktır. 

tşbu Sözleşme yukarda sözü geçen çeşitli Kişi Halleri Anlaşmalarını tamamlayıcı bir nitelik ta
şıdığından, bu lüzum ve faydası göz önünde bulundurularak imzalanmıştır. 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu • 15 . 4 . 1966 

Esas No. : 1/181 
Karar No. : 35 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin 
kolaylaştırılması hakkında 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısın Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş 
olup, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzca tetkik ve mü
zakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve Hükümet temsilcileri 
tasarının aynen kabulünü teyidetmişlerdir. Komisyonumuzca yapılan müzakere sonunda kanun ta
sarısının aynen kabul edilmesi ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
İstanbul1 Kars Kastamonu Niğde 

/. Hakkı Tekinel Abbas Ali Çetin Sabri Keskin Yasar Anbaş 

Denizli Elâzığ Kayseri Kırklareli 
Atıf Şohoğlu1 Kevni Nedimoğlu A. Atıf Hacıpaşaoğlu Mehmet Atagün 

İmzada bulumaımıadı 

Sivas Tokat 
N. Nazif Arslan Osman Hacibaloğlu 
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içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/181 
Karar No. i 14 

5 . 1 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Ya/bancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştiıakiyle Komisyonumuzda görüşüldü: 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçe'de sarahaten belirtilen hususlar, Komisyo
numuzca da müspet mütalâa olunarak, mezkûr tasarı aynen ka'bül edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurülmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Comisyon Başkanı 

Sakarya 
K. Eroğan 

içel 
M. Ar ikan 

Samsun 
M. Gedik 

Sözcü 
Ankara 

K. Yılmaz 
Mardin 
F. Uluç K. 

Balıkesir 
/ . Aytaç 

Muş 
özsarıyüdız 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

H. Orhon 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Ordu 
R. Aybar 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/181 
Karar No. : 11 

21 . 2 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasimlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde gerekçede sarahaten belirtilen hususlar, pren
sip itibariyle komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçildi. 

Kanun başlığı ile birinci maddedeki (merasimlerinin) ifadesi, maksada uygun hale getirilmek 
gayesiyle (merasimi'nin) şeklinde değiştirilmiş ve yapılan bu kelime, değişikliğiyle tasarı kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üze're Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Manisa 

E. Akça 

Adana 
K. Gülek 

İzmir 
S. îksel 

BaşkanVekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

Ankara 
R. Ergüder 

Sözcü 
Çanakkale 
M. Baykan 

Aydın 
Y. Menderes 

Konya Mardin 
L. Akdoğan R. Baykal 

Urfa 
B. Hatko (Boran) 

Kâtip 
Eskişehir 

E. G. Sakarya 

Bursa 
N. Gürsoy 

Sivas 
8. Kurtbek 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı memleketlerde yapılan evlenme mera
simlerinin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'
te imzalanan «Yabancı memleketlerde yapılan 
evlenme merasimlerinin kolaylaştırılmasına dair 
Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
(iğe girer. 

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

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Devlet B'aıkanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bıakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

'Ticaret Balkanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1 Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

iSan'ayi Bakanı 
M. Turgut 

24 . 3 . 1966 
Devlet Bakanı 

C. Bilgehan 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bıakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakamı 

/ . Gürsan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Erdinç 
Sağ. ve Sıos. Y. Bıakanı 

E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş • 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
Enerji ve Talbiî Kay. Balkanı 

/ . Deriner 
Turz. ve Tanıt. Bakanı tmiar ve İskân Balkanı 

İV. Kürşad H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Balkanı 

8. O. Avcı 

4 — 
ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Me
rasimlerinin Kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanuntasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Me
rasimlerinin Kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanuntasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 
Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Me
rasiminin Kolaylaştırılması hakkındaki Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanuntasarısı 

MADDE 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Pa
ris'te imzalanan «Yabancı Memleketlerde Ya
pılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılması
na dair Sözleşme» nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMLERİNİN 
KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 

Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu üyeleri Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kıratlığı, Fede
ral Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan KıraUığı, italya Cumhuriyeti, Lük-
senıburg Büyük Dukalığı, Holânda Kırallığı, isviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
evlenme engellerinitL kaldırılması ve evlenme öncesi ilânları ile ilgili olarak kendi vatandaşlarının 
diğer Âkıd Devletler ülkelerinde yapacakları evlenme akitlerinin kolaylaştırılması arzusiyle aşa
ğıdaki hükümlerde anlaşmışlardır : 

Birinci Bölüm 

Madde L. — Âkıd Devletlerden birinin vatandaşının evlenme akdi, o vatandaşın mûtadolarak 
oturduğu diğer bir Âkıd Devlet ülkesinde icra edildiği takdirde bu akdin yapıldığı memleketin 
yetkili makamları, müstakbel eşin şahsi kanununun öngördüğü haller ve şartlarla bu kanunun 
tesbit ettiği evlenme engellerinden muaf tutulabilirler. 

Madde 2. — Birinci maddede anılan muafiyeti tanımaya yetkili evlenme merasiminin yapıldığı 
memleket makamları, bu memleketin iç kanunları gereğince kendi vatandaşlarına aynı muafiyeti 
vermeye yetkili bulunan, makamlardır. 

Mevzuatı kendi vatandaşlarına bu nevi muafiyetler tanımıyan memleket, birinci madde gere
ğince, di'ğer Âkıd Devletler vatandaşlarına muafiyet tanıyabilmek için kendi m akamlarından birini 
yetkili kılabilir. 

Madde 3. — işbu Sözleşme, kendi vatandaşı bulunan müstakbel eşe kanunları gereğince mua
fiyet verecek Devlet makamlarının yetkisine halel getirmez. 

İkinci Bölüm 

Madde 4. — Âkıd Devletlerden birinin ülkesinde mahallî şekle uygun olarak yapılan evlenme 
öncesi ilânları münhasıran bu devletin iç kanunlarına tabidir. 

Üçüncü Bölüm 

Madde 5. — Âkıd Devletlerden birinin kanunu evlenmenin dinî merasimle icrasına mecburi 
kıldığı takdirde, diğer Âkıd Devletlerin elçilik veya konsolosluk memurları kendi kanunları mü
saade ettiği takdirde bu memlekette evlenme akdini icra edebilirler. Şu şartla kil : Eşlerden en az 
biri elçilik veya konsolosluk memurunu tâyin eden devletin uyrukluğunda bulunmalı ve eşler
den hiçbiri evlenme akdinin yapıldığı devlet vatandaşlığında olmamalıdır. 

Bu takdirde evlenme öncesi ilânlar münhasıran elçilik veya konsolosluk memurunu tâyin eden 
devletin, kanununa göre yapılacaktır. 

Dördüncü Bölüm 

Madde 6. — işbu Sözleşmenin uygulanmasında, «Bir devlet vatandaşı» terimi, bu devletin uy
rukluğunda bulunan kişilerle şahsi halleTİ adıgeçen. devletin kanunları ile idare edilen kişileri 
kapsar. 

Madde 7. — Âkıd Devletler, bu Sözle'şlnenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün kılmak 
için anayasalarının, gerekli kıldığı usullerin yerine getirildiğini, İsviçre Federal Hükümetine teb
liğ ödecekleridir. 

İsviçre Federal Hükümetti, biriruci fıkra uyarınca yapılan her tebliğden Âkıd Devletlerle Mil
letlerarası Kişi Halleri Komisyonu Gtenel Sekreterini haberdar edecektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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M'adlde 8. — İşbu sözleşme ikinci tebliğin tevdi tarihlini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe gire-

ıcelk ve 'bu tarihten bağlıyarak bu formaliteyi yerine getiren iki devlet arasında sonuç doğuracak
tır. 

Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her imızacı devlet için, 
bu sözleşme tebligatın tevdii tarihini kovalıyan 30 ncu günden başlıyarak sıonuç doğuracaktır. 

Madde 9. — Her Âkıd Devlet imıza, 7 nci maddede öngörülen tebliğ veya katılma sırasında işbu 
(söyleşmenin ilk üç bölümünden bir veya ikisini istisna ettiğini beyan edebilecektir. 

İşbu maddenin birinci fıkrası hükümlerine uygun olara'k bir beyanda bulunan her devlet son
radan her hangi bir anda yazılı bir tebliğ ile istisnadettiği bölüm veya bölümlere katıldığını isviç
re Federal Hükümetine bildirebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti, bu tebliğden her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Ko
misyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

îşlbu maddenin ikinci fıkrasında öngörülen (beyan, İsviçre Federal Hükümetinin tebliği aJldığı 
(tarihi kovalıyan 30 ncu günden itibaren hüküm ifade edecektir. 

Madde 10. — Bu sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde hukukan hü
küm ifade eder. 

Her Âkıd Devlet, işbu sözlerine hükümlerinin anavatan dıişı ülkelerinden bir vteya birkaçında 
veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan devlet veya ülkelerde de uygula
nacağını imza, 7 nci maddede öngöırülen tebliğ, katılma sırasında veya daha sıonra İsviçre Federal 
Hükümetine yapacağı tebliğ ile beyan edebilecektir, İsviçre Federal Hükümeti her Âkıd Devleti 
ve Milletlerarası Kişi Haileni Komisyonu Genel ıScikreterlinl bu son tebliğden halberdar edecek
tir Bu sözleşme hükümleri tebliğna'inenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını kovalıyan 
60 nci gün anılan tebliğnamede gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun olarak bir beyanda bulunmuş olan her dev
let, daha sonra her hangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir tebliğ ile bu söz
leşmenin beyannamede gösterilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son 
verildiğini beyan edebilecektir. 

İsviçre Federal Hükümeti, her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel 
Sekreterini bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, adııgeçen tebiiğnamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını 
kovalıyan 60 nci gün bahis konusu ülkede son bulacaktır. 

- Madde 11. •— Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu veya Avrupa Konseyi üyesi her devlet 
işbu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak istlycn Devlet, bu niyetini İsviçre Federal Hükümeti
ne tevdi edilecek bir belge ile tebliğ eder. Adı gieçen Hükümet her katılma belgesinin tevdiin
den üye Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
Sözıleşme, katılan devletler içim katılma belgesinin verilmesini! kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe 
girecektir. 

Katılma belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün 
olabilir. 

Madde 12. — İşbu Sözleşme, süre tahdidi.olmaksızın yürürlükte kalacaktır. Bununla bera
ber Âkıd Devletlerden her biri, her zaman bu Sözleşmeyi veya onun ilk üç bölümünden bir 
veya ikisini feshetmek ve yazılı bir tebliğ ile İsviçre Federal Hükümetime bildirmek imkânına 
sahlibolacaktır. İsviçre Federal Hükümeti, keyfiyetten diğer Âkıd Devletleri ve Milletlerarası 
Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

Fesih ihbarı, bu 'maddenin .birinci fıkrasında öngörülen tebliğ veya katılmadan başlıyarak 
5 yıllık müddetin bitiminden evvel kullanılamaz.*. 

Fesih ihbarı, bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tebliğin İsviçre Federal Hükümeti 
/tarafından alındığı tarihten sonra 6 aylık süre sonunda hüküm ifade edecektir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 222) 
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Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzaları aşağıda bulunan temsilciler, işbu Sözleş

meyi imzalamışlardır. 
Paris'te, 10 Eylül 1964 tarihinde, İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi olunmalı üzere bir 

nüsha halinde düzenlenmiş olup, aslına uygunluğu onaylı bir kopyası diplomatik yolla her Âkıd 
Devlete ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilecektir. 
Federal Almanya Cumhuriyeti adına : 

Ihtîrazi kayıt : Federali Almanya Cu'mhuriyeti, 9 ncu maid'deye uygun olara'k, işlbu Sözleşmenin 
I nci bölümünü istisna ettiğini beyan eder. 

imza 
Avusturya Cuimhuriyeti adına 

İmza yok 
Belçika Kırallığı adına 

İmza 
Fransa Cumhuriyeti adına 

İmza 
Yunanistan Kırallığı adına 

İmza 
İtaJlya Cumhuriyeti adına 

İmza yo'k 
Lüksemburg Büyük Dukalığı adına. 

İmza yok 
Holâhda Kırallığı adına 

îhtirazi kayıt : Holânda Kırallığı, 9 ncu ma'dldeye uygun alarak, işbu Sözleşmenin I nci bölü
münü istisna ettiğini beyan eder. 
Holânlda Kırallığı ile ilgili olarak Sözleşme 'metninde kullanılan Anavatan 
ve Anavatan dışı ülkeler terimleri, amme hukuku açısından eşit bir statüye 
sahibolup Avrupa'da 'bulunan Holânda ile Avrupa dışındaki Surinam ve Ho
lânda Antillerini ifade eder. 

İsviçre Konfederasyonu .a'dına Türkiye Cumhuriyeti adına 
İmza yok İmza 

M. Meclisi (S. Sayısı : 222) 



Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

T, B. M. Meclisi Saymanlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1966 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5 /26) 

Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 1 . 3 . 1967 

Esas No. : 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

3 842 644,34 Haziran 19'66 başında bankada mevcut para. 
13 630 454,89 Haziran, Temmuz, Ağustos 1966 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

+ 
17 473 099,23 Toplam 
16 775 552,71 Haziran, Temmuz, Ağustos 1966 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

'697 546,52 Eylül 1966 başında bankada mevcut para. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1966 aylarına ait he
sapları incelendi. 

Haziran 1966 da Ziraat Bankasındaki 3 842 644,34 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, 
Ağustos 1966 aylarında Hazineden 13 630 454,89 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâ
ğın cem'an 17 473 099,23 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 16 775 552,71 lira tenzil edildikten 
sonra Eylül 1966 başında bankadaki kasa mevcudunun 697 546,52 liradan ibaret bulunduğunu 
Saymanlıktaki defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Zonguldak İstanbul Kastamonu Denizli 
F. Fırat O. Eyüboğlu M. Akdoğanlı R. Şenel 

Denetçi 
Erzurum Antalya Balıkesir Diyarbakır 
T. Bilgin t. Ataöv 8. Koç F. Kalfagil 

Yozgat Yozgat 
N. Tanrıdağ 1. H. Akdoğan 
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Donem : 2 A A A 
tbpianü2 M I L L E T M E C L I S İ S. Sayısı : Z Z D 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1966 ayları 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5 /27) 

Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 1 . 3 . 1967 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

(697 546,52 Eylül 1966 başında bankada mevcut para. 
20 866 129,58 Eylül, Ekim, Kasım 1966 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

+, 
21 563 676,10 Toplam. 
14 886 636,61 Eylül, Ekim, Kasım 1966 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

6 677 039,49 Aralık 1966 başında bankada mevcut para. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim ,Kasım 1966 aylarına ait hesaplan 
incelendi. 

Eylül 1966 da Ziraat Bankasındaki 697 546,52 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1966 ay
larında Hazineden 20 866 129, 58 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
21 653 676,10 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 14 886 636;61 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1966 başında bankadaki kasa mevcudunun 6 677 039,49 liradan ibaret bulunduğunu Saymanlıktaki 
defterler ve sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Zonguldak İstanbul Kastamonu Denizli 
F. Fırat O. Eyuboğlu M. Akdoğanlı R. Şenel 

Denetçi 
Erzurum Antalya Balıkesir Diyarbakır 
T. Bilgin 1. Ataöv 8. Koç F. Kalfagil 

Yozgat Yozgat 
N. Tanrıdağ 1. H. Akdoğan 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinci top
lantı dönemi sırasında kabul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylan-
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Çalışma komisyonları raporları (1 /309) 

T. C. 
Başbakanlık 10.'. 1 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-487/149 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 9 .1 .1967 tarih'inide kararlaştırılan «Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının 
kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında ka'bul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı»' gerekçesi ve iHşiğiyle birlikte sunulmuştur. 

GereğMn yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Bemirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

116 sayılı ilişik Sözleşım'e Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 7 Haziran 1961 tarihinde topla
nan 45 nci Genel Konferansında kabul edilmiş ve bugüne kadar 46 üye Devlet tarafından onay
lanmış bulunmaktadır. 

Tetkikinden de anlaşılacağı üztere, mezkûr sözleşmeyle, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ge
nel Konferansının ilk otuzlM toplaritısmtla kabul edilmiş bulunan sözleşmelerde, sözleşmelerin tat-
biıkatdyle ilgili olarak Büro Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporlara dair olan son maddeler 
değiştirilmektedir. 

Bilindiği üzere, söz konusu sözleşmelerin her biri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim 
Kurulunun, Konferansa, sözleşmelerin tatbikat'iyle ilgili olmak üzere, işbu sözleşmelerde tesMt 
edilmiş bulunan ve 5 ilâ 10 yıl arasında değişen süreler zarfında bir rapor sunması gerektiğin' 
öngören bîr son madde ihtiva etmeîktedir. 

Konferansın ilk otuzdki toplantısını takibeden toplantılarda kabul olunan bütün sözleşmelerde, 
bahis konusu belirli süreler kaydı kaldırılarak, Kurulca lüzum görüldükçe bu şekilde bir raporun 
Konferansa sunulacağı hükme bağlanmış ve tatbikata buna göre yön verilmiş bulunmaktadır. 

Bahsi geçen 116 sayılı Sözleşme, Konferansın ilik otuziki toplantısında ka'bul edilen sözleş-
m'elerdeki bu son maddeleri değiştirmekte, 1951 yılından sonraki sözleşmelerde esasen yeralmak-
ta olan hükmü, mezkûr tarihten önceki sözleşmelere de teşmil etmektedir. 

B'öylece bu belge, bu konudaki son maddeye bütün sözleşmelerde aynı şekli vermekte, maid-
deyi stan'dart hale gefcirmdktedir. 

Söz konusu belge Konferansın 45 nci toplantısında oybirliğiyle kabul edilmiştir. 
Diğer taraftan, işbu Sözleşme meımlek'e'fciımize her hangi bir malî külfet de yülklememekte'ıTir. 
izah edilen sebepler muvacehesiinide, yapılan bu değişikliğin memleketimiz tarafından da onay

lanmasında Mr sakınca görülmemektedir. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/309 
Karar No. : 12 

21 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırikbeşinci toplantı dönıemi sırasında ka
bul edilen 116 sayılı sözleşmenin onaylammas^ım uygun buhımduğıma dair olan kanun tasarısı, 
lilgili bakanlık temdldlerinin iştirakleriyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerimde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede tafeileın belintilen hususlar, komisyonu
muzca da müspet mütalâa olumajralk tasarı aynen kaJbul edilimişltir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tev'di buyurulmak üzere Yüfosdk Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Manisa 
E. Akça 

Adana 
K. Gülek 

Başkan V. 
Sivas 

Cevad Ody akmaz 

Ankara 
R. Ergüder 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 
Aydın 

Y. Menderes 
İstanbul 

M. Yardımcı 
Konya 

L. Akdoğan 

Kâıtlp 
Eskişehir 

E. O. Sakarya 
Bursa 

N. Gürsoy 
İzmir 
S. îksel 

S. 
Sivas 
Kurtbek 

Urfa 
B. II. (Boran) 

Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çalışma Komisyonu 
Esas No. 1/309 
Karar No. 6 

9 . 3 . 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında ka
bul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışişleri 
Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili bakanlık .temsilcilerinin de 
iştirakiyle görüşülmüştür. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar ve 
Hükümet temsilcilerinin vermiş oldukları izahat yerinde görülmüş ve tasarı Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

İstanbul 
K. özdemir 

Giresun 
A. Köymen 

İzmir 
M. Döşemeci 

Ankara 
H. Türkay 

İstanbul 
M. Ertuğrul 

Kütahya 
A. C. Bilgin 

Afyon Karahisar 
A. t. Ulubahşi 

İstanbul 
N. Bulak 
ıSamsun 

N. K. Tüzeloğlu 

Ankara 
R. Kuas 

İzmir 
E. Turgut 

İstanbul 
0. N. Ulusay 
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HÜKÜMET TASABISI 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının kırkbeşinci toplantı dönemi sırasında kabul 
edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sözleşmelerin uygulanmasiyle ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hükümlerin yeknesak hale getirilmesi amaeiyle, Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının ilk otuziki toplantı döneminde kabul edilen Sözleş
melerin kısmen değiştirilmesi için Konferansın 28 Haziran 1966 tarihinde Cenevre'de yaptığı Kırk
beşinci Toplantı dönemi sırasında kaıbul edilen 116 sayılı Sözleşmenin onaylanması uygun bulunmuş 
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
9 . 1 . 1 9 6 7 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakam 
C. Bilgehan 

Devlet Balkanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu t. Tekin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E, Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı 
î. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
1. Deriner N. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avcı 
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Sözleşmelerin uygulanmasiyle ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafın-
dan hazırlanacak raporlara dair hükümlerin yeknasak hale getirilmesi amaeiyle Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı Öeael Konferansının ilk otuziM toplantı döneminde kabul edilen sözleşmelerin 

kısmen değiştirilmesi hakkında Sözleşme 

• Milletlerarası. Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafımdan Oemsvre'de toplantıya çağrılarak 
orada 7 Haziran lî)61 çle .45. dönem toplantısını yapan Milleitlerarası Çallına Teşkilâltı genel 
ko&fieraıası, 

Şözteşm'ele-rin Tjyıgulaai'mas'iyl'e ilgılli olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönettim Kurulu ta
rafından hazırlanacak: raporlara dair 'hükümlerin yeknasak hale göfciıûlım.'ösi amaeiyle Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı genel konferansının ilk otuziki toplantı döneminde kaibul edilen Sözleşmelerin 
'kıtsnnen değişjtıiıikneısii baklkmdaiki 'tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan sonra; 

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleişîme şeklini alması gerektiği hususunu nazarı itibara ala-
raık, 

Bin dokuzyüz altimışİM* yılının HazJiran ayının yirmi alıtııncı günü, maddelerin değkştiıilmesine 
dah\1961 Sözlteşmcşâ şaklinde adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kaibul eder : 

Madde — 1. 

Milletlerarası Çalışana Konferansı tarafından ilik ötuzilki toplantı döneminde kaibul edilmiş olan 
Sözleşmelerin metinlerindelki, Sözleşmelerin uygulanması hakkında Milletlerarası Çalışma Barosu 
Yönetim Kurulu tarafından Genel Konferansa bir rapor sunulmasını öngören son madde kaldırı
larak yerine aşağıdaki madde dlkaraıe olunacak tir : 

«Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönoti'm Kurulu, lüzum gördükçe işbu Sözleşmenin uygulan
ması halkkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen değlş-
t'irilimesd İflönomıiMBi konferans gündemine alınması gerekip gerekmediğini ineeliyeceıktir.» 

Madde — 2. 

Konferans tarafından ilik otuzlri toplantı dönemi sırasında kabul 'edilmiş olan bir .Sözleşmeye 
ait kesin onaıma belgesini, işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra Milletlerarası Çalışma 
Bürosu Genel Müdürüne bildiren teşkilâtın her üyesi, o Sözleşmeyi, işbu Sösleçtmeyle değiştkil-
oniş şekliyle onaylanmış sayılacaktır. . 

Madde — 3. 

İşbu Sözleşmenin iki nüshası Konferans Bankanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürü tarafından imza «edilecektir. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivine 
(tevdi edilecek, diğeri ise Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 1Ö2 nci maddesi uyarınca tescil edil-
ımek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sokrotcrinc gönderilecektir. Genel müdür, dşbu Sözleşmenin 
onaylı birer örneğini Milletlerarası Çalınma Teşkilâtı üyelerine gönderecclk'tir. 

Madde — 4. 

1. tşlbu Sözleşmeye ait kesin onaylama belıg-cle-ri, Milletler arası Çalışıma Bürosu Genel Mü
dürüne 'gönde nileeekltıir. 

2. İşbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının iki üyesinin onaylama belgelerinin Ge
nel müdür tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girecektir. 

3. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, işbu Sözlerime yürürlüğe girer girmez ve 
yemi onaylama belgelerini alır almaz durumdan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyele
rini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
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4. Bu sözleşmeyi onaylıyan teşkilâtın her üyesi, konferansın ilk ottuzıilkıi toplantı döneminde ka-

ıbul olunan Sözleşmeler gereğince, bu Sözleşmelerde tesbiıt eidılmi'ş aralıklarla, söz konusu Söz-
lcşrnelerden her birinin uygulanması hakkında konferansa bir rapor »umması ve bu Sözleşmelerin 
tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunda (konferans gündemine alınması ıgerekip gereık-
miyeeeğini incelemesi yönünden Yönetim Kuruluna tahmil edilen mükellefiyetin - yerine, bu Söz
leşmemin ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, yuikarıda 1 mei maddede zikredilen değişlik hük
mün kaiım olduğunu kabul eder. 

Madde — '5. 

İşjbu Sözleşmenin bir üye tarafından onayılanıması, kcjnferansın, ilk otuziki toplantı dönemi 
sırasında kabul etmiş olduğu Sözleşmelerden her hangi birinde mevcut her hangi bir hüküm na
zara alınmaksızın, o Sözleşmenin kendiliğinden münfesih olmasını gerekti nmiyee ek ve işbu Söz
leşmenin yürürlüğe girmesi, o Sözleşmenin yeni onaylara kapanmiası sonucunu doğurmıyacaktır. 

Madde — 6. 

1. Konferans işjbu Sözleşmeyi tamamen veya kistmen değiştiren yeni bdır Sözleşme kaibııl eder
se, yeni Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıikça r 

a) Değişik yeni Sözleşmenin teşkilâtın bir üyesi tarafımdan onaylanması, yeni Sözleşmenin 
yürürlüğe girmiş olması kayıt ve şarıtiyle, işibu Sözleşmenin kendiliğinden münfesah sayılmasını 
gerektirecektir. 

b) Değişik yeni Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işfou Sözleşme üyelerin ona
yına artık açılk bukmdurnlmıyaca'ktrr. 

2. İşbu Sözleşme, onu onaylamış faikat değişik Sözleşmeyi onaylamamış üyeler için, her hal
de şimdiki şekil ve muhltevasiyle yürürlükte kalmakta devam edeceSktir. 

Madde — ' 7 . 

İşbu Sözleşmenin İngiliz'ce ve Fransızca nüshaları aynı derecede mruteiberdir. 
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Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L I S I S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları 

raporları (1 /315) 

T. C. 
Ba§bakanhk 23 . 1 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-498/370 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 20 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasın
da imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BELÇİKA Ki! «ALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK 
HAKKINDA GENEL SÖZLEŞMENİN ONALANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA 

DAİR KANUNİ1 N GEREKÇESİ" 

Madde 1. — Kanunun 1 nci maddesi Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında 
Sosyal Güvenlik konusundaki Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dairdir. 

4 Temmuz 19GG tarihinde Brüksel'de imzalanmış bulunan Sözleşmenin başlıca gayesi, iki 
.memleket vatandaşlarının, bu memleketlerde uygulanan sosyal güvenlik mevzuatı karşısında 
hak ve vecibeler bakımından eşit sayılmaları ve bu mevzuata göro hak kazanılacak yardımların 
tâyininde her iki memlekette geçen sigortalılık »sürelerinin 'birleştirilmesidir. 

Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler, aşağıda, Sözleşmedeki madde numaraları sırasiyie izah 
edilmiştir : 

Madde 1. — Sözleşmenin 1 nci maddesi Türk veya Belçika vatandaşı işçilerle sosyal güvenlik 
mevzuatına göre işçilerle aynı işleme tabi tutulan kimseler ve bunların aile fertlerinin bu mem
leketlerin sosyal güvenlik tatbikatında hak ve mükellefiyetler bakımından1 eşit muamele göre
cekleri hükmünü ihtiva etmektedir. 

(Sözleşme metninde kullanılan «İşçiler ve -benzerleri» tâbiri bir ücret karşılığı çalışan kim
selerle sosyal güvenlik mevzuatına göre bunla ı-la aynı işleme tabi tutulan diğer çalışanlar 
gruplarını ifade etmektedir. Bu gerekçenin bundan sonraki maddelerinde «işçiler» tabiri «işçi
ler ve benzerleri» yerine kullanılmıştır. 
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Madde 2. — Bu maddede, her iki memleket e Sözleşmenin uygulama alanına giren sosyal 

güvenlik mevzuatı sayılmaktadır. Ticaret gemi erinde çalışan gemi adamları hakkındaki uygu
lamanın, işin özelliği dolayısiyle, bir idari an1 aşma ile tanzim edilmesi öngörülmüştür. Ayrı
ca, Sözleşmenin bu maddede sayılan mevzuatı ilerde tadil edecek veya tamamlıyacak olan bü
tün kanun ve tüzüklere de şâmil olacağı belir "ilmektedir. Bununla beraber, Sözleşme : 

— Yeni bir sosyal güvenlik koluna ilişkin m3vzuata, bu maksatla bir anlaşma yapıldığı tak
dirde uygulanacak, 

— Mevcut Sosyal Güvenlik mevzuatım yeni çalışanlar kategorilerine teşmil edecek olan 
mevzuata ise, ilgili Hükümet tarafından 3 ay içinde aksine bir bildiride bulunmadığı takdirde 
uygulanacaktır. 

Madde 3. — Bu madde ile, Âkıd Tarafların elçilik ve konsolosluklarmdaki meslek memurları 
ile kançılarya kadrolarında çalışan memurlar Sözleşmenin kapsamı dışında bırakılmışlardır. 

Madde 4. — Bu maddede işçilerin hangi memlekette çalışıyorlarsa o memleketin mevzuatına ta
bi tutulmaları esası vaz'olunmuş, bununla beraber aşağıdaki haller bu kaideden istisna edilmiştir. 

a) İş verenleri tarafından geçici olarak diğer momlcke'tite çalıştırılan işçiler, bu memleketteki 
çalışma süreleri 12 ayı geçmemek kaydiyle, mutat çalışma yerlerinin bulunduğu ülke mevzuatına 
tabi olacaklar, bu 12 aylık süre maddede açıklanan şartlarla uzatılabilecektir. 

b) Merkezi Âkıd Taraflardan birinde bulunan bir nakliyat müessesesinin çalıştırdığı işçiler mües
sese merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına tabi olacaklar, ancak, müessesenin diğer taraf ülkesinde 
bir şubesi veya daimî temsilciliği varsa bu şube veya temsilciliğin çalıştırdığı kimseler çalıştıkları yer 
mevzuatına tabi olacaklardır. 

c) Âkıd Taraflardan birinin bir resmî dairesine bağlı iken, geçici olarak ayrılıp diğer taraf ül
kesine gönderilen işçiler ayrıldıkları memleket mevzuatına tabi olacaklardır. 

Madde 5. — Bu madde ile elçilik ve konsolosluklarda veya' buralardaki memurların şahsi hizmet
lerinde çalışan işçiler 4 ncü madde şümulünde mütalâa edilmişlerdir. Ancak bu işçiler elçilik veya 
konsoloslukça temsil edilen memleketin vatandaşı oldukları takdirde bunlara iki memleket mevzuatın
dan birini seçme hakkı tanınmıştır. 

Madde 6. — Taraflardan birinin mevzuatında, 'bir sosyal güvenlik yardımının diğer bir yardım
la veya kazanç ile birleşmesi halinde yapılacak işlemleri tanzim eden hükümlerin diğer Âkıd Taraf 
mevzuatına göre hak kazanılmış bir sosyal güvenlik yardımı veya diğer Âkıd Taraf ülkesinde ekle 
edilen bir kazancın bahis konusu olduğu hallerde de aynen uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 7 - 8 . — Bu maddelerde, Âkıd Tarafların birinden diğerine giden kimselerin yeni gittik
leri memleketin hastalık ve analık sigortalan yardımlarından faydalanabilmeleri için, 

1. Yeni gittikleri memlekette işçi olarak çalışmış olmaları, 
2. Hastalık yardımı bahis konusu ise, işçilerin bu memlekete son gelişlerinde çalışabilir durumda 

bulunmaları, şart olarak vaz'olunmuş, ayrıca, yardımlardan faydalanma hakkının doğup doğmadığı
nın tâyininde, gerekirse, her iki memlekette geçe a sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi esası konul
muştur. 

Madde 9. •— Sözleşmenin 7 ve 8 nci maddeleri gereğince sigortalılık sürelerinin b'irleştirilebilmesi 
için iki memleketteki sigortalılık devreleri arasında bir aydan daha uzun bir aralığın bulunmama
sı öngörülmüştür. 

Madde 10. — Bu maddeye göre, Âkıd Taraflardan birinin hastalık sigortasına tabi olarak çalışan 
işçilerin diğer taraf ülkesinde ikamet eden aile fertleri de hastalıkları halinde sigorta sağlık yardımla
rından faydalanabilmektedirler. 

Bu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı sigortalının çalıştığı memleket mevzuatına göre, aile 
fertleri, yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekilleri ise ikamet edilen memleket mevzuatına göre tâ
yin olunacaktır, 
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Bu yardımların yükü, esas itibariyle, işçinin çalıştığı memleketteki kuruma ait olmaktadır. An

cak, sözleşmede, götürü olarak tesbit edilecek olan bu masrafların yalnız dörtte üçünün yetkili ku
rum tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Buna nazaran bahis konusu masrafların dörtte biri ailenin 
ikamet mahallindeki kuruma yüklenmiş olmaktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğuna dâhil memleket
ler arasındaki sosyal güvenlik münasebetlerini tanzim eden vesikalarda da yer alan bu hüküm, yar
dımı fiilen ifa eden kurumu tasarruflu hareket etmiye teşvik amacını gütmektedir. 

Madde 11. — Madde, bir memleketin mevzuatına tabi sigortalılarla bunların aile fertlerinin ge
çici olarak diğer memlekette bulundukları sırada da, hastalık ve analık sigortaları sağlık yardımla
rından faydalanabilmelerini öngörmektedir. 

Bu halde de ilgilinin yardıma müstahak olup olmadığı yetkili kurum mevzuatına göre, yardımın 
kapsam ve şekli geçici olarak bulunan memleket mevzuatına göre tâyin edilecektir. Yetkili kurum, 
bu yardımların fiilî tutarının dörtte üçünü yardımı yapmış olan kuruma ödiyecektir. 

Madde 12. — Madde, bir memleket mevzuatına göre yardımlardan faydalanmaya başlamış olan 
işçilerin, yetkili kurumun müsaadesini istihsal etmek şartiyle, ikametgâhlarını diğer memlekete nak
letmelerine cevaz vermekte ve bu hallerde yapılacak yardımları tanzim etmektedir. 

Madde 13. — Madde, malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olan kimselerin hastalık sigor
tası yardımlarından faydalanma durumlarını tesbit etmektedir. Bu maddeye göre, kendisine her iki 
memleket mevzuatına göre aylık bağlanmış olan bir kimse ve ailesi fertleri yalnız ikamet ettikleri 
memleket mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarından faydalanacaklar, yalnız bir memleket mev
zuatına göre aylık bağlanmış olup, öteki memlekette ikamet eden bir kimse ise, bu aylığı ödiyen ta
raf mevzuatına göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulunduğu takdirde, oturdu
ğu taraf kurumunca sağlanan yardımlardan faydalanabilecektir. Ancak, bu halde yapılacak yar
dımlara ilişkin giderler yetkili kurumca karşılanacaktı.'. 

Madde 14. — Her iki memlekette de geçm'iş sigortalılık süreleri bulunan işçilerin malûllük
leri halinde yapılacak yardımlara mütaallik olan bu maddede, yardıma hak kazanılıp kazanılma-
dığmın tâyininde voya bu hakkın ihyası veya idamesinde, her i'ki memlekette geçen s/lıgortalılık 
sürelerinin birleştirilmesi, fakat para yardımlarının, yalnız, malûllükle sonuçlanan işgöreanezlik 
halinin başladığı tarihte sigortalının tabi bulunduğu taraf mevzuatına göre tâyin edilerek aylık
ların yalnız bu tarafm kurumunca ödenmesi esa.sı vaz'olunmuştur. 

Ancak, malûllükle sonuçlanan işgöremezlik hali, sigortalının bir Âkıd Taraf ülkesine vardığı 
tarihten itibaren bir yıllık süre içinde meydana çıktığı takdirde yardımlar sigortalın-n daha önce 
tabi bulunduğu mevzuata göre tâyin edilecek ve külfeti de bu mevzuatı uygulayan kuruma aidola-
caiktır. 

Madde 15. — Maden işçilerinin sosyal güvenliği hakkındaki Belçika özel mevzuatında malûl
lük yardımları, genel rejimden farklı olarak, sigortalılık süresine göre hesaplanmaktadır. Mad
de bu özel durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve Türküye ve Belçika'da madenlerde 
çalışmış olan bir işçinin malûllüğü halinde bağlanacak aylıkların, yaşlılık aylığında olduğu gibi, 
her iki tarafça ve sürelerle oranbtı olaratk tâyin ve tesbit edilmesi öngörülmüştür. 

Madde 16. — Yukardaki maddenin uygulanmasında, malûllük aylığı bağlanacak sigortalının 
bu maluliyete sebe'bolan işgöremezlik hali Türkiye'de çalıştığı sırada meydana çıkmış ise, Belçika 
özel mevzuatına göre bağlanacak aylığın hesabında, sigortalının bu tarihte dâhil bulunduğu mes
lek sınıfındaki işçilere Belçika'da ödenmekte olan ücretin esas alınacağı belirtilmiştir. 

Madde 17. — Maddenin 1 nci fıkrasında her hangi sebeple durdurulan bir malûllük aylığının 
ihyası gerektiğinde, ilk aylığı bağlanmış olan krrumun bu aylımı yeniden ödemeye başlıyacağı, 
2 nci fıkrada ise, bir malûllük aylığı 'kesiklikten «s-vnra sigontalınım yeniden malûl duruma düşmesi 
halinde yardımın Sözleşme esasları dâhilinde yeniden tâyin ve tesbit edileceği hükme bağlanmıştır, 
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Ma/dlde 18. — Bu maddede, malûllük: yardım nm 'başlamasından önce sigortalılara hastalık si

gortasından ödenek verile/bilecek olan süre bahis konusu edilmektedir. Bu sürenin, malûllükle 
sonuçlanan işgörem-ezlik halinin başladığı tarihte sigortalının tabi bulunduğu mevzuata göre tâyin 
•edilmesi hıüiktami vaz'olunmuştur. 

Madde 19. — Maidldede, malûllük aylığı almakta olan b'ir kimsenin yaşlılık aylığından faydalan
mak için gerekli santiarı yerine getirdiğinde, maluliyet aylığının yaşlılık aylığına çevrilmesi ön-
görü'Imüştiür. Mevznatılmi'za göre malûllük aylığı hayat boyunca ödendiğinden, bu hüküm yalnız 
Belçika ımevzu>a'tının uygulanmasında yer bulacaktır. 

Madde 20. — Bu madde, her ilki miemlckette de geçmiş sigortalılık süreleri bulunan işçilerin 
yanlılıklarında yapılacak yardımlarla ilgili hükümleri ilhltiva etmektedir. 

•Mad'denin 1 nci fıkrasında, yardım hakkının teslbiti, ihyası veya idamieısiııde, her ilki memle
kette geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi prensibi vaz''edilmiştir. 

2 nci fıkraya göre, Âikıd Taraflardan birinde belli meslek gruplarını kapsıyan özel bir sosyal 
güvenlik rejimimden sağlanacak yardımların tesbitinde, diğer memlekette yalnız bu rejime te-
ka'b'ül eden özel rejimlere tabi olarak geçmiş süreler veya aynı mesleklerde geçmiş sigortalılık sü
releri nazara alınabilecektir. Bu hükmün uygulaniması işçiye, bahis konusu özel rejimden sağla
nan yardımlara hak kazandıramadığı takdirde, sözü edilen süreler beden işçileri hakkında uygu
lanan geniel rejimden sağlanacak yardımların tâyininde muteber olacaktır. 

Mad'denin 3 ncü fıkrasında, Belçika'da maden işçilerinin emekliliği hakkındaki özel rejimden 
sağlanan yardımların tâyininde Türkiye'de hangi işlerde geçen sürelerin nazara alınacağı belirtil
mektedir. 

Maddenin 4 ncü fıkrasında, yukarda bahis konusu olan durumlarda Âkıd Tarafların her birin
ce yapılacak yardımın tâyin ve hesaplanma şekli gösterilmektedir. 

Bu fıkraya göre, Âkıd Tarafların yetkili kuruimlarınldan her biri, önce, birleştirilen sigortalı
lık stümlerîîim tamamı yalnız bu kuramım uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş olsaydı ilgili
nin halk kazanabileceği yardım tutarının ne olduğunu tâyin edece'k ve bu nazari yardım tutarının 
keüdi uyguladığı mevzuata tabi olaraik geçmiş olan süreye tekabül eden kışımı m hesalbedecektir. 
Bu sıo-n bukman miktar, bahis konusu kurumun ilgiliye ödiyeoeği kı'slmî yandım tutarını göstere-
eektlir. Âkı'd Taraflardan birinin mevzuiaJtma tabi olaraik geçmiş sigortalılık süresi 1 yıldan daha 
az olduğu takdirde, bu Taraf kurumunca hiçbir yardım yapılmaması ve birleştirilmiş süreye te-
&a%ül eden yardıımm talmaimmın diğer Âkıld Taraf kurumunca ödenmesi kalbul edilmiştir. 

Nihayet, maddenin 5 nci fıkrasına gelince: 
Belçika mevzuatıma göre, yaşlılık aylığına hak kazan/mak için belirli bir sigortalılık sünesi şar

tı olmayıp sigortalılık süresinin her yılı için belirli bir miktar üzerinden aylık bağlanması öngö
rülmüştür. Maddenin 5 nci fıkrası Belçika mevzuatındaki bu hükmün uygulanmasına cevaz vere
cek şekilde' kaleme alınmıştır. 

Madde 21. — Madde, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre gerekli şartların aynı tarihte yerine 
getirilememiş olması halinde yardımın önce bir, is'onra iki taraflı olaraik yapılahilmeisini ötngör-
mdkte, bu durumda yapılacak işlemleri tanzim etmektedir. 

Madde 22. — Bu maddede, maden işçileri hakkındaki özel Belçika mevzuatında öngörülen erken 
yaşlılık aylığı ile ilgili hükümlerin Türk işçileri hakkında da Belçika vatandaşları ile aynı şartlarla, 
uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 23. — Bu madde ile sigortalılara, diledikleri takdirde, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre 
hak kazandıkları yardımların ayrı ayrı yapılmasını talebetme hakkı tanınmaktadır. 

Madde 24. — Madde, 20 - 23 ncü maddeler hükümlerinin kıyas yoluyla, ölüm yardımlarına <la 
uygulanacağına dairdir. 
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Madde 25. — Bu madde, Âkıd Taraflar vatandaşlarının Türkiye veya Belçika'da ikamet et

tikleri sürece malûllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının ödenmesine hiçbir kısıntı yapılmadan de
vam edileceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

Ancak, malûllük aylık veya ödeneği almakta olan kimselerin ikametgâhlarım değiştirmeden 
önce ilgili sosyal sigorta kurumunun müsaadesinin alınması öngörülmüştür. 

Madde 26. — Hak kazanılan yardım tutarlarının hesaplanmasında belli bir süredeki ortala
ma kazancın nazara alınması gereken halle'rde~ her Âkıd Tarafın, yalnız kendi ülkesinde geçen 
sigortalılık süreleri içindeki kazançları nazara alacağı ifade olunmuştur. 

Madde 27. — iki Âkıd Tarafın mevzuatına göre yardım yapılması gereken hallerde ilgilinin bu 
Taraflar kurumlarından yalnız birine müracaat etmesi kâfi görülmüştür. 

Madde 28. — Maddede, yaşlılık sigortasına tabi işe Türkiye'den önce Belçika'da girmiş olan 
işçiler hakkında Türk mevzuatının uygulanmasında sigortalılık süresinin başlangıcı olarak Belçi
ka'da böyle bir işe ilk giriş tarihinin alınması hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. — Aile yardımlarına mütedair olan bu madde ile, Belçika'da çalışan Türk işçile
rinin Belçika vatandaşları ile aynı şartlarla çocuk zamlarından faydalanmaları sağlanmaktadır. Ay
rıca, bu işçilerin çocuklarının Türkiye'de ikamet etmeleri halinde de, mezkûr yardımların, özgtl 
yardımlar ve zamlar haricolmak üzere, ödeneceği maddede belirtilmektedir. 

Madde 30. — iş kazalariyle meslek hastalıkları sigorta kolundan bağlanacak yardımların 
ödenmesinde, diğer sigorta kollarında olduğu gibi, Türk ve Belçika vatandaşı işçilerin, bu. mem
leketlerin birinde veya ötekinde ikamet etmeleri bakımından bir fark gözetilmemesi' hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 31. — Belçika mevzuatına göre ihtiyaç şartına bağlı olan yardımlar yukardaki 3.0 ncu 
madde hükmü Ylışında mütalâa edilmiştir. 

Madde 32. — Madde, ölüm veya daimî iş. göremezlikle sonuçlanması muhtemel olan iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının ilgili konsolosluklara haber verilmesini âmirdir. 

Madde 33. — Bu madde, meslek hastalığının nüksetmesi ve ilgilinin yetkili kurumun bulundu
ğu Âkıd Taraf ülkesinde değil de diğer taraf ülkesinde ikameti sırasında yardım talebinde bulun
ması hallerinde yapılacak işlemleri belirtmektedir. 

Madde 34. —• Madde, bir Âkıd Taraf mevzuatına göre meslek hastalığı yardımlarından fayda
lanabilmek için bu hastalığa sebebolabilecek işlerde belirli bir süre çalışılması gerekli bulunduğu 
takdirde, diğer memlekette aynı mahiyette işlerde çalışan sürelerin de nazara alınacağı hükmü
nü ihtiva etmektedir. 

Madde 35. — Madde, bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle yardım görmeye başlamış 
olan işçilerin, tıbbî mahzur görülmemek kaydiyle, ikametgâhlarını öteki taraf ülkesine nakledebil-
melerine cevaz vermektedir. 

Madde 36. — Cenaze yardımlarına mütedair olan bu maddede başlıca : 
—• Yardımın, sigortalının son işyerinin bulunduğu memleket mevzuatına göre tâyin ve ifa edil

mesi, bu maksatla, gerekirse, her iki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmeği, 
— Aynı zamanda iki taraf mevzuatına göre bağlanmış kısmi aylıklardan faydalanmakta olan 

kimselerle bunların aile fertlerinin ölümünde, yardımın, işçinin son olarak sigortalı bulunduğu ta
raf kurumunca ödenmesi, 

— Yalnız bir tarafın mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan kimselerle bunların aile 
fertlerinden birinin ölümünde ise, yardımın, bu aylık veya geliri ödemekte olan kurumca yüküm-
lcnilmesi öngörülmektedir. 
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Madde 37 - 42. — «îclari yardımlaşma» başlığı altında toplanan bu maddelerde başlıca : 
— Her iki tarafın idare makamları ile sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kurumlarının bu söz

leşmenin uygulanmasında karşılıklı olarak birbirlerine yardım edecekleri, 
— Her iki tarafta birbirleri ile yazışabilecek kurumlarla müracaatların kabulü ve ödemelerin 

merkezîlestirilmesi için yetkili kılınacak kurumların bir idari anlaşma ile tesbit edileceği, 
— Âkıd Tarafların elçilik ve konoslosluklarmm ilgili kurumlarla temasa geçebileceği, 
— Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre düzenlenen belgeler için tanınan pul, hare ve re

sim muafiyetlerinin diğer Âkıd Tarafın kurum ve mercilerine verilecek belgelere de teşmil edile
ceği, 

— Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenecek belgelerin konsolosluk vizesinden muaf tutulacağı, 
— Sözleşmenin uygulanmasında ilgili kimselerle kurum ve idare makamlarınca yazılacak yazı

ların Âkıd Tarafların resmî dillerinden biriyle yazılabileceği, 
— Âkıd Taraflardan birinin yetkili kurum, makam veya kaza mercilerine belirli bir süre 

içinde yapılması gereken müracaat veya taleplerin .aynı süre içinde diğer tarafın kurum, makam 
veya mercilerine de yapılabileceği; 

— Tarafların yüksek idare makamlarının Sözleşmenin uygulanması için gereken bütün tedbir-
'leri .alacakları, uygulanan mevzuattaki bütün tad'Jler veya diğer hususlarda birbirlerine gerekli 
bilgiyi verecekleri, 

hususları yer almakta ve Sözleşmenin uygulanması bakımından her iki tarafın yüksek idare 
makamlarının 'kimler olduğu belirtilmektedir. 

MJadde 43. — Bu madde, Sözleşme dle sağlanan yardımları ödemekle yükümlü olan kurumla
rın bu ödemeyi kendi memleketlerin'in parası ile yapabilecekleri ve bu yardımların transferini 
mümkün kılmak için gerekli tedbirlerin hükümetlerce derhal alınacağı belirtilmektedir. Madde
de ayrıea, yüksek idare makamları arasında mutabık kalınacak bir miktarın altındaki aylık ve 
gelirlerin yıllık, altı aylık ve üç aylık olarak öd3nmesine veya toptan ödemeye çevrilerek tasfiye 
edilmesine cevaz verilmiştir. 

Madde 44. — M.adde, iki memleket arasındaki yardım transferlerinde takibalunacak usullerin 
bir idari anlaşma ile tâyin ve tesbit edilmesini öngörmektedir. 

Madde 45. — Bu .madde ile, iş göremezlik hali ve malûllük derecesinin tâyininde diğer Âkıd 
Taraf kurumlarınca elde olunan bilgi ve hekim raporlarının nazara alınabileceği belirtilmiş, bu
nunla beraber, yetkili kurumların seçecekleri bir hekime ilgiliyi muayene ettirme hakları saklı 
tutulmuştur. 

Madde 46. — Madde, tarafların mevzuatında, sotsyal sigoırta yardımlarının üçüncü bir devlet 
ülkesinde ikamet eden kimselere hangi şart ve usullerle ödenebileceği hakkındaki hükümlerin 
Âkıd Taraf vatandaşlarının bu Sözleşme gereğine 3 hak kazanacakları yardımlara da teşmil edil-
anıesdni 'istihdaf etmektedir. 

Madde 47. — Sözleşmenin tefsiri ve uygulanmasında doğacak zorlukların 'anlaşmak suretiyle 
halli tarafların yüksek idare makamlarına tevdi edilmiştir. . 

Madde 48. — Madde, Sözleşmenin tasdikine, tasdik belgelerinin teatisine ve yürürlük tarihine 
mütedairdir. 

Madde 49. — Geçici hükümleri ihtiva eden bu madde, eski işçilerin veya bunların ölümlerinde 
hak sahibi kimselerinin vatandaşlık durumlan, lilkamet madıalleri veya iki memleektte geçen si
gortalılık sürelerinin birleştirilmemiş olması yükünden yardıma hak kazanamamış olmaları veya 
hak kazanılan bir yardımın bu sebeplerle kesilmiş, durdurulmuş veya azaltılmış olması hallerinde 
bu hakların, Sözleşme hükümlerine göre yeniden tâyin ve tesbit edilmesini öngörmektedir. 

ilgililerin Âkıd Tarafların yetkili kurumları aracılığı ile yapacakları müracaat üzerine yeni
den tesbit edilecek olan aylık, müracaat tarihini takiıbeden ay başından itibaren ödenecek, müra-
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caat, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde yapıldığı takdirde, yürürlük 
tarihinden itibaren ödenecektir. 

Maddoe 50. — Madde, Sözleşmenin süresiz olacak akdedildiğini, ancak, bir takvim yılının biit-
meainden 6 ay önce karşı tarafa ihbarda bulunmaık şartiyle Sözleşmenin fesholuııabileceğini, bu 
takdirde Sözleşmenin o takvim yılının sonundan itibaren yürürlükten kalkacağını hükme bağla-
maJktadır, Ayrıca, fesih halinde, daha önce kapanılmış olan hakların sa/klı tutulacağı, fesihten 
öndeki sigortalılık süreleri dolayısiyle ileride iktıbaıbedileeek olan hakların da taraflar arasında 
anlaşmak suretiyle tâyin olunacak şartlarla bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunacağı hususları maddede yer almış bulunmaktadır. Sözleşme Türkçe, Fransızca ve Flamanca 
olaraJk hazırlanımıştır. Bu üç metan aynı derecede muteber olacaktır. 

Yukarda tahlil ve izah edilmiş bulunan Sözleşme sosyal sigortalar mevzuatımıza aykırı bir 
hüküm ihtiva etmemekte ve bu sebeple tasdikine mâni bir cihet bulunmadığı gibi, Sözleşmenin 
tasdikinin çalışmak üzere yurt dışına giden işçilerimizin sosyal güvenlikleri bakımından faydalı 
olacağı mütalâa edilmektedir. 

Madde 2. — Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. 

Madde 3. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini âmirdir. 

Dişilileri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/315 

Karar No. : 13 

2.2. 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında 
Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de etraflıca belirtildiği üzere, 
iki memleket vatandaşlarının bu memleketlerde tatbik olunan soyal güvenlik mevzuatın
daki hak ve vecibelerden müsavi surette istifade etmelerini temin maksadına matuf olarak 
hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

- Başkan 
Manisa 
E. Akça 

Adama 
K. Gülek 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Başkan V. 
Sivas 

C. Odyakmaz 

Ankara 
R. Ergüder 

izmir 
8. İksel 

Sivas 
8. Kurtbek 

Sözcü 
Çanakkale 
M Baykan 

Aydın 
Y. Menderese 

Konya 
L. Akdoğan 

Urfa 
B. H. (Boran) 

Kâtip 
Eskişehir 

E. G. Sakarya 

Bursa 
N. Gürsoy 

Mardin 
R. Baykal 
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Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. : 1/315 
Karar No. : 7 

9 . 3 . 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzaanan Sosyal Güvenlik hakkında Genel 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu raporu ile 
birlikte Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede de bertafsil izah edildiği veçhile, iki 
memleket vatandaşlarının bu memleketlerde tatbik olunan sosyal güvenlik mevzuatındaki hak ve 
vecibelerden müsavi surette istifade etmelerini temin maksadiyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısı 
Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

K. Özdemir 

Afyon K. 
A. 1. Ulubahşi 

Giresun 
A. Köy men 

İzmir 
M. Döşemeci 

N. 

Bu rapor Sözcüsü 
Ankara 

H. Türhay 

Ankara 
R. Kuas 

İstanbul 
M. Ertuğrul 

İzmir 
E. Turgut 

Samsun 
K. Tülezoğlu 

İstanbul 
0. N. Vlusay 

Çorum 
A. Güler 

Bilecik 
/. S. Çakıroğlu 

İstanbul 
N. Bulak 

Kütahya 
A. Can Bilgin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 229) 



— 9 — 
HÜKÜMET TASARISI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika KıraHığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Genel 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika KıraHığı arasında Brüksel'de, 4 . 7 . 1966 tari
hinde imzalanan, «Sosyal Güvenlik haikkında Genol Sözleşme» nin onaylanması uygun, bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür. 
20 . 1 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu 1. Tekin 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve iskân Bakanı 
H, Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Köy işleri Bakanı 
8. O. Avcı 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 
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KISIM I 

Genel hükümler 

Madde — 1. 

Türkiye veya Belçika vatandaşı işçiler veya bu Sözleşmenin 2 nci maddesinde yazılı sosyal gü
venlik mevzuatı bakımından buhar ın benzerleri, karşılıklı olarak, Belçika veya Türkiye'de uygu
lanmakta olan söz konusu mevzuata, bu memleketlerin vatandaşları imiş gibi tabidirler ve gerek 
kendileri, gerek aile fertleri, bu mevzuat ile sağlanan yardımlardan aynı şartlarla faydalanırlar. 

Madde — 2. 

1. — Bu Sözleşme aşağıda yazılı sosyal güvenlik mevzuatı hakkında uygulanır : 
1) Belçika'da : 
a) Beden işç;leri, fikir işç'leri, maden işçileri ve ticaret gemilerinde çalışan gemiadamlarının 

hastalık ve malûllük sigortasına ilişkin mevzuat; 
b) Beden işçileri, fikir işçileri ve ticaret gemilerinde çalışan gemiadamlarının emeklilik ve ölüm 

aylıklarına ilişkin mevzuat; 
c) Maden işçileri ve benzerlerinin emeklilik ve ölüm aylıklarına ilişkin mevzuat; 
d) İşçilerin aile yardımlarına ilişkin mevzuat; 
e) Oemiadamları hakkındaki mevzuat da dâhil olmak üzere, iş kazalarına ilişkin mevzuat; 
f) Meslek hastalıklarına ilişkin mevzuat. 
2) Türkiye'de : 
a) Sosyal sigortalara ilişkin mevzuat : 
i) Hastalık ve analık sigortaları, 

ii) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, 
iii) îş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası; 
b) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığına ilişkin 

mevzuat, 
c) Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muaveret Srndığma ilişkin mevzuat. 
2 — Bu Sözleşme hükümleri, ticaret gemilerinde çalışan gemiadamları hakkında, yapılacak bir 

idari anlaşmadan sonra uygulanır. 
3 — Bu Sözleşme hükümleri, bu maddonin 1 nci fıkrasında yazılı mevzuatı tadil edecek veya 

tamamlıvacak olan bütün kanun ve tüzüklere de uygulanır. 
Su kadar ki. Sözleşme : 
a) Yeni bir sosyal sigorta koluna ilişkin mevzuata, Âkıd Taraflar arasında bu maksatla bir an

laşma varr-ldıp-ı, 
b) Mevcut sosval sigorta rei'mlerim'n yeni çalışanlar zümrelerine teşmiline mütedair mevzuata, 

bu hükümlerin yavmlandıcn tarihten itibaren 3 av içinde ilgili Hükümet tarafından diğer Âkıd 
Taraf Hükümetime aksine bir bildiride bulunulmadığı, 

takdirde uygulanır. 

Madde — 3. 

Bu Sözleşme hükümleri : 
— Kançılarya kadrolarındaki memurlar dâhil elçilik ve konsolosluklardaki meslek memurları, 
— İşçiler ve benzerleri dışındaki çalışan kimseler, 
hakkında uygulanmaz. 
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Madde — 4. 

1 — Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde çalışan işçiler veya bu memlekette uygulanan mevzu*t 
bakımından bunların benzerleri, çalıştıkları yerde yürürlükte olan mevzuata tabidirler. 

2 — Aşağıda yazılı haller bu maddenin 1 nci fıkrası hükümlerinden istisna edilmiştir : 
a) Kanuni ikametgâhlarının bulunduğu memleketteki bir işyerine bağlı olup işveren müessese 

tarafından d'ğer memlekette çalıştırılan işçilerle benzerleri, bu memleketteki çalışma süreleri 12 ayı 
geçmemek şartiyle, mûtat çalışma yerlerinin bulunduğu memleket mevzuatına tabi olurlar. Bu sü
renin, önerden bilinemiven sebeplerle, 12 avı a°ması halinde, geçici olarak çalışılan memleketin 
yetkili makamının muvafakati ile, mûtat çalışma yerinin bulunduğu memleket mevzuatının uvgu-
lanmasma istisnai olarak devam edilebilir. Uzatma talebinin 12 aylık sürenin sona ermesinden önce 
yapılması rrerekir. 

b) Âkıd Taraflardan birinin resmî veya özel bir nakliyat müessesesinde çalışan işçiler veya 
bonre^leri, devamlı veva geçici vevahut gezici olarak d;ğer Âkıd Taraf ülkesinde çalıştırıldıkları 
müddetçe, münhasıran, müessese merkezinin bulunduğu memlekette yürürlükte bulunan hüküm
lün tabi olurlar; su kadar ki, müessesenin, d:rrer Âkıd Taraf ülkesinde bir şubesi veya daimî tem-
s'lc'-lifTİ varsa, bu şube veva temsilcilik tarafımdan çalıştırılan kimseler şubenin veya daimî temsilci
liğin bn^^dn^u ^kıd Taraf mevzuatına tabi oluklar. 

e) Âkıd Taraflardan birinin resmî bir daimine bağlı iken geçici olarak ayrılıp diğer Âkıd Taraf 
ülkesine rö^ d eril en işçiler veya benzerleri hakkında, ayrıldıkları memlekette yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümleri nvgulamr. 

3 — A kul Tarafların vüksek idare makamları, aralarında, anlaşmak suretivle, bu maddenin 1 nci 
fıkrası hüKimlerînden istisnalar varolmasını öngörebilirler. Bu makamlar. 2 nci fıkrada yer alan is
tisna hükümlerinin bâzı özel hallerde uygulanmaması hususunda da anlaşabilirler. 

Madde — 5. 

4 neü maddenin 1 nci fıkrası hükümleri, vatandaşlık durumları ne olursa olsun, Türkive veya 
Bolc-ka elçilikleri ve konso^sluklarında veya buralardaki memurların şahsi hizmetlerinde çalışan 
işç;ler veTra benzerleri hakkında da uvgıılanır. 

Su kadar ki, bu kimseler, elçilik veya konsoloslukla tems'l edilen Devletin vatandaşı oldukları 
takdirde, çalıştıkları memleket, mevduatı ile ke^di memleketleri mevzuatından birinin uygulanma
sını tercih edebilirler. Bu tercih hakkı yalnız bir defa kullanılabilir. 

Madde — 6. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir yardımın diğer bir sosyal güvenlik yardımı veva 
bir kazançla birleşmesi halinde yardımın azaltılması, kesilmesi veva durdurulması gerektiği 
takdirde, d;#er Âkıd Taraf mevzuatına göre bir sosyal güvenlik yardımına hak kazanılmış olması 
veya diğer Âkıd Taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi halinde de aynı hüküm uygulanır. 

Su kadar ki. Âkıd Tarafarm ülkelerinde geçen sürelere göre kısmi olarak hesaplanan aynı ma
hiyetteki iki yardımın birleşmesi halinde bu hüküm uygulanmaz. 
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KISIM II — ÖZEL HÜKÜMLER 

1. Bölüm - Hastalık ve analık yardımları 

Madde — 7. 

Türkiye'den Belçika'ya veya Belçika'dan Türkiye'ye giden işçiler veya benzerleri ile aile fertleri, 
yeni işyerinin bulunduğu memleketin hastalık sigortası yardımlarından, aşağıda yazılı şartlarla fay
dalanırlar : 

işçilerin, 
1 — Bu memlekette do işçi olarak çalışmış olmaları; 
2 — Bu Âkıd Taraf ülkesinde son defa girdikleri tarihte çalışabilir durumda olmaları; 
3 — Ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık süreleri ile geldikleri memlekette çalışmaya başla

dıktan sonra geçen süreler nazara alınmak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzua
tına göre bu yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmiş bulunmaları. 

Madde — 8. 

Türkiye'den Belçika'ya veya Belçika'dan Türkiye'ye giden işçiler veya benzerleri ile aile fertleri, 
yeni işyerlerinin bulunduğu memlekette analık sigortası yardımlarından, aşağıda yazılı şartlarla 
faydalanırlar : 

İşçilerin, 
1 — Bu memlekette de işçi olarak çalışmış olmaları; 
2 — Ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık, süreleri ile, geldikleri memlekette çalışmaya baş

ladıktan sonra geçen süreler nazara alınmak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzua
tına göre bu yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmiş bulunmaları. 

Madde — 9. 

7 nci maddenin 3 ncü fıkrasında ve 8 nci maddenin 2 nei fıkrasında bahis konusu olan sürelerin 
birleştirilmesi, ancak, işçinin, eski işyerinin bulunduğu mcmlekcttcıki işinden ayrıldığı taı-'îhten iti
baren bir aylık süre içinde yeni işyerinin bulunduğu memlekette çalışmaya başlamış olması şartiyle 
mümkündür. 

Madde — 10. 

Sigortalı bulunduğu memleket mevzuatına göre yardıma hak kazanmış olan bir işçi veya 
benzerinin aile fertleri, diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet ettikleri sırada da, ikamet ettik
leri memleketin mevzuatına göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulunma
mak şartiyle, hastalık ve analık sigortasiyle sağlanan sağlık yardımlarından faydalanırlar. 

Söz konusu yardımlara hak kazanılıp kazanılın adığı sigortalının çalıştığı memleket mevzua
tına göre; aile fertleri, yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli ise aile fertlerinin ikamet et
tiği memleket mevzuatına göre tâyin edilir. 

Yetkili sosyal sigorta kurumu, bu yardımlar için, iki Âkıd Tarafın yüksek idare makam
larınca tesbit edilecek götürü bir miktarın dörtte üçünü ikamet mahallindeki sosyal sigorta ku
rumuna öder. 

Madde — 11. 

İşçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri, Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde idari 
anlaşma ile teshil;' edilecek bir süreyi aşmamak üzere igeçici olarak bulundukları sırada, sigor
talı oldukları memleket mevzuatına göre yardımlardan faydalanma hakkına sahip bulundukları 
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takdirde, geçici olarak ikamet ettikleri memleket mevzuatına göre sağlanmakta olan hastalık 
ve analık sigortası sağlık yardımlarından faydalanırlar. 

Yetkili sosyal sigorta kurumu, bu yardımların, yardımı yapmış olan müesseselerin muhase
be 'kayıtlarından çıkarılacak fiilî tutarının dörtte üçünü geçici olarak bulunulan memleketteki 
sosyal sigorta kurumuna öder. 

Maddö — 12. 

Âkıd Taraflardan! birinin mevzuatına göre yardım görmeye başlamış bulunan işçiler veya 
benzerleri, ikametgâhlarını diğer Âkıd Taraf ülkesine naklettikleri takdirde de, yetkili sos
yal sigorta kurumunun bu yer değiştirmeye muvafakat etmiş olması şartiyle, yardımdan fay
dalanma hakkını muhafaza ederler. 

10 ncu maddenin ikinci ve üçüncü bendleri hükümleri kıyas yoluyla, bu halde de uygulanır. 

Madde — 13. 

1 — Her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığı almakta olan 
bir kimse, iki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, ika
met ettiği memleket mevzuatına göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulu
nuyorsa, kendisine veya aile fertlerine yapıla -ak sağlık yardımları, sanki yalnız bu tarafın 
mevzuatına göre' aylık alıyormuş ıgibi, bu tarafın sosyal sigorta kurumunca sağlanır. 

2 — Âkıd Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre malûllük, yaşlılık veya ölüm aylığı 
almakta olan bir kimsenin diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde, kendisine veya 
aile fertlerine yapılacak sağlık yardımları sanki aylık, ikamet olunan taraf mevzuatına göre 
ödeniyormuş gibi, bu tarafın sosyal sigorta kurumunca sağlanır. 

Söz konusu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı aylığı ödiyen taraf mevzuatına göre, 
yardımların kapsamı, süresi ve ifa şekli ise ikamet olunan taraf mevzuatına 'göre tâyin edilir. 

İlgili kimsenin ikamet ettiği memlekette başka bir sıfatla bu yardımlardan faydalanma hak
kına sahibolmaması şartiyle, bu yardımların tutarı aylığı bağlanmış olan tarafın yetkili kuru
munca ödenir. 

3 — Âkıd Tarafların yüksek idare makamları 11 nci madde ile bu maddenin 2 nci fıkra
sında öngörülen masraf ödemelerinin, tesbit edecekleri götürü bir miktar üzerinden yapılma
sına karar verebilirler. 

II. Bölüm - iş kazası veya meslek hastalığı sonucu malûllük halleri dışındaki 

malûllük yardımları 

Madde — 14. 

1 — Birbirini takibeden sürelerde veya münavebeli olarak, her iki Âkıd Taraf ülkesinde 
bir veya birden fazla malûllük sigortasına tabi tutulmuş bulunan Türk veya Belçikalı işçilerle 
benzerlerinin bu sigortalara tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri ile muadil süreler, sağlık 
yardımlarına veya para yardımlarına hak kazanılıp kazanılmadığınm, veyahut bu hakkin ida
mesi veya ihyasının gerekip gerekmediğinin tâyini bakımından, 20 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü 
fıkralarında yazılı şartlarla, birleştirilir. 

2. Malûllük sebebiyle yapılacak para yardımları, malûllükle sonuçlanan iş göremezlik halinin 
vukua geldiği tarihltc ilgilinin tabii bulunduğu Ü mevzuat hülkü'mlerjınc göre tâyin edilir ve bu yar
dımlar 'sözü edilen mıovzıuvtı uygulamakla görevli Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenir. 

3. Şu kadar ki, işçinin Âkıd Taraflardan İminin ü!kiewin:e vardığı tarihten itibaren bir yıl
dan daıha kısa bir süre içimde meydana çıkan bir iş göremezliğin sonucu olan malûllük hali, bu 
Âkıd Tarafça para yardımı yapılmasına hak kazandırmaz; ilgili, dalha önce diğer Âkıd Taraf 
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ülkesinde bir malûllük sigortasına tabi olmuş ise, bu taraf mevzuatdylc sağlanan yardımlardan bu 
mevzuattaki şartlar dâhilinde faydalanır. 

Madde — 15. 

Türkiye ve Belçika'da madenlerde çalışmış bulunan işçilere yapılacak malûllük yardımları 
14 neü maddenin 2 noi fıkrası hükümleri dışımda olmak üzere ve 23 ncü madde hükmü uygu
lanmadığı takdirde, bu memleketlerde gcçıon sigortalılık sü reler! nı İm. toplamı nazara alınmak su
retiyle, maden işçilerinin emekliliği hakkındaki özel Belçika mevzuatında bolıirtLlen santiar yerine 
getirilmiş olmak ve bu memleketlerden her birb.de geçen sigortalılık süreleri 20 nci maddenin 
4 neü fıkrasında öngörülen bir yıllık süreden daha az olmamak kaydiyle, mezkûr 4 ncü fıkrada 
yazılı esaslara göre tâyin edilir. 

Madde — 16. 

15 noi maddede bahis konusu olan sigortalı, malûllükle sonuçlanan işgöromozlik halinin mey
dana çıktığı tarihte Türkiye'deki bir maden ocağında çalışmakta bulunuyorsa, maden işçilerinin 
emekliliği! haikkı>ndalki özel Belçika rejiminden bağlanacak aylığım hesabında, sigortalının bu 
tarihte dâhil bulunduğu meslek sınıfındaki işçilere Belçika'da ödenmekte olan ücret esas alı
nır. 

Madde — 17. 

1. Malûllük aylılk veya ödeneğmin durdurulmasından sonra sigortalı bu yardıma tekrar hak 
kazandığı takdirde, malûllük halinin ilk yardımın yapılmasına so'oebolan işgücem'ozlik vakıasın
dan ileri gelmiş olması kaydiyle, ilk aylık veya ödeneği bağlamış olan Sosyal Sigorta Kurumu 
tarafrndan bu yardımım ödenmesine devam olunur. 

2 — Malûllük aylık veya ödeneğinin kesilmesinden sonra, sigortalının durumu kendisine ye
niden bir malûllük aylık veya ödeneği bağlanmasını gerektirdiği takdirde bu yardım, 
icabında, 15 nci madde hükümleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 14 ncü maddede 
belirtilen esaslara göre yeniden tesbit edilir. 

Madde — 18. 

Malûllük aylık veya ödeneğinin ödenmesine başlamadan önce ilgiliye hastalık sigorta
sından ödenek verilmesi gereken süre, her halde, malûllükle sonuçlanan işgörmezlik hali
nin meydana çıktığı tarihte sigortalının çalışmakta olduğu memleket mevzuatına öngörülen 
süredir. 

Madde — 19. 

Malûllük aylık veya ödeneği, , icabında, ilgiliye yaşlılık aylığı bağlanması mümkün olan 
iki memleketten birinin mevzuatında öngörülen şartlar yerine getirildiği tarihte, yaşlılık 
aylığına çevrilir. 

Gerekirse, aşağıdaki I I I ncü Bölüm hükümleri uygulanır. 

III. - Bölüm - Yaşlılık yardımları ve iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halleri 
dışındaki ölüm (aylık) yardımları 

Madde —- 20. 

1 — Birbirini takibeden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Âkıd Taraf ülkesinde bir 
veya birden fazla yaşlılık veya ölüm sigortasına tâbi tutulmuş bulunan Türk veya Bel-
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çikalı işçilerle benzerlerinin bu sigortalara tabi olarak geçen sigortalılık süreleri ile muadil 
süreler aynı zamana raslamaımak şartiyle, yardımlara hak kazanılıp kazanıLmadığınm ve
ya bu hakkın idamesinin veya ihyasının tayininde, birleştirilebilir. 

Sigortalılık sürelerine muadil olarak nazara alınacak süreler, her Âkıd Taraf mevzua-
tına göre muadil süre olarak kabul edilen sürelerdir. 

Aynı zamanda hem Türkiye hem de Belçika mevzuatına göre muadil süre olarak kabul edi
len bir süre, yardımın tâyin ve tesbitinde, ilgilinin bu süreden önce son olarak çalıştığı 
memleketteki sosyal sigorta kurumu tarafından nazara alınır. 

2 — Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, bâzı yardımların yapılması sigortalılık 
sürelerinin özel bir sosyal sigorta rejimine tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağ
landığı takdirde, bu yardımlardan faydalanılıp faydalanılmıyacağmın tâyininde, diğer mem
lekette yalnız bu rejime tekabül eden. bir veya birden fazla özel rejimlere tâbi -olaraik germiş 
olan süreler birleştirilir. Bununla beraber, iki memleketten birinde bu meslek için özel bir si
gorta rejimi yoksa, yukarıdaki 1 nci fıkrada bahis »konusu olan rejimlerden birine tabi olarak aynı 
meslekte geçmiş olan süreler de toplama katılır. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre bâzı yardımların yapılması sigortalılık süreleri
nin özel bir sosyal sigorta, rejimine tabi bir meslekte geçmiş olması şartına bağlandığı ve bu 
süreler söz konusu mevzuat gereğince sağlanan yardımlardan faydalanma hakkını kazan-
dıramadığı takdirde, sözü edilen süreler, beden işçileri hakkında uygulanan mevzuatta ön
görülen yardımların tâyininde muteber sayılır. 

3 — Belçika'da maden işçileriyle benzerlerinin emekliliği hakkındaki özel rejimin uygu
lanmasında : 

a) Türkiye'deki maden ocaklarında geçen sürelerden, yalnız, bu özel rejime tâbi olabi
lecek nitelikteki ocaklarda geçmiş olan süreler, bahis konusu rejime tâbi sigortalılık sürele
riyle birleştirilebilir. 

b) Âkıd Taraflardan her bilinin mevzuatına göre sigortalılık süresine muadil sayılan 
sürelerden, yalnız, maden ocaklarında geçen bir süreyi takibeden veya maden ocaklarında 
geçmiş bir süreden hemen önce gelen süreler nazara alınır. Bu süreler, yardımların hesabında, 
sigortalının bu süreden hemen önce maden ocaklarında çalışmış bulunduğu memleketin sosyal 
sigorta kurumu tarafından nazara alınır. Sigortalı daha önce madenlerde çalışmamış ise, 
bahis konusu süreler, sigortalının bu sürelerden hemen sonra madenlerinde çalışmış bulunduğu mem
leketin sosyal sigorta kurumu tarafından nazara alınır 

4. Bir sigortalıya yetkili sosyal sigorta kurumlarının her biri tarafından yapılacak yardımların 
tutarı, esas itibariyle, yukarıdaki 1 ve 2 nci fıkra"arda belirtilen sürelerin tamamı bu sosyal sigor
ta kurumunun uyguladığı mevzuata tâbi olarak geçmiş bulunsaydı sigortalının hak kazanabileceği 
yardım tutarı ne olacak idiyse, bu tutar bahis konusu mevzuata tabi olarak geçmiş süreye göre azal
tılmak suretiyle tâyin edilir. 

Her sosyal sigorta kurumu, sürelerin geçtiği Âkıd Taraf ülkeleri arasında bir fark gözetmeksizin, 
bu sürelerin toplamını nazara almak suretiyle ve 1 endi uyguladığı mevzuat hükümlerine göre, ilgi
linin bu mevzuatta öngörülen yardımlara hak kazanıp kazanmadığını tesbit eder. 

Her sosyal sigorta kurumu, birleştirilen sigortablık sürelerinin tamamını münhasıran kendi mev
zuatına göre geçmiş gibi kabul ederek ilgilinin hal: kazanabileceği nazari yardım tutarını hesabeder 
ve bu tutarın, kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş 'ürelere tekabül eden kısmını tâyin eder. 

Şu kadar ki, bir sosyal sigorta kurumunun uyguladığı mevzuata göre geçen sürelerin toplamı, 
bu mevzuatta öngörülen asgari bir fiilî çalışma gürii veya benzeri bir gün sayısını ihtiva etmek üze
re, bir yılı doldurmadığı takdirde, bu kurum tarafından hiçbir yardım yapılmaz; bu takdirde, diğer 
Âkıd Tarafın sosyal sigorta kurumu, sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, ken
disinin uyguladığı mevzuata göre ilgilinin hak kapanacağı yardımın tamamını öder. 

5. Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, aylık bağlanmasına hak kazanılması için belirli bir 
sigortalılık süresi şartı aranmaksızın, sigortalılık süresinin her yılı için belirli bir miktar üzerinden 

M. Meclisi (S. Sayısı : 229) 



— 16 — 
aylık bağlandığı takdirde, bu Âkıd Tarafın yetkili sosyal sigorta kurumu bağlıyacağı aylığı, doğru
dan doğruya ve münhasıran bu memlekette geçen •sigortalılık süreleriyle muadil sürelere göre hesap
lar; bu halde, ilgili sosyal sigorta kurumu, aylık bağlama kararının muteber olduğu tarihte normal 
ihtiyarlık yaşına varmış olan sigortalılar hakkında yürürlükte olan mevzuat hükümlerini uygular. 

Madde — 21. 

1. Bir sigortalı, 20 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında belirtilen sigortalılık sürelerinin 
toplamı nazara alınmak suretiyle, her iki memleket mevzuatına göre gerekli şartları aynı anda yeri
ne getirmediği takdirde, bahis konusu mevzuatın her biri bakımından yardım hakkı, bu şartlar ye
rine geldikçe doğar. 

2. Bir memleket mevzuatına göre gerekli şartların yerine getirilmiş olması dolayısiyle 1 nci fık
ra gereğince aylık ödenmiş bulunan süreler, diğer memleket mevzuatına göre aylığa hak kazanılıp 
kazanılınadığmnı tâyininde, aylığı öd iyen taraf İUkesinde geçmiş sigortalılık süreleri imiş gibi kabul 
edilir. 

3. Bu maddenin 1 nci fırkasında bahsolunan hallerde, daha önce bağlanmış olan aylık, diğer 
Âkıd Taraf mevzuatına göre aylığa hak kazanıldığı tarihten itibaren, 20 nci maddenin 1 - 4 ncü fık
raları hükümlerine uygun olarak yeniden tesbit edilir. 

Madde — 22. 

1. Belçika özel mevzuatında, erken - aylığın veya yaşlılık aylığının madenlerde elde edilen bir üc
retle biri eşebilin esini öngören hükümler, bu mevzuatta belirtilen şartlar ve hadler dâhilinde, yalnız 
Belçika kömür madenlerinde çalışmaya devam eden kimseler hakkında uygulanır. 

2. Belçika özel mevzuatında maden işçilerine erken - aylık bağlanmasını öngören hükümler, 
20 nci madde hükümleri dışında olmak üzere, yalnız Belçika kömür madenlerinde geçen hizmetler 
nazara alınmak suretiyle, sözü geçen mevzuata göre gerekli şartlan yerine getirmiş olan kimseler 
hakkında uygulanır. 

Madde — 23. 

İler sigortalı, aylığa hak kazandığı tarihte, hakkında bu Sözleşmenin 20 nci maddesi hükümleri
nin uygulanmamasını is'tiye'bil'ir. Bu takdirde sigortalının Âkıd Taraflardan her birinin mevzuatına 
göre hak kazandığı yardımlar, ilgili sosyal sigorta kurumları tarafından, diğer Âkıd Taraf ülkesin
de geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler nazara alınmaksızın tesbit edilir. 

Madde — 24. 

20 - 23 ncü maddeler hükümleri, ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar hak
kında da, iki yas yoliyle, uygulanır. 

IV. Bölüm - II. ve III. bölümlere ilişkin müşterek hükümler 

Madde — 25. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, m â'lûllük, (aylık veya ödenekleriyle yaşlılık, oılüm ve
ya aile aylıklarının ödenmesi ikaınıet şartına bağlı bulunduğu takdirde, gerek 20 nci madde hü
kümlerine göre, gerekse yalnız bir memleket mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık sürelerine 
göre bağlanan aylıkların ödenmesinde, Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet ettikleri süre
ce, T ürik veya Belçika vatandaşları için bu şart aranmaz. 

Şu kadar ki, maluliyet aylık veya ödeneği almakta olan kimse diğer Âkıd Taraf ülkesüne dön
meden veya ikametgâhını diğer Âkıd Taraf ülkesine nakletimeden önce yetkili kurumun müsaade 
sini almak zorundadır. 
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Müsaade talebi, yalnız, ilgilinin yer değiştirmesinin sağlık bakımından mahzurlu olduğunun 

usulü dairesinde tesbit edilmesi halinde reddoluna/bilir. 

Madde — 26. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım tutarının tâyininde bütün sigortalılık süre
si veya bu süremin bir kısmında elde edilen kazançların ortalaması nazara alındığı takdirde, bu , 
Tarafça ödenecek yardımın hesabında nazara allanacak oırtaılama kazaoıç, yalnız bu ımemlekeıtte ge
çen sigortalılık süresi içinde elde edilen kazançlara göre tesbit edilir. 

Madde — 27. 

Sigortalının bağlı bulunduğu sosyal sigorta kurumlarından yalnız birine yapılan müracaat di
ğer yetkili kurumlara da yapılmış sayılır. 

Madde — 28. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları hakkındaki Türk ımıevzuatınm uygulanmasında, sigorta
lı, Türkiye'de yaşlılık sigortasına tabi işe girmeden önce Belçika'da bir yaşlılık sigortasına tabi 
olmuş ise, bu sigortaya tabi tutulduğu ilk gün Türk mevzuatına göre sigorta kanunlanna tabi 
işe ilk defa girdiği gün olarak kabul edilir. 

V. Bölüm - Aile yardımları 

Madde — 29. 

1 — Belçika'da çalışan ve çocukları da Belçika'da ikamet eden Türk işçileri, işçilerin aile yardımları
na ilişildin Belçika mevzuatı ile sağlanan yardımlardan Belçikalı işçilerle aynı şartlarla faydala
nırlar. 

2 — Millî mevzuata göre aile yardımlarından faydalanma hakkının doğması bir çalışıma süre
sinin veya muadil sürenin tamamlanmış olması şartına bağlı olduğu takdirde, her i)kî memleket
te geçen süreler de nazara alınır. 

3 — Belçika'da çalışan Türk işçilerinden çocukları Türkiye'de ikamet edenler, özel yardım
lar ve za/mlar harieolmak üzere, Belçika mevzuatında «aile yardımları» olarak adlandırılan yar
dımlardan faydalanırlar. 

Hangi çocukların yardımdan faydalanacakları, yardımdan faydalanma şartları ve yardım tu
tarları ile yardım süreleri bir idari anlaşma ile toslbit olunur. 

VI. Bölüm - tş kazası ve meslek hastalığı haUnde yapılacak yardımlar 

Madde — 30. 

Âkıd Taraflardan birinim mevzuatına göre, bir iş kazası veya meslek hastalığı halinde yapıla
cak yardımların ödenmesi ikamet şartına bağlı olduğu takdirde, Âkıd Taraflardan birinin veya di
ğerinin ülkesinde ikamet ettikleri sürece, Türk veya Belçika vatandaşları için bu şart aranmaz. 

Mıaddö — 81. ' 

Belçika mevzuatıma göne lihtdyaç şantonıa ıbağlı olarak yapılan yardımlar, yalnız Belçika'da ika
met eden kimselere sağlanır. 

Madde — 32. 

Türkiye'de çalışan Belçikalı bdr işçinin veya Belçika'da çalışan ıbir Türk işçisinin uğradığı âş 
kazası veya tutulduğu meslek hastalığı, ölümle yahut tam ve kısmî sürekli Aş göremezlikle sonııç-
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ianahilecek nitelikte olduğu takdirde, (bu iş feazası veya meslek hastalığı, işveren yahut yetkili sos
yal sigorta kurumu tarafından, iş kazasına uğnyan veya meslek (hastalığına tutulan Mımısenin 
vatandaşı (bulunduğu tarafın mahallî konsolosluk makamlarına Ibildirilir. 

Madde — 33. 

1. Âkıd Taraflardan 'birinin ülkesinde bir meslek hastalığı «sebebiyle foenldiısrnıe yarıdım yapıl-
unıış olan ıbir sigortalı, aynı mahiyetteki bâr meslek hasıbalıgı sebebiyle, yeni iş yerinin 'bulunduğu 
mıemlefcet mevzuatıma göre yardım talebinde bulunduğu takdirde, kendisine daha önce bu hastalık 
sebebiyle yapılmış olan yardım hakkında bu mıomlelketin yetkili sosyal sigorta kurumuna hilgi ver 
meye ımecıburdur. Yeni yardım yapmakla yükümlü olan sosyal sigorta kurumu, daha önce hak ka
zanılmış lölan yardımı, kendisi tarafından yapılmış gibi nazara alır. 

2; İlgili kimse, işçinin meslek hastalığına tutulduğu memlekette değil de diğer Âkıd Tarajf ül
kesin ikamet ediyorsa, yardım talebi, ilgilinin ikamet ettiği memleketteki sosyal sigorta kurumuna ve
rilebilir. Bu takdirde ıtalebin, yardımı ödiyecek olan tarafın mevzuatında belitilen şıefeil ve şartlara 
'göre yapılması ıgerekir. 

Madde — 34. 

Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı sebebiyle yardım yapılalbilmesi bu 
hastalığa sebebola/bilecek işlerde ^belirli Ibir süre çalı sımış olma şartına bağlı bulunduğu takdirde, 
yardıma halk kazanılıp kazanıimıadığıının tcısbûrfrinde, işçjmin diğer Âkıd Taraf ülkesinde .aynı ama* 
hiyetteki işlerde. çalıştığı süreler de nazara lalınır. 

Madde —J 35. 

Bir iş kazasına uğrayan veya mıeslelk hastalığınla tutulan ve yetkili ikurum hesabına sağlanan 
yardımlardan faydalanmaya başladıktan sonra diğer Âkıd Taraf ülkesine dönmesine veya ika
metgâhını diğer Âkıd Taraf ülkesine nakletmesine yetkili kurumcıa müsade edilen işçi ve ailesi 
fertleri hakkında da, 13 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralara hükümleri, kıyas yolîyie, uygulanır. 

VII. Bölüm - Cenaze yardımları 

Madde — 36. 

1. Âkıd Taaııflardan ıbirinin ülkesinden diğerine ^giden işçilerin veya hen&erıleırinıin ölümü ha
linde, yeni iş yerinin bulunduğu memleket mevzuatiyle sağlanan yardımlara, aşağıda yazılı şart
larla hak kazanılır : 

1) Bu memlekette işçi veya «benzeri olanak çalışmış olmak; 
2) Ölüm tarihinde, ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık süreleri ile bu memlekette ça

lışmaya haşladiktan sonra ıgeçten süreler nazara alınmak suretiyle, yeni iş yerinin bulunduğu 
memleket mevzuatına göre yardımlardan faydalanmak için 'gerekli şartları yerine getirmiş bu
lunmak. 

2. Sigortalılık sürelerinin birleştirilmıesi suretiyle, kendisine her iki memleketin sosyal sigor
ta kurumılarınca aylık ödenmekte olan bir kimsenin veya ailesi fertlerinden ıbirinin ölümü halin
de, cenaze yardımı, sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, işçinin son olarak 
sigortalı bulunduğu memleket mevzuatına göre ıgeırelkli şartlar yerine getirilmiş ise, ıbu memle
ketteki yetkili sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir. 

3. Âkıd Taraflardan yalnız ıbirinin sosyal sigorta kurumunea kendisine aylık ödenmekte olan 
veya iş kazalariyle meslek hastalıkları ha.klkmdaki Tünk veya Belçika mevzuatına göre sağlanan 
yardımlardan faydalanmakta bulunan bir ıkimseııkı veya ailesi fertlerinden ıbirinin ölümü halin
de, cenaze yardımı, bu aylık veya geliri ödiyen taraf mevzuatına göre gerekli şartlar yerine ge
tirilmiş ise, bu memleketin yetkili sosyal sigorta kurumu tarafından ödenir* 
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KISIM III - İDARİ YARDIMLAŞMA 

Madde — 37 

1 — Her iki Âkıd Tarafın idare makamlariyle sosyal sigorta veya sosyal güvenlik kurumları ken
di mevzuatlarının uygulanması bahis konusu imiş gibi, karşılıklı olarak, birbirilerine yardım eder
ler. 

Âkıd Tarafların, birbirleriyle doğrudan doğru va yazışmaya ve gerekirse ilgililerin müracaatlarını 
ve ödemeleri merkezileştirmeye yetkili sayılacak makam ve kurumla-rı bir idari anlaşma ile tâyin edi
lir. 

2 — Bu makam ve kurumlar, aynı maksatla, diğer Âkııd Tarafın elçilik ve fepaşolçsluHannın da 
yardımlarını talebedebilirler. 

3 — Âkıd taraflardan birinin elçilik ve konsoloslukları, kendi vatandaşlarının menfaatlerinin ko
runması için lüzumlu bilgileri toplamaik maksadiyle, diğer Âkıd Tarafın idare makamları ve millî 
sosyal sigorta veya sosyal güvenlik 'kurumlan nezdinde doğrudan doğruya teşebbüste bulunabilirler. 

Madde — 38. 

1 — Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu taraıfm makamlanna, sosyal sigorta kurumla-
nna ve kaza mercilerine- verilecek olan belgeler, k ̂ vdiyle, lıarn, pul ve konsolosluk resimlerinden mu
af ise bu muafiyet, bu sözleşmenin uygulanmasında, diğer Âkıd Tarafın makamlarına, sosyal sigor
ta lrurumlanna veya kaza mercilerine verilecek olan belgelere de teşmil olunur. 

2 —• Bu madde ile 39 ve 40 ncı maddelerin uygulanmasında kaza mercii t&biri: 
Belçika'da: Sosyal güvenlik konusunda yetkili idari kaza mercilerini, 
Türkiye'de: Sosyal güvenlik konusunda yetkili kaza mercilerini, ifade eder. 
3 -— Bu sözleşmenin uygulanmasında düzenlenecek bütün belgeler elçilik ve konsolosluklara! tas

dikinden muaftır.. 

Madde — 39. 

Bu sözleşmenin uygulanmasında, sözleşmeden faydalanan kimselerle Âkıd Taraflardan birinin 
idare makamları, sosyal sigorta kurumları veya ka^a mercileri tarafından diğer Âkıd Tarafın idare 
makamlanna, sosyal sigorta kurumlarına veya kaza mercilerine gönderilecek yazılar Âkıd Tarafla
rın resmî dillerinden biriyle yazılır. 

Madde — 40. 

Âkıd Taraflardan birinin, sosyal güvenlik konusunda yapılacak bir müracaat veya talebi kabul et
meye yetkili bir makamına, sosyal sigorta kurumuna veya kaza merciine belirli bir süre içinde yapıl
ması gereken müracaat veya talepler, aynı süre içi nde, diğer Âkıd Tarafın bunlara tekabül eden bir 
makamına, kurumuna veya merciine yapılabilir. B ı müracaat veya talepleri alan makam kurum ve
ya merciler, bunları gecikmeksizin gerekli yere intikal ettirirler. 

Madde — 41. 

1 — Âkıd taraflann Yüksek İdare Makamlan bu Sözleşmenin ierası ve -aygulafnımıası için gerekli 
bütün tedbirleri alırlar. 

Aynı idare makamlan 2 nci maddede yazılı sosyal güvenlik mevzuatında yapılacak değişiklikler 
hakkında birbirlerine zamanında bilgi verirler. 

2 — Âkıd Tarafların yetkili makamlan, bu Sözleşmenin kendi memleketlerhıd^ierasiyle ilgili ola
rak ittihaz olunan hükümler hakkında da birbirlerine bilgi verirler. 
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Madde — 42. 

ıBu Sözleşmenin uygulanmasında, Âkıd Tarafların Yüksek İdare Makamları şunlardır : 
Türkiye'de: Çalışma Bakanı; 
Belçika'da: Sosyal Güvenlik Bakanı. 

KISIM IV - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde — 43. 

1 — Bu Sözleşme gereğince yapılacak yardımları ödemekle yükümlü sosyal sigorta kurumları, bu 
ödemeyi kendi memleketlerinin parasiyle yapmak suretiyle görevlerini yerine getirmiş olurlar. 

Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde döviz alış - verişini kısıtlayan hükümler yürürlüğe konduğu 
takdirde, bir veya öbür tarafça ödenecek paraların bu Sözleşme esaslarına göre transfer edilmesini 
mümkün kılacak todıbirler, iki hükümet arasında mutabık kalınmak suretiyle, derhal alınır. 

2 ~—Âkıd Tarafların yüksek idare makamları arasında mektup teatisi suretiyle tesbit edilecek bir 
miktarın altındaki aylık veya gelirleri ödemekle görevli sosyal sigorta kurumu, bu aylık veya gelir
leri 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödiyebilir. 

İlgili sosyal sigorta kurumu, yukarki bentte ön <?ömildfüğü gübi mektup teatisi suretiyle tesbit olu
nacak bir miktarın altındaki aylık veya gelirleri, bu aylılk veya gelirlerin sermaye değerine tekabül 
eden bir meblağı toptan ödemek suretiyle, tasfiye edebilir. 

Madde — 44. 

1 — Sosyal Güvenlik hakkındaki Belçika mevzuatına göre ödenmesi gereken yardımlar Türkiye'
de ikamet eden ilgililere, Âkıd Tarafların Yüksek idare .makamları arasında aktolunacak bir idari 
anlaşma ile tâyin edilen usullere göre transfer edilir. 

2 — Sosyal güvenlik hakkındaki Türkiye mevzuatına göre ödenmesi gereken yardımlar Belçika'
da ikamet eden ilgililere, Âkıd Tarafların yüksek idare makamları arasında aktolunacak idari an
laşma ile tâyin edilen usullere göre transfer edilir. 

Madde — 45. 

Âkıd Taraflardan birinin sosyal sigorta kurumları iş/göremezlik halinin ve malûllük derecesinin 
tefritinde, diğer Âkıd Tarafın sosyal sigorta kurumlarınca elde olunan bilgileri ve hekim raporları
nı nazara alırlar. 

Şu kadar ki, sosyal sigorta kurumları, ilgiliyi, seçecekleri bir hekime muayene ettirme hakları sak
lıdır. 

Madde — 46. 

Âkıd Taraflardan birinin sosyal sigorta kurumları, tarafından sağlanan yardımların memleket dı
şında bulunan kimselere ödenebilmesi için bu Âkıd Tarafın mevzuatında öngörülen usuller, bahis ko
nusu yardımlara bu Sözleşme gereğince hak kazanan kimseler hakkında da, bu Âkıd Tarafın vatan
daşları imiş gibi, aynı şartlarla uygulanır. 

Madde — 47. 

Bu Söyleşmenin tefsirinde ve uygulanmasında çıkacak zorluklar, Âkıd Tarafların yüksek idare 
makamları arasında anlaşmak suretiyle halledilir. 

Madde — 48. 

1 — Bu Sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri en kusa zamanda Ankara'da teati olunur. 
2 — Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği tarihi takibeden aydan sonraki ayın birinci günü 

yürürlüğe girer. 
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Madde — 49. 

1 — Eski işçiler veya benzerleriyle bunların ölümlerinde hak sahibi kimselerinin durumları, ma
lûllük, yaşlılık veya ölüm hallerinde bağlanan aylıklarla aile aylığına ilişkin haklar bakımından, aşa
ğıdaki hallerde, yeniden tesbit edilir . 

• 1) Vatandaşlık durumları veya ikamet mahalleri sebebiyle aylığın ödenmesi durdurulmuş ise; 
2) Vatandaşlık durumları, ikamet mahalleri veya iki memlekette geçmiş sigortalılık süreleriyle 

muadil sürelerin biri eştirilmemiş olması sebebiyle aylık bağlanamamış ise; 
3) Vatandaşlık durumları sebebiyle aylıkta bir indirim yapılmış ise; 
4) Sözleşmenin uygulanması, halen almakta oldukları veya talepleri halinde alabilecekleri aylı

ğın üstümde bir aylık hağlanımasmı gerektirirse, 
2 —- Yeniden tesbit, ilgililerin, Âkıd Tarafların yetkili sosyal sigorta kurumları aracılığı ile yapa

cakları müraeaat üzerine yapılır. 
Bu müracaatlar üzerine yeniden tesbit edilecek aylık, müracaat tarihini takibeden ay başından 

muteberdir. 
Şu .kadar ki, bu müracaatlar, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık süre için

de yapıldığı takdirde, yeniden tesbit edilen aylık, yürürlük tarihinden muteber olur. 

Madde — 50. 

1 — Ru Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Âkıd Taraflar Sözleşmeyi fesh edebilirler. Fesih 
için, en geç, takvim yılının bitmesinden 6 ay önce karşı tarafa ihbarda bulunmak şarttır; bu takdir
de ıSlözIaşme, o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkar. 

12 — Fesih halinde, daha önce iktisabedilmiş olan haklar için, Sözleşme hükümlerinin uygulanma
sına, ilgilinin yabancı bir memlekette ikamet etmesi halinde mevzuatta öngörülen kısıtlayıcı hükümle
re bakılmaksızın, devam olunur. 

3 — Sözleşmenin yürürlükten kalktığı tarihten önceki devrelerde geçmiş sigortalılık süreleri do-
layısiyle ileride iktisabedileoek olan haklar için, bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına, Âlnd ta
raflar arasında anlaşmak suretiyle tâyin ve tesbit olunacak şartlarla devam edilir. 

Her iki tarafın usulüne göre yetkili kılınmış temsilcileri, yukarda yazılı hususları tasdik zımnın
da., bu Sözleşmeyi imzalamış ve mühürlemişlerdir. 

4 Temmuz 1966' tarihinde Brüksel'de, Türkçe, Filamanca ve Fransıztea ve her üç metin aynı dere
cede muteber olmak üzere, ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Belçika Kırallığı Adına 
İmza tmza 
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Dönem : 2 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Makinalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Dişişleri ve Çalışma komisyonları raporları (1 /319) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26 . 1 . 1967 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 499/411 ^ 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 20 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Milletleırara-

' sı Çalışma Sözleşmesinin onaylammasmın uygun ıbnlunduğuna dair kanun tasarısı» gerekçesi ve 
ilişiğiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmaismı rica öderi/m. 
Süleyman D emir el 

'Başbakan 

Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı gerekçesi 

Bu sözleşme, üyeısi foulunduğu'mıiız Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 196S Haziran ayında 
Cenevre'de yapltığı 47 nci Milletlerarası Çalışıma Konferansımda kabul edilmiştir. 

Korununa tentiibaltiyle teçhiz edilmemiş makinalar Milletlerarası Çalışma Teşkilâtını 1925 yılın
dan beri meşgul öden önemli bir mesele olmuştur. Sanayiin gelişmesi, bununla paralel olarak 
kaydedilen teknik ilerlemeler ve nihayet otomasyon, makina miktarımın dünya üzerinde her tür
lü düşüncenin fevkinde artmasını tevlidcıtmiş, korunma tertilbatiyle teöhiz edilmemiş makinalar 
hükümetlerin, işveren ve işçilerin üzerinde durdukları, başlıca konu haline gelmiştir. Bu konu, 
kalifiye işçi miktarı az olan memleketler için daha da önem arz etmektedir. Filhakika, bu gibi 
memleketlerde iş kazalarının daha geniş mikyasta vukulbulduğu istatistiklerle ısaibidolımakltadır. 
îş kazalarının vukuunda ilgililere yapılan yardımlar göz önümde tutulursa, meselenin bir de eko
nomik yönü olduğu meydana çıkmaktadır. İzah edilen sebeplerle, bu konudaki müışitcrek esasla
rın Milletlerarası bir Sözleşmeyle toslbitinc zaruret görülmüş ve bu Sozleşlme buigüme kadar (13) 
üye Devlet tarafından onaylanmıştır. Bilindiği üzere, memleketimiz kalkınma plânının öngördü
ğü esaslar dâhilinde hızla sanayileşmeye doğru yönelmiş, teknik alandaki ıgeliışmeler makina 
miktarının artmasına sebebolmuştur. Diğer taraftan nüfuısumuzun gün geçtikçe arıtmakta olduğu 
ve kafileye elemanın bu artışı karşılıyamadığı ibdr vakıadır. 

Bu itibarla, iş kazalarını azaltmayı hedef tutan ve millî mevzuatımızla çatışan hükümler ih
tiva e'tmiyen, onu tamamlayıcı bir mahiyet taşıyan mezkûr Sözleşmenin memleketimiz tarafın
dan anaylanımaaının fayda sağlıyacağı mütalâa olunmaktadır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/319 
Karar, No. : 14 

\21 . 2 . 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Mfllkdoalaırdan 'korunma ile ilgili 119 sıayilı Milletlerarası Çalışıma Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna daiir olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlıik temsil çilerinin iştirakiyle Komisyo-
mumuzid'a görüşü'Mü. 

Tülnuü üzeninde cereyan e'den müzaırekfeler neticesinde, gerelkçe<de tafsilen arz ve izah olunan hu
suslar Kdmisyonuımuzca d'a yerinde görülerek, müzakere mevzuu tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulınra'k üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

. Kâtip 
Eskişehir 

E. 0. Sakarya 

Aydın 
Y. Menderes 

izmir 
S. îîcsel 

(Sivas 
S. Kurtbek 

Başkanvekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

Adana 
K. Gülek 

Bursa 
N. Oürsoy 

Konya 
L. Akdoğan 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Ankara 
R. Ergüder 

istanbul 
M. Yardımcı 

Mardin 
R. Bay kal 

Urfa 
B. Hatko (Boran) 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. : 1/319 
Karar No. : 8 

9 . 3 . 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Magmalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte komisyo
numuza havale olunmakla ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, ıgerekçede etraflıca arz ve izalı edil-
Idiği veçhile, tesıam komisyonumuzca dıa yerinıde görülerek aynen kaJbul edilmiştir. 
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Genel Kurulun yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

K. özdemir 

Ankara 
R. Kuas 

İstanbul 
İV. Bulak 

Kütahya 
A. C. Bilgin 

Bu 

N. 

Rapor Sözcüsü 
Ankara 

II. Türkay 

Giresun 
A. Köy men 

İzmir 
E. Turgut 

Samsun 
K. Tülezoğlu 

Afyon Karahiisar 
A.. 1. Ulubahşi 

istanbul 
M. Ertuğrul 

izmir 
M. Döşemeci 

istanbul 
0. İV. Ulusay 

HÜKÜMET TASARISI 

Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 1963 yılında Genele'de toplanan 47 nci Kon
feransında kabul edilen, «Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Sözleşme» nin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. *— Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

20 . 1 . 1967 
Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
G. Bügehan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Somunoğlu t. Tekin 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakam 
8. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
M. Turgut t. Deriner N. Kürşad 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
S. O. Avcı 
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MAKİNALARLDAN KORUNMAYLA İLGİLİ 119 SAYILI SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edi
lerek, orada 5 Haziran 1963 te 47 nci toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel 
Konferansı, toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden; münasip korunma tertibatı 
fbulunmıyan makinaların satışı, kiralanması ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili çeşitli 
tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin milletlerarası bir «özleşme- şeklini almasına karar ver
dikten sonra; 

[Bin dokuzyüz altmışüç yılı Haziran ayının işbu yirmibeşinıci günü, makinalardan korunmak
la ilgili 1963 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki (Sözleşmesi kaJbul eder. 

Bölüm I. Genel hükümler 

Madde — 1. 

1. İnsangücü dışında mihaniki güçle işliyen yeni veyaf müstamel bütün makinalar bu Söz
leşmenin uygulanması bakımından makina sayılmıştır. 

2. Her memleketin yetkili makamı, insangücü ile işletilen yeni veya müstamel makinala
rın işçilere .bedenî bir tehlike arz edip etmediğini ve bunun derecesini1 tâyin ederek söz konusu 
makinaların, ıbu Sözleşmenin uygulanması bakımından makina sayılıp sayılmıyacağına karar 
verecektir. Bu husustaki kararlar, ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil kabiliyetini haiz 
teşekkülleriyle yapılacak istişareyi mütaakıp alınacaktır. Bu teşekküllerden her hangi birisi 
tarafından böyle bir istişare teşebbüsüne geçilebilir. 

3. Bu Sözleşme hükümleri : 
a) Sevk ve idare' ile vazifeli personelin emniyeti bahis konusu olduğu nisbette karayolla

rında veya raylarda işliyen hareket halindeki vasıtalara; 
b) Çalışmakta olanların emniyeti söz konusu edildiği nisbette müteharrik zirai makinalara; 
Uygulanır. 

Bölüm II. Satış, kiralama, diğer her hangi bir surette elden çıkarma ve teşhir 

Madde — 2. 

1. Bu maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarında tehlikeli kısımları ıgösterilen münasip korunma 
tertibatı olmıyan makinaların satış ve kiralanması millî mevzuatla yasaklanmalı veya aynı 
derecede etkili diğer tedbirlerle önlenmelidir. 

2. Bu maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarında tehlikeli kısımları (gösterilen münasip korunma ter
tibatı bulunmıyan makinaların her hangi bir surette elden çıkarılması ve teşhiri yetkili makam
larca millî mevzuatla tesbit edilen belirli tedbirlerle yasaklanmalı veya aynı derecede etkili di
ğer yollarla önlenmelidir. Bununla beraber, bir makinanm teşhiri sırasında gösteri yapmak mak-
sadiyle, geçici olarak korunma tertibatının kaldırılması, her türlü tehlikeye karşı şahısların 
korunması bakımından uygun tedbirler alınmış olmak kaydiyle, bu hüküm ihlâl edilmiş sayıl-
mıyacaktır. 

3. Bütün somunlu vidalar, civatalar ve kamalarla makinaların muharrik kısımları üzerin
de çıkıntı yapan, hareket halinde iken temasa geçen şahıslar için de aynı şekilde tehlike arz 
edebilecek ve yetkili makam tarafından tâyin ve tesbit edilecek olan benzeri diğer parçalar bu 
tehlikeleri önliyecek tarzda planlanmalı, içeri alınmalı ve korunmalıdır. 

4. Bütün volanlar, dişliler, konikler veya sürtünme ile dönen silindirler, kamalar, kas
naklar, kayışlar, zincirler, pinyonlar, sonsuz vidalar, biyeller, düz kaymalı yataklar ve hare
ket halinde iken temasa ıgeçen şahıslar için de tehlike doğurabilecek ve yetkili makam tarafın-
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dan tâyin ve tesbit edilecek olan miller (her iki uç dâhil) ve hareketi ileten diğer nakil aksamı 
bu tehlikeleri önliyecek tarzda planlanmalı veya muhafaza altına alınmalıdır. Makinaların 
kumanda kısımları her türlü tehlikeyi önliyecek şekilde planlanmalı veya muhafaza altına alın
malıdır. 

Madde — 3. 

1. 2 nei madde hükümleri : 
a) imal ediliş tarzları bakımından, münasip bir korunma tertibatı olanlarla aynı güven

liği sağlıyan mâkinalarla, 
b) Tesis tarzları veya konuldukları yer bakımından aynı güvenliği sağlıyan makinalara 

veya bunların sözü edilen 2 nei maddede belirtilen tehlikeli kısımlarına uygulanmaz. 
2. Bakım, yağlama, çalışan aksamın değiştirilmesi ve ayarlama .ameliyeleri esnasında - bu 

ameliyeler her zamanki güvenlik normları uyarınca yapılabilmek kaydiyle - 2 ncı maddenin 3 ve 
4 ncü fıkralarındaki şartlar tam olarak yerine getirilmiyecek tarzda imal edilen makinalar, 
sırf bu yüzden dolayı, 2 nei maddenin 1 nei fıkrasında öngörülen satış, kiralama, diğer her 
türlü elden çıkarma yasağına tabi tutulmıyacaktır. 

3. Makinaların depolanması veya kullanılmaz bir halde biı* tarafa bırakılması veyahut kul
lanılır bir hale .getirilmesi için bunların satışına ve diğer her ıhanıgi bir şekilde elden çıkarıl
masına 2 nei madde hükümleri mâni değildir. Bununla beraber, bu makinalar 2 nei maddede 
öngörülen şartlar yerine getirilmedikçe, depolanmalardan veya kullanılır bir İhale getirilmele
rinden sonra satılmamalı, kiralanmamalı veya her hangi bir şekilde elden çıkarılmamalı veyahut 
teşhir edilmemelidir. 

Madde — 4 

2 nei madde hükümlerinin tatbik mecburiyeti satıcıya, kiracıya, makinayı her hangi' bir 
surette elden çıkaran şalhsa, veya teşhir edene ve uygun hallerde, millî mevzuat gereğince 
bunların temsilcilerine aidolmalıdır. Makinaların satışını, kiralanmasını, her hangi bir surette 
elden (çıkarılmasını veya teşhirini yapan imalâtçıya da aynı vecibeler yüklenir. 

Madde — 5. 

1. Her hangi bir üye, 2 nei madde hükümlerine geçici olarak istisna tanıyabilir. 
2. İşbu Sözleşmenin ilgili üye hakkında yürürlüğe girmesinden itibaren hiçbir halde üç yılı 

geçemiyecek olan bu geçici istisnanın şartları ve süresi millî mevzuatla veya aynı derecede 
etkili diğer yollarla tâyin ve tesbit edilmelidir. 

3. Yetkili makam, bu maddenin uygulanmasında, ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil 
kabiliyetini haiz teşekkülleriyle, icabında imalâtçılara ait teşekküllerle istişare etmelidir. 

Bölüm III. kullanma 

Madde — 6. 

1. Çalışan aksamı dâhil, makinaların tehlikeli kısımlarından her hangi birinin gerekli ko
runma tertibatı olmadığı takdirde, bunların kullanılması millî mevzuatla yasaklanmalı veya 
aynı derecede etkili diğer yollarla önlenmelidir. Bununla beraber, bu yasaklama keyfiyeti, ma
kinaların kullanılmasını önlemeden tam manâs iyle yerine getirilemediği takdirde, bu kullan
manın müsaadesi nisbetindc uygulanmalıdır. 

2. Makinalar, işgüvenliği ve iş hıfzıssıhha sı alanındaki millî kaide ve normlara halel gel-
miyecek surette muhafaza altına alınmalıdır. 
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Madde — 7. 

6 ncı madde hükümlerini uygulamak yükümlülüğü işverene aidolmalıdır. 

Madde — 8. 

1. 6 ncı madde hükümleri, imal ve tesis ediliş tarzları veya bulundukları yer bakımından, 
özel bir korunma tertibatını icabettirmiyen makinalara veya bunların aksamına uygulanmaz. 

2. 6 ve 11 nci madde hükümleri, makinalarm veya bunların aksamının normal güven
lik normlarına uygun olarak yapılan bakım, yağlama, çalışan kısımlarını değiştirme veya ayar
lama ameliyelerine mâni teşkil etmez. 

Madde — 9. 

1. Her üye, 6 ncı madde hükümlerine geçici olarak istisna tanıyabilir. 
2. Bu şekilde geçici olarak tanınan istisnanın süresi, hiçbir halde sözleşmenin ilgili üye 

hakkında yürürlüğe girmesinden itibaren üç yılı geçemez. Söz konusu istisnaların şartları ile 
süresi millî mevzuatla veya aynı derecede etkili diğer yollarla tâyin ve tesbit edilmelidir. 

3. Yetkili makam, bu maddenin uygulanmasında, ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil 
kabiliyetini haiz teşekkülleriyle istişare etmelidir. 

Madde — 10. 

1. İşveren, işçilere makinalardan korunmayla ilgili millî mevzuat hakkında bilgi vermeye 
matuf tedbirleri almalı ve onları makinalarm kullanılmasından doğacak tehlikelerden ve alınacak 
tedbirlerden münasip tarzda haberdar etmelidir. 

2. İşveren, işbu Sözleşmenin istihdaf ettiği makinaları kullanan işçileri hiçbir tehlikeye 
mâruz bırakmıyacak muhit şartlarını tesis ve idame ettirmelidir. 

Madde — 11. 

1. Korunma tertibatı ile mücehhez olmıyan bir makinayı hiçbir işçi kullanamaz. Hiçbir iş
çiden bahis konusu korunma tertibatı bulunmıyan bir makinayı kullanması istenemez. 

2 — Hiçbir işçi kullandığı bir makinanm korunana tertibatını tesirsiz hale getirmemelidir. 
Bir işçi tarafından kullanılacak olan bir makinada mevcut korunma tertibatı tesirsiz hale 
getirilmemelidir. 

Madde — 12. 

Bu Sözleşmenin onaylanması işçilerin millî sosyal güvenlik veya sosyal sigorta mevzuatiyle 
tanınan haklarını ihlâl edemez. 

Madde — 13. 

Bu Sözleşmenin, işveren ve işçilerin yükümlülükleriyle ilgili işbu bölümü hükümleri, yet
kili makam karar verdiği takdirde ve bu makamın tesbit ettiği nisbette serbest çalışan 
işçilere uygulanır. 

Madde — 14. 

Bu Sözleşmenin bu bölümünün uygulanması bakımından «İşveren» deyimi, icabında, millî 
mevzuatın ka'sdettiği anlamdaki işveren vekilini ifade eder. 
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Bölüm IV. Uygulama tedbirleri 

Madde — 15. 

1 — Bu Sözleşme hükümlerinin etkili bir tarzda uygulanmasını sağlıyacak, münasip müey
yidelerle ilgili hükümler de dâhil, bütün lüzumlu tedbirler alınmalıdır. 

2 — Bu Sözleşmeyi onaylıyan her üye, Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını denet
leme amaciyle teftiş servisleri sağlamayı veya yeteri kadar bu teftişin sağlanmış olup olma
dığını araştırmayı taaihhüdeder. 

Madde — 16. 

Bu Sözleşme hükümlerini uygulama alanına koyacak olan millî mevzuat, yetkili makamca, 
ilgili işveren ve işçilerin en fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkülleriyle ve icabında, ima
lâtçı teşekkülleriyle istişare edildikten sonra kaleme alınmalıdır. 

Bölüm V. - Kapsam 

Madde — 17. 

1 — Bu Sözleşme hükümleri, Sözleşmeyi onaylıyan üye tarafından ek bir beyanla uygu
lama alanı kısıtlanmadığı takdirde, bütün ekonomik faaliyet kollarını kapsar. 

2 . — Bu şekilde Sözleşme hükümlerinin uygulama alanının kısıtlandığına dair bir beyan
da bulunulması halinde : 

a) Sözleşme hükümleri en azından, yetkili makamca iş teftiş servisleri ve ilgili işveren 
ve işçilerin en. fazla temsil kabiliyetini haiz teşekkülleriyle istişare edilmesini mütaaikıp 
mühim miktarda makina kullandığı anlaşılan iş yerlerine veya ekonomik faaliyet kollarına 
uygulanmalıdır, istişare teşebbüsüne ve teşekküllerden her hangi birisi tarafından geçile
bilir. 

b) Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 22 nci maddesi uyarınca ve
receği raporlarda, bu Sözleşme hükümlerinin daha geniş alanda uygulanmasında ne gibi ge
lişmeler kaydedildiği belirtilmelidir. 

3 — Bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca beyanda bulunan her üye, daha sonraki bir 
beyanla, söz konusu beyanı tamamen veya kısmen her zaman iptal edebilir. 

Bölüm VI. - Son hükümler 

Madde — 18. 

Bu Sözleşmenin kesin onaylama belgeleri Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Müdürüne 
gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

Madde —19. 

1 — Bu Sözleşme, ancak onaylama bellgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş ol&n Millet
lerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu Sözleşme, iki üyemin onıaylanm (belgıesi Genel Müdür, taratfından tıesdıl edüdiğd taırditoten 
onüki ay sıotnra yürürlüğe girecektir. 
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Mıadde —< 20, 

1, Bu Söyleşmeyi onaylayan her üye, oma, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren om yıllık 
bir devre somumda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüme gıöndereıcıeği ve bu müdürüm 
tescil edeceği bir belliğe ile feshedebilir, Fesih, tescil tarihimden laneak bir yıl sonra muteber 
olıaeakftır. 

*2. Bu Sözleşmeyi »onaylamış olan. ve ıbundan evvelki fıkrada sözü edilen om yıllık devremin 
Mfciminden itibaren ıbdır yıl aarfımdıa bu maddede ömgöırülen fesih hakkım kullanımıyan her üye 
yeniden ıon yıllık bir ımüddet için bağlanmış oflacaJk ve daha sonra bu Sözleşmeyi, her om yıllık 
devremin bitimimde, bu maddede derpiş ledüen şartlar laltımda feshedebilecektir. 

Madde — 21: 

1. 'Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri tarafımdan kenıdisine bildi-
ırilen oımıaylaımıalarım ve fesihlerin tescil ledıilddğind Milletlerarası Çalışmıa Teşkilâtınım bütün 
üyerinıe teibliğ 'edecektir. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sö&leşmıenin ikinci onaylama belgesinin tescil ödıildd-
ğini Teşkilât üyelerinıe tebliğ öderken, bu Söyleşmenin yürürlüğe ıgirıeceği tarih hakkında Teş
kilât üyelerinin ıdikkatini çekecektir. 

Madde — 122. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukardaiki umaddeler gereğince tescil etmiş ol
duğu bütün onaylamalara ve fesihlere dair itam bilgileri, Birleşmiş Milletler Amıdlaşmasının 102 
inci madesi uyarınca tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler Sekretimıe ulaştııracıalktır. 

(Madde — 03. 

Bu Söyleşmemin yürürlüğe girmıesinldem itibaren her on yılkk bir devre sonunda, Millötlerara-
sı Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmemin uygulanması hakkımdaki ıraporu Genel Kon
feransa sunacak ve 'onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi melesesinin konferans 'gündeminle 
alınıp lalınmaması hususunu inceleyecektir. 

Madde —• 124. 

1. Kcmfenansın Ibu Söyleşmeyi tamamen veya ikısmem değiştirıen yeni bir közleşmeyi kabul et
mesi halinde ve yeni Sözleşme (aksimi öngörmediği takdirde : 

ıa)' Tadil edici yemi Söızleşmıemıin bir üye tarafından 'onaylanması keyfiyeti, yulkardaki 20 
nci madde nazara alınmaksızın ve tadil edici yenıi Sözleşme yürürlüğe 'girmiş olmıalk (kayıt ve 
şartiıyle, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshimi gerektirecektir. 

ıb)' Tadil ledici yeni Sözleşmemin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Söızleşme üyelerin 
onaylanımasina lartık açık bulundurulmıyacıaktır. 

2. Bu Sözleşme, omu saylayıp da tadil edici Söyleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler içim 
her halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle yürürlükte olmakta devam ledeceıktir. 

. ılMpadde — 125. 

Bu Söyleşmemin lEransızcıa ve İnlgilizıce metinleri 'aynı derecede mutdberdiır. 

• • — m» M 
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Dönem : 2 0 0 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : JLQ I 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Dışişleri ve Çalışma 

komisyonları raporları (1 /293) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 12 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 431/7126 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mecılisiıne arzı Bakanlar Kuraılunca 
30 . 11 . .1966 tarihimde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında im
zalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulu'mduğuna dair kanun tasarısı.» 
ile gerekçesi ve ekli Anlaşjma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman Demirci 

O E R 1*] K Ç E 

Madde 1. — Kanunun birinci maddesi, Sözleşmesinin onaylanmasına dairdir. 

Madde 2. — ikinci madde, ka'nunım yürürlük ıtarihinıi tcsibit etmektedir. 

Madde 3. — Üçüncü madde, kanunun Balkanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmek
tedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 21 . 12 . 1966 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No: 1/293 
Karar No: 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
30 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzala
nan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair» kanun tasai'isı, ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan uzun müzakereler sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda, Kırallığı 
arasında akdedilen Sözleşmenin her iki .memlekette tatbik edilmekte olan Sosyal Sigorta kanunlarına 
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tabi olanların diğer tarafın ülkelerine gittikleri takdirde, orada'ki sigortalılarla eşit muamelenin tat
biki maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan Sözleşmenin tasdikine mütedair kanun tasarısı Ko
misyonumuzca prensip itibariyle uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardı m 

Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
İstanbul İzmir Tokat Antalya. 

A. E. Birol M. Döşemeci C. Ayhan II. F. Boztepe 

Balıkesir 
A. 1. Kırımlı 

Kars 
C. Ekinci 

(Jankırı 
D. Akcaoğlu 

Kayseri 
F. Cumahoğlu 

Diyarbakır 
T. Ziya Ekinci 

Konya 
*S'. $. Yücesoy 

İstanbul 
0. Nuri Ulusuu 

Tekirdağ 
/. Demir 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/293 
Karar No. : 10 

Dışişleri Komisyonu raporu 

21 . 2 • 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Üumhuriydti ile Helanda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşimesiüin 
onaylanmasının uygun bulun'duğuna da'ir* olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de etraflıca belirtildiği üzere, mevzuu-
balliils iki memleketteki sigortalıların eşit muameleye tabii tutulmaları m'aıksadma matuf olarak ha-
zuriıanmıış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen 
'kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Kâtip 
Eskişehir 

E. G. Sakarya 

Aydın 
Y. Menderes 

İzmir 
S. Ikftel 

Sivas 
S. Kurtbek 

Başıkanvekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

Adana 
K. Gülek 

Bursa 
N. Gürsoy 

Konya 
L. Akdoğan 

M. Meclisi (S. Sayış: 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Ankara 
R. Er güder 

İstanbul 
M. Yardımcı 

-Mardin 
/?. Baykal 

/Urfa 
B. Ilatko (Boran) 

ı : 2:11) 



— 3 — 
Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 
Esası No. : 1/293 

Karar No.: 5 

9 . 3 . 1967 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Sağlık ve ıSosyal Yardım ve Dışiş
leri komisyonları raporu ile birlikte komisyonumuza harvale olunmakla ilgili Bakanlık temsil
cileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, bahis konusu tasarılar her iki memlekette tat
bik edilmekte olan sigorta kanunlarının bir diğerine çalışmak üzere giden sigortalıların da, o 
memlekette tatbik edilen hükümlerden istifadesine matuf olarak hazırlanmış bulunan Sözleş
menin tasdikine mütedair olan kanun tasarısı komisyonumuzca da yerinde ıgörülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun yüce tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
İstanbul 

K. Özdemir 

Ankara 
R. Kuas 

İstanbul 
İV. Bulak 

Kütahya 
A. C. Bilgin 

Başkanı Bu 

N, 

Rapor Sözcüsü 
Ankara 

II. Türkay 

Giresun 
A. Köy men 

İzmir 
E. Turgut 

Samsun 
. K. Tülezoğlu 

Afyon KaraMsar 
A. 1. Ulubahşi 

İstanbul 
M. Ertuğrul 

İzmir 
M. Döşemeci 

İstanbul 
0- İV. JJlusoy 

M. Meclisi :«. 5i : 231 
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HÜKÜMETİN TEKLÎEtf 

Türkiye Cuımhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında 5 . 4 . 1966 tarihinde Anka
ra'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi» 
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürüttür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
G. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/ . Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

30 . 11 . 1966 
Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 
Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakan? 
8. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Halâmda Kırallığı arasında sosyal güvenlik konusunda akdedilmiş 
bulunan Sözleşmenin başlıca gayesi, her iki memlekette Sosyal Sigorta kanunlarına tabi olan
ların diğer tarafın ülkesine gittiklerinde oradaki sigortalılarla eşitt muıaıme'leye taıbi tutulma
lar] nı sağlamaktır. Sözleşmeye göre, taraflardan birinin ülkesinden diğer tarafın ülkesine gi
decek olan sigortalılar, burada bulundukları sürece, kendi memleketlerinde imiş gibi sosyal 
sigorta haklarımdan yaıraıianaiöaklandır. Bundan başka, Sigorta 'kanunlariyle sağlanan yardım
lardan yararlanma bakımımdan, her iki memlekette geçen sigortalıdık ve prim ödenme süreleri 
birleştirilmiş olacaktır. 

MADDE ] . — Kanunun b'iıiinci m'aid'dösi Sözleşmenin onaylanmasına daiirdiır. 
5 . 4 . 1966 tarihinde, Türkiye'de iımzia edile?* Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler, aşağıda, 

kendi madde numaralariyle izah edilmiştir. 
Madde 1. — Sözleşmemin 1 nci maddesinlde Sözleşmede yer alan (mevzuat, ülke, vatandaşlar, 

yetkili makam, kurum, yetkili kurum, ikamet, aile fetrleri sigortalılık süreleri v. b.) tâbirle
rin tarifi yapılmıştır. 

Madde 2. — Bu madde, Sözleşmenin hangi sosyal güvenlik mevzuatı hakkında uygulanacağı-
na dairdir. 

Bu mıadde hükmüme göre Türkiye'de ve Holânda'da uygulamı sosyal sigortalara tâbi bulu
nanlar, bu Sözleşme ile tanıman haklardan yararlanacaklardır. 

Madde 3, —• Bu (maddede, Sözleşmemin Âkıd Taraflar vatandıaşlariyle bunların geçindirmekle 
yükümlü oldukları kimseler hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 231) 
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Madde 4. — Bu madde, 3 neü maddede belirtilen kimselerin hak ve vecibeleri bakımından, 

eşit muameleye tâbi tutulacakülarıına dairdir. 

Madde o. — Maddede, Âkıd Taraflardan birinin mevzuatıma göre hak kazanılmış aylık ve 
gelirlerin ve bunlara yapılacak zamların, hak sahibinin diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikâmet et
mesi sebebiyle değiştirilemiyeoeğü, durdurulamıyacağı, kesilemiyeceği ve el konulamıyacağı hük
me bağlanmıştır. 

Madde 6. — Bu madde, Söyleşmemin aynı sigorta vakası veya aynı sigotalılık süresi için 
iki taraf mevzuatı gereğince birden fazla yardım yapılmasına hak kazandırmadığını, bir si
gorta yardımımın diğer bir sigorta yardıımiyle veya başka kazançla birleşmesi halinde yar
dımın kesilmesi veya tamamen düşürülmesi icabediyorsa buınun, hangi şartlarla ve ne gibi 
hallerde yapılacağını açıklamış bulunmakta, ayrıca bir sigortalıya sigortalılık ve prim öde
me sürelerine göre her iki memleket tarafından aylik bağlanmış olup da bu aylıklarda bir 
indirme yapılması söz konusu itse, indirmenin, kendilerine isabet eden hisseler oranında yapıla
cağını öngörmektedir. 

Madde 7. — Bu maddede, Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde çalışan işçi ve benzerlerinin, 
ikametgâhlarının diğer Akıd Taraf ülkesinde bulunduğu ve bunların işverenlerinin yahut te
şebbüs merkezinin diğer Âkıd Taraf ülkesinde olduğu takdirde dahi, bu işçilerin veya ben
zerlerinin çalıştıkları tarafın mevzuatınla tabi olacakları derpiş edilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde, 7 nci maddede konulan hükmün istisnalarını ihtiva etmektedir. Bu 
maddeye göre, 

a) Bu madde hükmüne göre iş merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir 
işyerine bağlı olarak çalışan işçiler veya benzerleri, bir işin yapılması için geçici olarak di
ğer tarafın ülkesine gönderildiği takdirde, buraya vardıkları tarihten itibaren 24 ay müd
detle, kendi memleketlerinde çalışıyormuş gibi, hakkında kendi memleketi mevzuatı uygulanacak
tır. Bu gibiler, diğer Âkıd Taraf ülkesindeki ç>alışma süresi 24 ayı geçtiği takdirde, diğer 
Âkıd Taraf yetkili makamının muvafakati alınmak suretiyle, haklarında kendi memleketleri 
mevzuatımın uygulanmasına devam olunıaoaktır. 

b) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan nakliyat işinde çalışan ve işin 
icrası için geçici olarak diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilen bir işçi veya benzeri hakkın
da da teşebbüs merkezinin bulunduğu ülkede çalşı yormuş gibi, o yer mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde 9. — Bu cnuadde, Âkıd Tarafların elçilik ve konsolosluklarında veya buralardaki me
murların şalhsi hizmetlerinde çalışanların, konsolosluğun bulunduğu yer mevzuatına tabi olaca
ğını, ve bu işçiler veya benzerleri Âkıd Tarafın vatandaşı iseler ne yolda işleme tabi olacak
larını tanzim etmektedir. 

Madde 10. — Bu madde yetkili makamlara bâzı işçiler veya işçi toplulukları için uygu
lanacak mevzuat bakımından 7 - 9 ncu maddeler 'hükümlerine istisnalar koyma hakkı tanımak
tadır. 

Maidde 11. — Bu madde bir işçi veya benzerinin; Hastalık ve Analık Sigortası bakımından 
yardımlara hak kazanılması, bir hakkın ihyası ve idamesi lâzımgeldiğinde, birbirini takibeden 
veya münavebeli olarak her iki Âkıd Taraf ülkesinde geçen hizmetlerinin birleştirileceği ana-
prensibini getirmektedir. 

Madde 12. — Bu maddede taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı bulunan, bir kim
seye diğer taraf ülkesine gitmesi halinde kendisi ve aynı ülkede bulunan ailesi fertleri
nin hangi şartlarla yardıma müstehak olabilecekleri ve şartları yerine getirmiyenler için 
de ne yolda işlem yapılacağı açıklanmaktadır. 
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Madde 13. — Bu madde, Âkıd Taraflardan birinin işçisinin diğer Âkıd Taraf ülkesin

de geçici olarak bulunduğu sırada sigorta yardımları bakımından yapılacak işlemler ile, 
yine bir taraf mevzuatına göre yardumlardan faydalanmıya başlamış bir kimısenin veya aile 
ferdinin diğer taraf ülkesine gittiğinde ne yolda muamele yapılacağını, nakdî ve aynî yardımla
rın ne suretle ifa edileceğini tanzim etmektedir. 

Madde 14. — Bu madde de, Âkıd Taraflardan birinin kurumuna bağlı bir işçi veya benzerinin 
diğer Âk/d Taraf ülkesinde ifkâme't elden aile fertlerinin de sağlık yardımlarından faydalanacağı ve 
yardımların kapsamı, süresi ve ifa şeklinin ikâmet mahallindeki kurumca uygulanan mevzuat hü
kümlerine tabi olacağı hükme bağlanmış, aile fertlerinin ikametgâhlarımın sigortalının çalıştığı 
Âkıd Taraf ülkesine naklettiklerinde evvelce başlamış yardımların devam edeceği Öngörülmüştür. 

Madde 15. — Bu 'madde analık yardımlarının ne suretle yapılacağını göstermektedir. 

Madde 16. — Bu madde de; 
a) Aynı zamanda ve her iki taraf mevzuatına göre aylık veya gelir lalmak'ta olan ve Âkıd 

Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir kimsenin, bu taraf mevzuatına göre yardım görme 
hakkına sahiboldukları takdirde, gerek kendilerine ve gerekse aile fertlerine yapılacak yardım
ların yükünün ikamet mahallindeki kuruma aid olacağı. 

b) Yalnız bir taraf mevzuatına göre aylık veya gelir alan kimselere ve aile fertlerine, diğer 
Âkıd Tar'af ülkesinde ikameti halinde, yapılacak yardımların yükününde aylığı ödiyen kuruma 
aidolacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 17. — Bu maddede Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nei fıkrası, 13 ncü maddenin 1,2 
ve 6 nci fıkraları, 14 ncü maddenin 1 nci fıkrası ve 16. neı maddenin 2 nci fıkrası (gereğince ya
pılan yardımlar tutarının yetkili kurumlarca, yardım yapan kurumlara ödeneceğini, ödemenin 
Sözleşmenin tatbikini tanzim eden idari anlaşmada tesbit olunan usullere göre yapılacağı, icabında 
ödemenin götürü olarak yapılabileceği öngörülmüştür. 

Madde 18. — 19, 20, 2.1, Bu maddeler maluliyet sigortası haklarından faydalanma hususunu 
tanzim etmektedir. Maddelerde prensiıbolarak; 

a) İki Âkıd Taraf ülkesinde geçen hizmetlerin, hakkın tesbiti ihyası ve idamesi hallerinde, 
birleştirileceği, 

b) Sigortalıya malûllük yardımlarının, malûllükle sonuçlanan işgöremezlik halinin vukuagcl-
diği tarihte tabi olduğu mevzuata göre hesaplanacağı, 

c) Malûllük yardımının durdurulması ve kesilmesi hallerinin vukuunda ne yolda işlem yapı
lacağı yer almıştır. 

Madde 22. — Bu madde de yaşlılık ve ölüm sigortalarında sağlanan 'hakların tesbiti ihyası 
ve idamesinde iki taraf mevzuatına göre tabi olarak geçen sürenin aynı zamana rastlamamak 
kaydiyle birleştirileceği anaprensibi vaz'edilmiştir. 

Madde 23. — Bu madde de, iki tarafın mevzuatına tabi olmuş bulunan bir sigortalı için, 
Âkıd Tarafların her birinin mevzuatına göre kazanılacak yardımların hesap -şekli gösterilmiştir. 

Bu maddeye göre, yardi'mlarm miktarının hesaplanmasında esaslar, her iki memlekette geçen 
sigortalılık süreleri ile prim ödeme sürelerinin birleştirilmesi ve her iki merci tarafından bu 
'sigortalılık ve prim ödeme sürelerine göre bağlanacak aylık miktarının teslbitidir. 

Bu duruma göre, her iki tarafın sosyal sigorta kurumları, 'ilgililerin aylığa hak kazanıp kazanmadı
ğını töslbit ederken, ilci memlekette geçen ve aynı zamana rastlamıyan sigortalılık ve prim ödeme 
sürelerini birleştirecekler ve aylık miktarını hesapladıktan .sonra, bu miktarın, ilgili memlekette 
geçen 'sigortalılık süresine tekabül eden kısmı o memleket kurumu tarafından ödenmesi gereken 
aylık nııik'tarı olacaktır. 
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Maddede ayrıca, 
a) îlıgili, yukardaki esasa ;göre, birleştirilen sigortalılık süreleri nazarı itibara alınmak sure

tiyle, iki taraf mevzuatına göre gerekli şartları aynı zamanda yerine getirmediği fakat bunlar
dan birine göre aranan şartları yerine getirdiği takdirde, yardımın tutarının yine hizmetle mü-
tenasibolarak hesaplanacağı, 

b) İlgili, iki /taraf mevzuatında aranan şartları aynı zamanda yerine getiremediği ve fakat 
bu taraf mevzuatına tabi "hizmetleriyle, diğer tarafta geçen hizmetleri nazara alınmaksızın, 
şartları yerine getiriyorsa, yardım tutarının, yalnız yardıma hak kazanmış bulunduğu mevzuata 
ıgöre ve bu mevzuata taM olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle tâyin olu
nacağı, bu iki haldede diğer Âkit Tarafın şartları yerine geldikçe aylıkların genel esaslar içinde 
yeniden hesaplanacağı, 

c) 22 nci maddedeki genel prensip uygulanmadan, yalnız bir Âkit Taraf mevzuatına tabi 
olarak geçmiş sigortalılık süreleri nazara alınarak o memleket mevzuıatma göre hesaplanacak 
yardım tutarı yukar-ki esaslara göre bulunan aylıktan fazla ise, hu Âkit Taraf kurumunca ya
pılan yardımın aradaki fark kadar artırılacağı, öngörülmüş bulunmlktadır. 

Madde 24. — 25. — Bu maddeler, yaşlılık sigortası hakkındaki Holânda mevzuatındaki, 
Türkiye'miz mevzuatında bulunmıyan, farklı ihak tanıyan hükümlerinin Holânda da çalışmış 
Türk işçilerine uygulanmasını temin maksadiyle sözleşmede yer almıştır. 

Madde 26. — Bu madde de, her ' iki Âkit Taraf mevzuatına talbi olmuş bir işçinin ölümün
de, hak sahibi kimselerinin yalnız işçinin ölüm tarihinde tabi bulunduğu mevzuat ile sağlanan 
yardımlardan faydalanacağı sebkeden sigortalılık sürelerine göre aylığın bölünmiyeceği, ve fakat 
işçi, ölüm tarihinde Türk mevzuatına tabi tutuluyorsa, gerek hak sahiplerinin aylığı hak kaza
nıp kazanmadıklarının, gerekse yapılacak yardım miktarının tesbitinde Holânda mevzuatına tabi 
olarak geçmiş sigortalılık sürelerinin hesaba dâlhil edileceği hükme (bağlanmıştır. 

Madde 27. — Bu madde, yaşlılı'k sigortası hakkındaki Holânda mevzuatında 1 Ocak 1957 tari
hinde 65 yaşını tamamlamış olanlarla, 15 - 65 yaşları arasmdâkilere sağlanan özel haklardan 
Türk vatandaşlarının da Holânda vatandaşları igilbi aynı şartlarla faydalanacağını derpiş et
mektedir. 

Madde 28. — Bu madde, Holânda mevzuatında dul ve yetimlere sağlanan 1 Ekim 1959 dan 
önce vukuibulmuş ölüm hallerinde yapılması öngörülen, yarldımlardan, Türk vatandaşlarınmda 
eşit şartlarla faydalanacağını göstermektedir. 

Madde 29. — Bu madde, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası haMandaki Türk mevzuatında 
derpişedilen sigortalılık başlangıç tarihinin, Türkiye'de işe girmeden Holânda'ya giden bar işçi 
için Holânda da ilk işe girdiği gün olarak kabul edilmesine dairdir. 

Madde 30. 31, 32. — Bu maddeler, Holânda iş Ikazası ve meslek hastalığı sigortası mevzuatı
nın genel hastalık ve malûllük sigortası mevzuatı içinde mütalâa edilmesi kabul edildiği için, 
kendi mevzuatımız bakımından, iş kazasına uğrıyan veya meslek hastalığına tutulan bir işçimi-
'zin ikametgâhını Holândaya nakletmesi halinde ,gerek sağlılk yardımlarının gerekse ödeneklerin 
nasıl sağlanacağını tesbit etmelktedir. 

Madde 33. — Bu madde Holânda da çalışan ve çocukları Türkiye'de ikamet eden Türk işçi
lerinin aile yardımlarından istifade edeceğine dairdir. 

Madde 34. — Bu madde Holânda mevzuatına göre sağlanan işsizlik yardımlarına hak kaza
nılmasında ıher iki memlekette geçen çalışma sürelerinin 'birleştirileceğine dairdir. 

Madde 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42. şekle ait bâzı hükümleri ihtiva eden ve bu kabîl sözleşmelerde 
yer alan »maddelerdir. 
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(Bu maddeler özellikle, 
1. Yetkili makamların sözleşmenin uygulanması için gerekli bütün idari tedbirleri alacakla

rını, bunlar hakkında birbirlerine bilgi vereceklerini, sözleşmenin uygulanmasına etki yapabile
cek bütün mevzuat tadillerinden birbirlerini haberdar edeceklerini, 

2. İki Âkit Tarafın makam ve kurumlarının .gerek birbirleriyle .gerekse ilgililerle veya vekil-
leriyle yazışma yapabileceğini, 

3. Hol ân da sağlık kurumunca verilmiş olan tıibbi raporların Türk Kurumlarınca verilmiş 
addedileceğini, 

4. Bir taraf için, movzuuatına göre tanzim edilecek belgelerin pul, resim, harçtan muaf ol
ması halinde bu muafiyetin diğer taraf mevzuatına göre tanzim edilecek belgelerede teşmil 
edileceğini, 

5. Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenen belgelerin ve yazıların 'konsoloslukların 'tasdik ve 
harçlarından muaf olduğunu, 

6. Âkit Taraf kurumlarının aralarında doğrudan doğruya ve Fransızca yahut İngilizce olarak 
yazışma yapacaklarını, 

7. Âkit Taraflardan birinin .makam ve kurumlarının, kendilerine verilen dilekçe ve belgeleri 
sırf diğer Âkit Tarafın resmî diliyle yazılmıştır mucip sebebiyle reddodemiycceklermi, 

8. Bıir tarafın yetkili kurumuna ve [makamına veya belirli bir teşekkülüne yapılacak ta
lep, müracaat ve ihbarın diğer tarafın yetkili mercilerine yapılmış kabul edileceğini, 

9. Diğer Âkıd 'Taraf ülkesinde bulunan kimselere Sözleşme gereğince yapılacak yardımlara, 
kurumlanın kendi panaılıarıiyle yapabileceğini, Âkıd Taınaflaır arasındaki transferlerin, transfer ta
rihinde yürürlükte bulunan bu konudaki .anlaşma ve kuraıllıaıra >göre yapılacağını, 

10. Sözleşmemin tatbikatından doğıan lanlaşmazılıkların iki taraf yetkili makamlarının müza-
kere yoliyle halledileceğini, 

11. 6 ıay için halledilemiyen anlaşmazlıkların 'hakem kuruluna tevdi edileceğini, 
12. Vierilen avansların ımahsulbunda yardımcı 'olunacağını, 
13. Yardımlardan kesinti yapılması lüzumu halinde yetkili teşkilatın tailelbindın yerine (geti

rileceği, öngörülmüş bulunmaktadır. 

Madde 43. — Bu maddede, Sözleşmenin, yürürlük 'tarihinden önceki devre için bir yardım 
ödenmesi hakkını doğurmadığı ve fakat Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önoe Âkır Ta
raflardan birinin mevzuatına tabi olarak geçmiş olan bütün sigortalılık süreıleramin, Sözleşme hü
kümlerine göre hak kazanılacak yardımların tâyininde nazara .alınacağı, Söaleşımenin yürürlüğe 
ıgirdiği tarihten önce vukua gelmiş olaylar için dahi bu Sözleşme hükümlerine göre aylık veya 
gelir bağlanabileceği, evvelce toptan edeme yapılmak suretiyle tasfiye edilmemiş (hakların ilgili
nin müracaatı üzerine, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihya edileceğini, bu ka
bil haklar için ilgilinin Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde .müracaat etmesi 
lâzumgeldiğıi ve bu müracaatın yapılması halinde Âkıd Taraflar mevzuatında yer alan hakkın 
düşmesi ve zamanaşımı hükümlerinin uygulammıyeağı, müracaat bu süreden sonra yapılmış olsıa 
bile yardım hakkının yine düşmiyeoeği veya zıamanaşımına uğramıyacağı, şu kadar ki hu hak
kın, Âkıd Taraf mevzuatında şayet daha müsait hükümler ıbulunmuyoraa müracaat tarihinden 
başlıyacağı, hükme bağlanmıştır. 

Madde 44, 45, 46. — Bu maddeler, Söyleşmemin Holânda Kırallığı bakımından Avrupa kıırallık 
ülkesinde uygulanacağınım, Sözleşmenin tasdiki belgelerimin Lâhey'de teati edileceğini ve tasdik 
belgelerinin teati edildiği ayı talkibeden ayın ilk 'günü yürürlüğe gireceğini öngörmektedir. 

Madde 47. — Bu madde, Söyleşmenin süresiz Olarak lakdedildıiğini, fesih için en ıgeç içinde bu
lunulan takvim yılının sona ermesinden 6 ıay evvel karşı taraf a ihbarda bulunulması şart olduğu
nu, bu takdirde Sözleşmenin o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkacağını hükme bağla
mıştır. 
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Madde 48. — Bu mıadde, Sözleşmemin feshi halinde Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından 

'doğan ıbüıtiin halkların saklı olduğunu, fesihtim muteber olduğu tarihten önceki süreler dolayısiyle 
ilerde iktisabıoilumacak hakların kaybolmıyaeağını, bu hakların 'hilâbara varılacak (bir mutaba
katla devam ettirileceğini veya böyle bir mutabakat sağlamıasıazsa ilgili Kurcumun mevzuatının tat-
fhdlfei suretiyle ıteslbit olunacağını öngörmüştür. 
Sözleşmeye ekli protokolde de, 

1. Holânda da yapılmakta olan ve Sözleşme yürürlüğe girinceye kadar kanunlaşacağı ifade 
o:lunan yeni mevzuat çalışmalarında, iş kazaları ile mesilek hastalıkları konusu 'genel maluliyet 
ve hastalık rejimi içinde mütalâa edildiğinden, bu konularda yapılacak yardımlarım da, ıgenel re
jimler çerçevesi dç:iınde sağlanacağı, 

2. Sözleşme, yukarda ıbahsolunan yeni Holânda mevzuatımdan önce yürürlüğe girdiği takdir
de, bu Sözleşmenin, İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası hakkımdaki Holânda mevzuatına 
uygulanacağı protokolün 'Sözleşmenin layrılmaz bir parçası olduğu ifade 'edilmiştir. 

Yukarda hükümleri tahlil vıe izah edilmiş bulunan Sözleşme Türk Sosyal ıSigoırta mevzuatı ile 
aJhcmk halindedir. Bu sebeple Sözleşmenin tanafmuzdan tasdikine bir engel ibulunmamialktadır. 

MADDE 2. — Kanunun yürürlük tarihini tesbit etmektedir. 

MADDE 3. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLÂNDA KIRALLIĞI ARASINDA 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ 

İki Devlet arasında sosyal güvenlik alanındaki münasebetleri düzenlemeyi arzu eden : 
Türkiye Cumhurbaşkanı 

ve 
Holânda Kıraliçesi 

aşağıda yazılı hükümler üzerinde mutabakata varmışlardır. 

KISIM I 

Genel hükümler 

Madde — 1. 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında : 
a) «Mevzuat» tâbiri, 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı sosyal güvenlik rejimleri ve kollarına 

ilişkin olarak yürürlükteki ve ileride yürürlüğe konulacak kanun, tüzük ve yönetmelikleri; 
b) «Ülke» tâbiri : 
Türkiye bakımından, millî sınırlar içindeki Türkiye ülkesini, 
Holânda bakımından, Avrupa'daki Kırallık ülkesini; 
c) «Vatandaşlar» tâbiri : 
Türkiye bakımından, Türk vatandaşlığını haiz kimseleri, 
Holânda bakımından, Holânda vatandaşı olan kimseleri; 
d) «Yetkili makam» tâbiri : 
Türkiye bakımından, Çalışma Bakanını, 
Holânda bakımından, Sosyal İşler ve Kamu Sağlığı Bakanını; 
e) «Kurum» tâbiri, mevzuatı tamamen veya kısmen uygulamakla görevli teşkilât veya makamı; 
f) «Yetkili kurum» tâbiri, sigortalının yardım talebinde bulunduğu tarihte bağlı bulunduğu ku

rumu veya kendisinden yardım talebetme hakkına sahibolduğu veyahut son defa çalıştığı ülkede ika
met etse idi kendisinden yardım talebetme hakkına sahibolacağı kurumu; 

g) «Yetkili taraf» tâbiri, ülkesinde, yetkili kurumun bulunduğu Âkıd Tarafı; 
h) «İkamet» tâbiri, daimî ikameti; 
i) «İkamet mahallindeki kurum» ve «bulunulan yerdeki kurum» tâbirleri, sırasiyle, ilgilinin 

ikamet ettiği yerde yardımları yapmakla görevli kurumu ve ilgilinin geçici olarak bulunduğu yer
de, bahis konusu yardımları bu Âkıd Taraf mevzuatına göre yapmakla görevli kurumu veya. 
böyle bir kurum mevcut değilse, ilgili tarafın yetkili makamınca belirtilen kurumu; 

j) «Aile fertleri» tâbiri, çalışan kimsenin, ikamet ettikleri memleket mevzuatına göre, yardım
dan faydalanma hakkına sahibolarak kabul edilen, ailesi fertlerini; 

k) «Ölen sigortalının hak sahipleri» tâbiri, uygulanan mevzuata göre böylece kabul veya tarif 
edilen kimseleri; 

1) «Sigortalılık süreleri» tâbiri, mevzuata göre sigortalılık süresi olarak tarif veya kabul 
edilen prim ödeme veya çalışma süreleri ile aynı mevzuata göre, sigortalılık süresi veya çalışma 
süresine muadil olarak kabul edilen bütün süreleri; 

m) «Yardımlar», «Aylıklar» ve «Gelirler» tâbirleri, kamu fonlarından ödenen bütün elemanlar 
da dâhil olmak üzere, zamlar, ayarlamalar, ek tahsislerle birlikte bütün yardımları, aylıkları, 
gelirleri ve aylık veya gelir yerine ödenebilen sermaye yardımlarını; 

ifade eder. 
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Madde — 2. 

1 — Bu Sözleşme aşağıda yazılı sosyal güvenlik mevzuatına uygulanır : 
a) Holânda'da : 
1) Hastalık sigortası (Hastalık ve analık hallerinde yapılan para yardımları ve sağlık yardım

ları) ; 
2) Malûllük sigortası; 
3) Yaşlılık sigortası; 
4) Dul ve yetimler sigortası; 
5) işsizlik sigortası; 
6) Aile yardımları; 
7) Kömür madeni işletmelerinde çalıştırılan kimseler hakkında uygulanan özel rejimlere, 
ilişkin mevzuat; 
b) Türkiye'de : 
1) Sosyal sigortalar : 

i) Hastalık ve analık sigortası, 
ii) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, 

iii) tş kazalariyle meslek hastalıkları sigortası; 
2) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı; 
3) Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı; 
na ilişkin mevzuat. 
2 — Bu Sözleşme, bu maddenin 1 nci fıkrasında sayılan mevzuatı değiştirecek veya tamamlıya-

cak olan bütün kanun ve tüzüklere de uygulanır. 
Sözleşme : 
a) Yeni bir sosyal sigorta koluna ilişkin mevzuata, Âkıd Taraflar arasında bu maksatla An

laşma yapılması şartiyle uygulanır. 
b) Mevcut sosyal güvenlik rejimlerini yeni sigortalı zümrelerine teşmil edecek olan mevzu

ata, bu hükümlerin yayınlandığının bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık bir süre içinde, ilgili 
Âkıd Taraf Hükümetince itirazda bulunulmaması' şartiyle uygulanır. 

Madde — 3. 

1 — Bu Sözleşme hükümleri, Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı olup bu Taraflardan birinin 
mevzuatına tabi olan veya tabi olmuş bulunan işçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri ve 
ölümlerinde hak sahipleri hakkında uygulanır. 

2 —• Bu Sözleşme hükümleri, kançılarya kadrolarında çalışanlar dâhil, elçilik ve konsolosluk
lardaki meslek memurları ile Âkıd Taraflardan birinin resmî dairelerinde çalışmakta iken hükü
metleri tarafından diğer Taraf ülkesine gönderilen memurlar hakkında uygulanmaz. 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı olup haklarında bu Sözleşme hükümleri uygulanan kimse
ler, 2 nci maddede yazılı mevzuata, mükellefiyetler ve haklar bakımından, diğer Âkıd Tarafın 
vatandaşları ile aynı şartlarla tabidirler. 

Madde — 5 

1. — Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre hak kazanılmış olan aylık veya gelirlerle bun
lara yapılan zamlar, hak sahibinin ödemeyi yapacak kurumun bulunduğu ülkede değil de diğer 
Âkıd Taraf ülkesinde ikamet etmesi sebebiyle, hiçbir indirime tabi tutulamaz, değiştirilemez, 
durdurulamaz, kesilemez ve el konulamaz. 
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2 — Âkıd Taraflardan birinin sosyal sigorta yardımları, üçüncü bir Devletin ülkesinde ika

met eden diğer Âkıd Taraf vatandaşlarına, bu üçüncü Devlet ülkesinde ikamet eden kendi va
tandaşları ölçüsünde ve aynı şartlarla ödenir. 

Madde — ıG. 

İki Âkıd Tarafın kuramlarınca kısımî aylıklar sakilinde bağlanan ihtiyarlık sigortası yardımla
rı hariç olmaık üzere, bu Sözleşme, aynı sigorta vakası veya aynı sigontalılıik süresi için iki 
Âkıd Tarafın mevzualtı gereğince binden fazla yardım ya.pılrnaısma ıhaik kazandırmadığı gibi 
'böyle bir hakiki devam eıttiremez. 

2. Bir yardımın diğer sosyal güvenlrk yardımlariyle veya bir 'kazançla b'irleşımesi halinde, 
Âıkıd Taraf landan birinin mevzuatına göre yardımım azaltılması, durdurulması veya kesilmesi ge
rekiyorsa, diğer Âkıd Tarafın mevzuatı gereğinıoc sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılmış 
olması veya diğer Âkıd Taraf ülkesinde bir kazanç elide edilmesi hallerinde de aynı büklümler 
uygulanır. 

3. 2 nıci fılkra hükmünün uygul anım ası, her iki Âkıd Taraf mevzuatına göne ödenen yardıml
ıların azaltılmasını veya durduruİm asını gerektirirse, ya rdımil ardan berbiri, azaltılması icabeden 
'miktarın yarısından daha fazla bir miktarda azalltılamaz veya durdurulamaz. 

4. Şu kadar ki, Yukarnki fılkra hükmü, bu Sözleşmenin 22 ve 23 noü maddeleri gereğince 
iki Âkıd Tarafın mevzuatına göne aynı mahiyette yardımlara hak ıkazanıl ması hallerimde uygu
lanmaz. 

5. 2 nci fıkra hükmünün uygulanması, 22 ve 23 ncü maddeler hükümlerine göre teıslbit edil
miş olanı bir yardımın azaltılmasını veya durdurul masını gerektirdiği talkdirdc, yardımın azaltıl
ması veya durdurulmasında, bu yardımlarım veya kazançların sadece, 23 ncü maddenin 1 nci fık
rasının (b) bendinder bahsolunam. sigortalılık süreleriyle orantılı kısımları nazara alınır. 

KISIM - II 

Uygulanacak mevzuatın tâyini hakkındaki hükümler 

Madde — 7. 

Bu kısmı hükümleri saldı kalmaık kaydiyle, Âkıd Taraflardan (birinin ülkesinde çalışan iş
çiler veya benzerleri, ikâmetıgâhlarmın diğer Âkıd Ta.raf ülkesinde bulunduğîunun kalbııl edilmesi 
veya bunların işverenlerinin yahut teşebbüs merlkeziniu diğer Âlkıd Taraf ülkesinde bulunması 
hallerinde dâhi, çalıştıkları tarafın mevzuatına 'tâbidlnl'er. 

Madde. — 8. 

Aşağıda yazılı haller yukarıdaki madde bükımüııden isltisna edilmiştir. 
a) Bir teşebbüsün hizmetinde olup, normal olarak, bu teşebbüsün Âkıd Taraflarımdan biri

nin ülkesindeki bir işyerine bağlı bulunan işçiler' veya bıenzierleri, bir işim yapılması 
maksadiyle teşdbbüs tarafından diğer Âıkıd Taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, 24 ay müd
detle, teşebbüs meıikezinin bulunduğu Âkıd Taraf ülk eslinde çalışıyorlarmış gibi, bu taraf mevzu
atına tabi .tutulurlar; -diğer Âkıd Taraf ülkıosdndoki çalışma süresi 24 ayı aştığı takdirde, bu 
sürenin sona ermesinden önce, işçinin muvafalkatı ile işveren, veya % verenin muvafakati ile işçi 
tarafından, 7 nci madde hükmünü uygul ama durumunda olan Âıkıd Tarafın yetkili makamının 
muvafakati istenımlelk şartiyle, teşebbüs merkezimin bulunduğu taraf mevzuatının uygulanmasına 
devam edilir. Yetkili makam,bıı muvafakati, ancak, diğer tarafın yetkili makamınım da müsaa
desini almak suretiyle verebilir. 

b) Merkezi Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan ve gerek başjkasının hesabına gerek
se kendi hesabına, demir, kara, hava veya deniz yolu ile yolcu veya yük taşıyan veya demiz ba-
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lıkçılığı işçileri yapan bir teşdbbüsün hizmetinde gezici olaralk çalışan işçiler veya benzerleri, te
şebbüsün merkezinin bulunduğu Âkıd Taraf mevzuatına tabidirler; şu kadar ki, teşebbüsün diğer 
Âkıd Taraf ülkesinde bir şubesi veya daimî temsilciliği varsa, sulbe veya temsilcilik: tarafından 
çalıştırılan kimseler, sünenin veya daimî temsilciliğin bulunduğu Âlkıd Taraf m'evzuatına tabi
dirler. 

;Mad!de — 9. 

1. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydiyle, Âkı'd Tarafların elçilik 
ve konsolosluklarında ve buralardaki memurların şalhısi hizmeitinıde çalışan işçiler veya benzerleri 
hakkında 7 nıci madde hükümleri uygulanır. 

'2. 'Şu kadar ki, bu maddenin 1 nci fıkrasında bahsolunan kimseler, elçilik ve konsoloslukça 
temsil edilen Âkıd Tarafın vatandaşı iseler çalışmaya başladıkları veya bu Sözleşimenin yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde, haklarında kendi memleketleri mevzuatınım uy
gulanmasını istiyöbilirler; yapılan tercihin eski sürelere şümulü yoktur. 

'Madde — 10. 

Âkıd Tarafların yetkili makamları, aralarında anlaşmak suretiyle, bâzı işçiler veya işçi toplu
lukları hakkında uygulanacak mevzuat bakımından bu Sözleşmenin 7 - 9 ncu maddeleri hüküm 
İlerinden istisnalar öngörebilir. 

KISIM - I I I 

özel hükümler 

Bölüm : 1 

Hastalık - Analık 

Madde — İ t . 

Bir işçi veya benzeri, birbirini takibcden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Âkid Tarafın 
mevzuatına da tabi olmuş bulunuyorsa yardımlara hak kazanılması, bu hakkın ihyası veya idamesi 
bakımlarından, her iki Âkıd Taraf mevzuatına tabi olarak geçen sigortalılık süreleri, aynı za
mana raslamamak şartiyle, birleştirilir. 

Madde — 12. 

1. Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalılık süreleri bulunan bir işçi veya benzeri, 
diğer Âkıd Taraf ülkesine gittiğinde, kendisi ve aynı ülkede bulunan ailesi fertleri için, aşağıdaki 
şartlarla, ülkesinde bulunduğu Âkıd Tarafın mevzuatında öngörülen hastalık ve analık sigortaları 
yardımlarından, faydalanır. 

a) Bu Âkıd Taraf ülkesine son gelişinde çalışabilir durumda olmak, 
b) Bu ülkeye son gelişinden sonra mecburi sigortaya tabi tutulmuş olmak, 
c) Yukarıdaki maddede bahsolunan sigortalılık süreleri toplamı nazara alınmak suretiyle, bu 

Âkıd Taraf mevzuatına göre gerekli şartları yerine getirmiş bulunmak. 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında yazılı hallerde aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bendlerinde ön

görülen şartlar yerine getirilmediği takdirde, işçi veya benzeri ikametgâhını nakletmeden önce son 
defa sigortalı bulunduğu ülkede kalsa idi o taraf mevzuatına göre yardımlardan faydalanma hak
kına sahibolaeak idiyse, iş göremezlik hali işçinin mecburi sigortaya tabi olduğu son günden itibaren 
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21 günlük bir süre içinde meydana çıkmış olmak şartiyle, yardımlardan faydalanır. İsçinin ayrıl
dığı memleketteki kurum, ikametgâhın bulunduğu yerdeki kurumdan, ilgiliye, uyguladığı mevzuatta 
öngörülen sekil usullere göre sağlık yardımı yapılmasını istiyebilir. 

Madde — 13. 

1. Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına, göre sigortalı olan ve bu taraf ülkesinde ikamet 0(](m 
işçi veya benzeri, geçici olarak diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunduğu sırada, durumu derhal yardım 
yapılmasını gerektirirse, hastanede yapılacak tedaviler de dâhil olmak üzere, sağlık yardımlarından 
faydalanır. 

2. Âkıd Taraflardan birinin kurumca sağlanan yardımlardan faydalanmaya başlamış ve bu 
taraf ülkesinde ikâmet etmekte olan bir işçi veya benzeri, ikametgâhını diğer Âkıd Taraf ülke
sine naklettiği takdirde1 de yardımdan faydalanma, hakkı devanı eder; şu kadar ki, işçi, ikâmet
gâhını değiştirmeden önce yetkili kurum un müsaadesini almak zorundadır; müsaade» talebi, yal
nız, bu kurumun bir hekimi tarafından ilgilinin sağlık durumunun ikametgâhını diğer Âkıd 
Taraf ülkesine nakletmesine1 mâni olduğu hakkında rapor verilmesi halinde reeldedunabilir. 

.'>. Yukarıdaki fıkralar gereğince yardıma hak kazanmış bulunan bir işçi veya benzerine1 ya
pılacak sağlık yardımları, geçici olarak bulunan yerdeki veya yemi ikamet mahallindeki ku
rum tarafından ve, özellikle sağlık yardımlarının kapsamı ve ifa şekli bakımından, bu kuru
mun uyguladığı mevzuat hükümlerine uygun olarak sağlanır; şu kadar ki, yardımların süresi 
yetkili tarafın mevzuatında öngörülen süredir. 

4. ])iı maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında bahsedunan halVrde, protezlerin, büyük cihazların 
ve; önemli sağlık yardımlarının sağlanması, mutlak olarak müstacel olan haller müstesna olmak 
üzere, yetkili kurumun müsaade ve>rınesi şartına, bağlıdır. 

5. .Hu maddenin 1" ve 2 nci fıkra hırında bah solunan hallerde yapılacak para yardımları yet
kili taraf mevzuatına göre sağlanır. Bu yardımlar, bir idari anlaşma ile tesbit olunacak usul
lerle1, yetkili kurum hesabına, diğer tarafın kurumunca da ödenebilir. 

(i. Yukarıdaki fıkralar hükümleri, aile fertlerinin geçici olarak diğrr Âkıd Taraf ülkesinde 
bulunmaları veya, hastalık yahut, analık halinin vukuunelan sonra ikametgâhlarını Âkıd Taraf 
ülkesine nakletmeleri hallerinde ele\ kıyas yelliyle uygulanır. 

Madde — 14. 

1. Âkıd Taraflardan birinin kurumuna bağlı bir işe;i veya benzerinin diğer Âkıd Taraf ülke
sinde ikamet eden aile ferileri, sanki işçi bunların ikamet mahallindeki kuruma bağlı imiş gibi, 
sağlık yardımlarından faydalanırlar. 15u yardımların kapsamı, süresi ve1 ifa şekli, ikamet mahal
lindeki kurumca uygulanan mevzuat hükümlerine göre1 tâyin, e'dilir. 

2. Ai.iV fertleri ikametgâhlarını yetkili kurumun bulunduğu ülkeye nakVttiklerinele, yar
dımlarından bu taraf mevzuatındaki hükümlere göre faydalanırlar. Bu hüküm, aile fertlerinin, 
ikametgâhlarını değiştirmedeki önce bulundukları memleketin kurumu tarafından sağlanan yar
dımlardan aynı hastalık veya, analık vakası için faydalanmaya. başlamış olmaları halinde eV 
uygulanır; bu halele1, ye'tkili. kurumun uyguladığı mevzuatta, sağlık yardımları için âzami bir 
süre devrpiş olunmuş ise, ikametgâhın, naklinden enee> yardım yapılmış olan süreler nazara alı
nır. 

-'} — Bu maddenin 1 nci fıkrasında bahsohuuın aile fertleri ikametgâhlarının bulunduğu ülkede 
mesleki bir fa.aliyet icra ediyorlarsa veya kendilerine sağlık yardımlarından faydalanma hakkını 
sa'ğlıyan bir aylık yahut gelir alıyenlarsa, bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Madde — İT). 

Bu bölüm hükümlerinin uygulanması bir işçi veya benzerine veya bunların aile fertlerinden 
birine her iki taraf mevzuatına1 göre de analık yardımlarından faydalanma hakkını kazandırdığı 
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takdirde, gerekirse, 11 nci maddeye göre birleştirilen sigortalılık süreleri de nazara alınmak sure
tiyle, yalnız doğumun vukubulduğu ülkede yürürlükte olan mevzuat uygulanır. 

Madde — 16. 

1 — Aynı zamanda her iki Âkıd Taraf mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan ve Âkıd 
Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden bir kimse bu Taraf mevzuatiyle sağlanan sağlık yar
dımlarından faydalanma hakkına sahip bulunduğu takdirde, gerek kendisine, gerek aile fertle
rine yapılacak sağlık yardımları, ikamet mahallindeki kurum tarafından ve sanki aylık veya ge
lir yalnız bu Tarafın mevzuatına göre ödcniyormuşçasına sağlanır. Bu yardımların yükü ikamet 
mahallindeki kuruma aittir. 

2 — Âkıd Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre aylık veya gelir almakta olan bir kimse 
diğer Âkıd Taraf ülkesinde ikamet ettiği takdirde, aylığı ödiyen Âkıd Tarafın mevzuatına göre 
gerek kendisinin, gerekse ailesi fertlerinin müstahak bulundukları sağlık yardımları, ikamet ma
hallindeki kurumca sağlanır. 

3 — Âkıd Taraflardan birinin mevzuatı sağlık yardımları karşılığı olarak aylık veya gelir
den prina kesilmesini öngörüyorsa, bu maddede bahis konusu olan hallerde, aylık veya geliri ödi
yen ve sağlık yardımlarının masrafını yükümlenen kurum, ödediği aylık veya gelirden bu kesin
tileri yapmaya yetkilidir. 

Madde — 17. 

.1 — Bu Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci' fıkrası 13 ncü maddesinin 1, 2 ve 6 nci fıkraları, 
14 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ve 16 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince yapılan sağlık yardım
larının tutarları, yetkili kurumlarca, bu yardımları yapan kurumlara ödenir. 

2 — ödeme, yetkili makamlar arasında akdolunacak bir idari anlaşmada tesbit edilecek usul
lere göre yapılır, ödemenin götürü olarak yapılması da mümkündür. 

BÖLÜM : 2. 

Malûllük 

Madde — 18. 

1 — Sigortalı, birbirini takibedcu sürelerde veya münavebeli olarak, iki Âkıd Tarafın mevzu
atına da tabi olmuş ise, yardımlara hak kazanılması bu hakkın ihyası veya idamesi bakımların
dan, Âkıd Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı zamana raslamak 
şartiyle, birleştirilir. 

. " V " " * v - - - " - v - - - ' - - Madde — 19. 

Bir sigortalı, birbirini takibeden sürelerde veya münavebeli olarak iki tarafın mevzuatına da „ 
tabi olmuş ise, gerekirse 18 nci madde hükümleri' de nazara alınmak suretiyle, yalnız, malûllükle 
sonuçlanan iş göremezlik halinin vukua geldiği' tarihte tabi bulunduğu mevzuat ile sağlanan yar
dımlardan faydalanır. 

Madde — 20. 

1 — Malûllük yardımının durdurulmasından sonra, sigortalı yardıma tekrar hak kazanırsa, 
malûllük hali önceki yardımın yapılmasına sebcbolan hastalıktan ileri geldiği takdirde, önceki yar
dımı yapmış olan kurum bu yardımı yapmaya devam eder. 
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2 — Malûllük yardımının kesilmesinden sonra sigortalının durumu kendisinin yeniden bir 

malûllük yardımı yapılmasını gerektirdiği takdirde, yardım, 19 ncu maddede yazılı esaslara göre 
yeniden tesbit edilir. 

Madde — 21. | » ç * r 

Malûllük yardımından faydalanma hakkının doğması için, bu yardımların ödenmesine başla
madan önce, ilgiliye hastalık sigortasından ödenek verilmesi gereken süre, her halde, malûllüğe 
sebebolan hastalığın meydana çıktığı veya kazanın olduğu tarihte sigortalının tabi bulunduğu 
mevzuatta öngörülen süredir. 

(BÖLÜM 3 

Yaşlılık ve ölüm (Aylıklar) 

I - Genel hükümler 

Madde — 22 

.1. Bir sigortalı, birbirini taki'beden sürelerde veya münavebeli olarak, iki Âkıd Tarafın mev
zuatına da tabi olmuş ise, yardımlardan faydalanma hakkının doğması, bu hakkın ihyası veya ida
mesi bakımlarından, Âkıd Tarafların mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri, aynı za
mana raslamamak şartiyle, birleştirilir. 

2. Âkıd Taraflardan birinin moıvzuatma göre, (bâzı yardımların yapılması, sigortalılık sürelerinin 
özel bir sosyal güvenlik rejimine ta'bi bir meslekte geçmiş olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, 
bu yardımlara hak kazanılması için, diğer Âkıd Taraf ülkesinde, yalnız, bu rejime tekabül eden 
'bir sosyal güvenlik rejimine tabi olarak geçmiş süreler ile diğer Âkıd Tarafın başka rejimlerine 
tabi olarak aynı meslekte geçmiş süreler, aynı zamana raslamamak şartiyle, birleştirilir. Sigortalı, 
İm sürelerin toplanmasına rağmen, bahis konusu yardımlardan faydalanmak için gerekli süreyi 
tamamlıyamazsa, sözü edilen süreler, Âkıd Tararların genel rejimleriyle sağlanan yardımlardan 
faydalanmak bakımından, yine birleştirilir. 

Madde — 23. 

1. İki tarafın mevzuatına da tâbi olmuş bulunan bir sigortalının bu mevzuatın her birine göm 
hak kazanacağı yardımlar, aşağıdaki esaslara göre tâyin ve tesbit edilir. 

a) Âkıd Taraflardan her birinin kurumu kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanan yardım
lardan faydalanmak için gerekli şartların yerine getirilmiş olup olmadığını 22 nci madde gereğin
ce birleştirilen sigortalılık sürelerini nazara almak suretiyle tesbit eder. 

Ib) Yukardaki bende göre yardıma hak kazanılıyorsa, balhis konusu kurum, 22 nci maddeye gö
re birleştirilen sigortalılık sürelerinin tamamını kendi uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş 
gibi kabul ederek, ilgilinin hak kazanabileceği nazari yardım tutarını hesaplar ve bu tutarın, sigor
ta vakasının vukuundan önce kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş sürelerin her iki Âkıd Taraf 
mevzuatına tabi olarak geçmiş süreler toplamına oranına tekabül eden kısmını tâyin eder; bu meb
lâğ, bahis konusu kurumun ilgiliye ödemesi gereken yardımı teşkil eder. 

«) İlgili, yukardaki madde gereğince birleştirilen sigortalılık süreleri nazara alınmak sure
tiyle, kendisi hakkında uygulanacak olan iki taraf mevzuatına göre gerekli şartları aynı zaman
da yerine getiremediği, fakat, bunlardan birine göre gerekli şartları yerine getirdiği takdirde, bu 
Tarafça yapılacak yardımın tutarı yine yukardaki (b) bendi hükümlerine göre tâyin edilir. 

d) İlgili, kendisi hakkında uygulanacak olan iki Taraf mevzuatına göre gerekli şartları aynı 
zamanda yerine getiremediği, fakat, bunlardan birine »;öre gerekli şartları, diğer Âkıd Taraf mev-
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zuatına tâbi olarak geçmiş sigortalılık »ürelerinin nazara alınmasına ihtiyaç duyulmaksızm, yerine 
getirebildiği takdirde, yardım tutarı, yalnız yardıma hak kazanmış bulunduğu mevzuat hüküm
lerine göre ve yalnız bu mevzuata tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri hazara alınmak suretiyle 
tâyin olunur. 

e) Bu fıkranın (c) ve (d) bendleri gereğince bağlanan aylıklar, 22 nci madde gereğince bir
leştirilen sigortalılık süreleri de nazara alınmak suretiyle, ilgili hakkında uygulanabilecek diğer 
mevzuatın gerektirdiği şartlar yerine geldiğinde, bu fıkranın (b) bendindeki esaslara göre yeni
den tâyin edilir. 

2. 22 nci madde hükmü uygulanmaksızın, yalnız bir Âkıd Tarafın mevzuatına tabi olarak geç
miş sigortalılık süreleri nazara alınmak suretiyle ve bu mevzuat hükümlerine göre ilgilinin hak ka
zanabileceği yardım tutan, yukardaki fıkra hükümlerine göre tâyin olunan yardım tutarından 
fazla olduğu takdirde, bu Akıd Tarafın kurumunca yapılan yardam, aradaki fark kadar artırılır. 

3. Bu maddenin 1 nci fıkrasının (d) bendi ile 26 nci madde hükümleri saklı kalmak kay-
diyle, bu bölüm hükümlerinden faydalanabilecek durumda olan kimseler, haklarında yalnız bir 
Âkıd Tarafın mevzuatının uygulanmasını istiyemezler. 

2. özel hükümler 

Madde — 24. 

Yaşlılık' sigortası hakkındaki Holânda mevzuatına tâbi bir sigortalının, 65 yaşından küçük olan 
ve Türkiye'de ikamet eden kansı da, aşağıda yazılı süreler haricolmak üzere, aynı mevzuata göre 
sigortalıdır : 

a> Türkiye'de mecburi bir yaşlılık sigortasına tabi olarak geçen süre, 
b) Böyle bir sigortadan yaşlılık aylığı almakta olduğu süre, 

Madde — 25. 

Holânda kurumları, yaşlılık aylığını, doğrudan doğruya ve yalnız ilgili mevzuata tabi olarak geç
miş sigortalılık sürelerine göre hesaplarlar. 

Madde — 26. 

1. Birbirini takibeden sürelerde veya münavebeli olarak, her iki Akıd Taraf mevzuatına da tabi 
oılmuş bulunıan 'biir lişçi veya ıbemzerfekı ölümünde hak sahibi kimseleri, yalnız, işçinin ölümü tarihin
de tabi bulunduğu mevzuat ile sağlanmakta olan yardımlardan faydalanırlar. 

2. işçi, ölümü tarihinde Türk mevzuatına tabi bulunuyor idiyse, gerek hak sahiplerinin yardıma 
hak kazanıp kazanmadıklarının tesbitinde, gerekse bunlara Türk mevuzatı gereğince yapılacak yar
dım tutarının 'hesabında, Holânda mevzuatına tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri de nazara alı
nır. 

Madde — 27. 

1. Yaşlılık Sigortası hakkındaki Holânda mevzuatında, 1 Ocak 1957 tarihinde 65 yaşını tamam
lamış olan kimseler için öngörülen geçici aylıklardan, Türk vatandaşlan Holânda vatandaşlan ile 
aynı şartlarla faydalanırlar. 

2. Yşlılık sigortası hakkındaki Holânda mevzuatında., 1 Ocak 1957 tarihinde 15 - 65 yaşlar 
(arasında »olan ikimısöler 'içüm öngörülen geçici menfaatlerden, Türk vatandaşlan Holânda vatandaşlan 
ile aynı şartlarla faydalanılır. 
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Mdd© — •"•28. 

Dul ve yetimler sigortası hakkındaki Hölânda mevzuatının geçici hükümleri gereğince, 1 Ekim 1959 
dan önce vükUbulmuş ölüm hallerinde yapılması önögrülen yardımlardan, Türk vatandaşları Holân
da vatandaşları ile aynı şartlarla faydalanırlar. 

Madde — 29. 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm , sigortalan hakkındaki Türk mevzuatının uygulanmasında, 'sigortalı, 
Türkiye'de Yaşlılık Sigortasına tâbi işe girmeden önce Hölânda'da bir Yaşlılık Sigortasına tabi olmuş
sa, bahis konusu Hölânda rejimine tâbi olduğu ilk gün Türk mevzuatına göre Yaşlirk B'ig^îrtesma 
tâbi işe ilk defa girdiği gün Olarak kabul edilir. 

BÖLÜM 4. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları 

Madde — 30. 

1. Türkiye (mevzulatına göre sigortalı olan bir işçi veya benzerinin 8 nci madde hükümlerine uy
gun olarak Holânda'da çalıştığı sırada bir iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına tutulma
sı yahut, Türkiye mevzuatına göre tedavi edilmeye başladıktan sonra ikametgâhını Holânda'ya nak
letmesi halinde, sağlık yardımları, masrafları yetkili kurum.ıtara'fıradan ttöaırşıl'anmafk üzere, :«&gortalı-
nın geçici olarak çalıştığı veya yeni ikametgâhının bulunduğu yerdeki kurum tarafından sağlanır. 

2. Sağlık yardımlannnı kapsamı,, süresi ve ifa şekilleri bakımından, 13 ncü maddenin. 3 neti ve 
4 ncü fırkaları hükümleri kıyas yoliyle uygulanır. 

3. Bu maddede bahis konusu olan hallerde para yardımları, 13 ncü maddenin 5 nci fıkrası hü
kümlerine göre yapılır. 

Madde — 31. 

Türk Kurumu tarafından sağlanan yardımlardan faydalanmaya başlamış olan bir sigortalının 
ikametgâhını Holânda'ya nakletmesi halinde, nakilden önce bu Kurumun müsaadesinin alınması ge
rekir. Müsaade talebi yalnız, sigortalının sağlık durumunun ikametgâhını Holânda'ya nakletmesine 
mâni olduğu hakkında, bu kurumun bir hekimi tarafından verilen rapor üzerine reddolunabilir. 

Madde — 32. 

30 ncu maddede bahsolunan hallerde yapılacak sağlık yardımlarının itutarı, 17 nci maddede be
lirtilen esaslar (dâhilinde, Holânda kurumlarına ödenir. 

BÖLÜM 5 

Aile yardımları 

Madde — 33. 

Holânda'da çalışan ve -çocukları Türkiyede ikamet; eden Türk işçileri, aüe yardımlarından 
Holândalı işçilerin talbi oldukları şartlarla faydalanırlar. 
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BÖLÜM; 6 

İşsizlik 

Madde — 34. 

Holânda mevzuatına göre sağlanan işsizlik yardımlarına hak kazanılmasında, Türkiye'deki 
çaiaşntıa «üreleri ile Holânda'daki çalışma süreleri birleştirilir. 

KISIM İT 

Çeşitli hüköriiler 

Madde—.36. 

Yetkili makamlar, 
1. Bu sözleşmenin uygulanması için gerekli Ibütün- idari hazırlıklarısaparlar; 
2. Bu sözleşmenin uygulanması maksadiyle alınan ,tödibir-ler hakkında .birineknae bilgi ve

rirler: 
"3. Sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapaıbileeek .mahiyetteki Aütün f(me,vzaiat .tadilleri 

halkkında birbirlerine bilgi verirler. 

Madde —.36. 

1. Bu sözleşmenin uygulanmasiyle görevli makam ve .kurumlar, han ma&eşmmm t|$ıgulaıiıma-
sina f gayret ederler ve tıpkı kendi mevzuatlarının uygulanmalısında - olduğu «gibi davranırlar. 

2. İki Âkıd Tarafın .makam ve kurumları, bu sözleşmenin uygulanmasında, gerek biflbirkriyie 
gerekse ilgili şahıslar -veya bunların vekilloriyle do^rudajıcdc^naya .yazışabilirler. 

"3. Türk mevzuatına .göre malûllük veya j§,g'>remezllk der&Geierinin te»bitine .üjışkin ^hüküm
lerin uygulanmasında, bir Holânda sağlık kurumunca verilmiş olan /frıflalbi, raporlar /Türk kurum
larınca VeriLmiş gilbi kabul edilirler. 

Madde — 37. 

, 1. Âkıd Taraflardan teinin mevzuatma g%*e, *bu Âkıd Taraf mevzuatının uygulanmasında 
düzenlenen belgeler için tanınmış olan pul, resim ve hare muafiyeti veya indirimleri, diğer Âkıd 
Taraf mevzuatının veya bu Sözleşmemin uygulanmasında düzenlenen belgelere de teşmil edilir. 

2. Bu Sözleşmemin uygulamasında düzenlenen belgelerle yazılan yazılar elçilik ve konsolos
lukların tasdikinden ve konsolosluk harçlarından muaftır. 

Madde — 38. 

1. Bu 1Sözlıeşmenin uygulanmasında, kurumlar, aralannda dûğrnıdan doğnuya ve Fransızca ya-
föüt İngilizce olarak yazıgırlar. 

2. Âkıd Taraflardam 'hinindin kurum ve maikamları, kendilerine sunulan ddlefeçe ve diğer bel-
^elerd,.'siT!f diğer Âkıd Tarafın «resmî diliyle yazılmış olmasından dolayı reddedemezler. 

Madde — 39. 

Âkıd Taaaflurdan Mrinıin mevzuatının .uygulantmaslBİ&a, h\\ taraıfın kav ntâlkamma, knınönuaıa 
vışya tdi|er iair tdş#3Mİüoe 'belirli i bâr mira içinde ^edlrnesi sgerefcü *6ian ;dJiİ6fcçe,i*iılidirge v«yaıra!u-
ıraoaatlaır, aynı süre içinde diğer tarafın bunlaıra tekabül eden bir makamına, kurumuna, veya £8-
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ğer bir tteşekkülünıe verilöbilir. Bu halde, 'başvurulan /makam, kurum veya teşekkül, bu dıileikçe, 
bildirge ve müracaatları geoilktiıraneksâzkı diğer Âkıd Tarafın yetkili makam, kurum veya teşek
külüne, ya doğrudan doğruya, veya Âkıd Taraflarım yetkili makamlarının aracılığı ile intikal 
lettiraırler. 

Madde — 40. 

I; Diğer Âkıd Taraf ülkesıinde bulaman kimselere bu (Sözleşme gereğince para yardımları 
ödemek durumunda olan kurumlar, ödemeyi kendi paralariyle yaparak görevlerini yerine geıtiır-
miş olurlar; kurumların diğer Âkıd Taraf ülkesindeki ıbir kuruma ödeme yapmaları gerektiğin
de ise, 'bu ödeme diğer tarafın parasiyle yapılmak zorundadır. 

2. Bu 'Sözleşmenin uygulanmasiylc lilgili para transferleri, Âkıd Taraflar arasında transfer 
tarihinde yürürlükte olan bu konudaki anlaşma ve kurallara »göre yapılır. 

Madde — 41. 

1. Bu sözleşmenin yorumu veya uygulanmasiyle .ilgili olarak Âkıd Taraflar arasında çıkacak an* 
laşmazlıMar, Âkıd Tarafların yetkili makamları arasında müzakere yoliyle halledilir. 

2 — Anlaşmazlık, müzakerelerin başlamasından itibaren 6 aylık bir süre içinde bu yoldan halle-
dilmezse, konu, teşekkülü ve çalışma usulleri Âkıd Tarafların hükümetleri arasında mutabık kalına
rak tesıbit edilecek bir hakem kuruluna tevdi edilir. Hakem kurulu, anlaşmazlığı, bu Sözleşmenin 
anaprensiplerine ve ruhuna göre halleder. Kurulun kararları kesin ve uyulması zorunludur. 

Madde — 42. 

1 — Âkıd Taraflardan birinin kurumu, yardıma hak kazanan bir kimseye avans ödemişse, bu 
Icurum, veya onun talebi üzerine diğer tarafın yetkili kurumu, bu avansı, ilgilinin hak ettiği ödeme
lerden keser. 

2 — Yardıma hak kazanmış olan kimse, para yardımlarına müstehak bulunduğu süre içinde, 
Âkıd Taraflardan birinin sosyal yardımlarından faydalanmış ise, sosyal sigorta yardımlarını ödiyen 
kurum, bu yardımlardan, sosyal yardım olarak ödenmiş meblâğ kadarını, sosyal yardım teşkilâtının 
talebi üzerine ve onun hesabına keser. 

KISIM 5 

Geçici ve son hükümler 

Madde — 43. 

1 — Bu Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için hiçbir yardım ödenmesi hakkını 
doğurmaz. 

2 — Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına tabi 
olarak geçmiş olan bütün sigortalılık süreleri, bu Sözleşme hükümlerine göre hale kazanılacak yardım
ların tâyininde nazara alınır. 

3 — Bu maddenin 1 nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ta 
rihten önce vukua gelmiş olaylar için dahi, bu Sözleşme hükümlerine göre aylık veya gelir bağlana
bilir. Bu maksatla, ilgilinin vatandaşlık durumu veya ikametgâhının diğer Âkıd Taraf ülkesinde bu
lunması yüzünden bağlanamamış veya ödenmesi durdurulmuş olan bütün aylık veya gelirler, ilgili
nin müracaatı üzerine, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlanır veya ihya edilir; 
şu kadar ki, evvelce toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye edilen haklar için bu hüküm uygulan
maz, • • 
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4 — Yukardaki fıkranın uygulanmasından :dqğan haklar, için, ilgilinin Sözleşmenin yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren iki yıl içinde müracaat etme3İ halinde, Âkıd Tarafların mevzuatında yer .alan 
hakkın düşmesi ve zamanaşımı hükümleri uygulanmaz. 

Müracaat bu süreden sonra yapılmışsa yardım hakkı yine düşmez veya zamanaşımına uğramaz; 
şu kadar ki, bu hak, Âkıd Tarafın mevzuatında daha müsait hükümler bulunmadığı ta'kdirde,.müraea-
at tarihinden başlar. 

Madde — 44. 

Bu Sözleşme, Holânda Kıralhğı bataatfdan, Avrapa'daki kırallık ülkesinde uygulanır. 

Madde — 45. 
©u Sözleşme tasdik edilir ve tasdik bölgeleri mümkün olan en kısa zamanda Lahey'de teati edilir. 

3/LaMe —"46. 

Bu Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı talkibeden ayın ilk günü- yürürlüğe girer. 

Madde — 47. 

Bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. "Âkıd Taraflar Sözleşmeyi fesih edebilirler. Fesih için, 
on geç, içinde bukınulan takvim yılının sona ermesinden 6 ay önce karşı tarafa ihbarda bulunulması 
şarttır, bu takdirde Sözleşme, o takvim yılının sonunda yürürlükten kalkar. 

Madde — 48. 

1 — Sözleşmenin feshi halinde, hüldimleriain ujcgulanmasmdan doğan bütün haklar saklı kalır. 
2 — Feshin muteber olduğu tarihten önceki süreler dolayısiyle ileride iktisabedilecek haklar Söz

leşmenin feshi sebebiyle kaybolmaz; bu hakların ne suretle devam ettirileceği Sözleşmenin feshinden 
sonraki devreler için varılacak bir mutabakatla, veya, böyle bir mutabakata varılamaması halinde, il
gili kurumun uyguladığı mevzuat ile tesbit edilir. 

Usulünıe göre yetkili kılman temsilciler işbu Sözleşmeyi im'zalamışlarıdi'r. 
Ankara'da 5' Nisan 19G6 tarîhinıde Fransızca olarak iki raüısha düzenlenmiştir. 

Holânda Kıralhğı adına 
Türkiye Cumhuriyeti1 adma Dr. G. M.J.Veldkamp A. R. Tammenoms Bekker 

Ali Naili Erdem Sağlık ve Sosyal Holânda 
Çalışma Bakanı tşl. Balkanı Büyükelçisli 
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İMZA PROTOKOLÜ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (bun
dan sonra «Sözleşme» olarak bahıscdilecekitır) 'imzalandığı sırada 'aşağıda ainrzaları bulunan, [tem
silciler şu hususlarda mutabık kalmışlardır. 

1. İşçilerin uzum süreli iş 'görctm'ezliklerin malî (sionuçlarma karşı modburi olarak sigortalanmala
rına mütaallik yeni mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra, Holânda mevzuatında iş kazaları 
ve meslek hasitalılklarınm tazmini için ayrı bir rejimin buknı/mıyacağı kaydedilmiştir. Bu takdir
de, iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde yapılacak yardımlar, Sözleşmûnin 2 nci maddesi
nin 1 nci fukratsıtnın (a) bendinin 1, 2, ve 4 ncü sıralarımda kayıtlı gentel rejimler çerçevesi içeri
sinde sağlanacaktır. 

2. Sözleşme, yuikarıdaıki 1 nci fıkrada bahsoluman yeni Holânda mevzuatından daha önce 
yürürlüğe gıindiği talkdirde, bu Sözleşme, iş kazaları ve meslek halstalMarı sâgorftaısı hakkındaki 
Holânda mevzuatına uygulanacaktır. 

Bu protokol Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 
Ankara'da 5 Nisan 1966 tarihinde Fransızca olarak iki nüsiha düzenlenmiştir. 

Holâıiııda Kırallığı adına 
l)t\ OM. J. Veldkamp A. R. Tanvmenoms Bekker 

Sağlık ve Sosyal Holânda 
İşi. Balkanı Büyükdçkli 

• • I l ^ 1 W ı l • * 

Türlkiyc ıGulmıhuriyöti adına 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 231) 


