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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KAĞİTLAR 
3. — YOKLAMA 
4. — BAŞKANLİK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 194:204 
1. — Ui-Ia Milletvekili Benice Hatko 

Borar.'nı, bcrka müdalıabbbrin tutanağa 
gornonnsi yüsündcn Eneri: vo Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in cevabının 
l::nd*. müdahabsina verilmiş bir cevap gibi 
göründüğü hakkında demeci. 194:195 

2. — îıtaııbıü Millete Kli Ahmet Tah-
takdı-'m, Cumhurbaşkanı ile birlik'o yap
tığı Suudî Arab'stan vo Libya gezisi î r-
bmmlerirc dair demeci. 195:198 

0. — lı.nir Milletvekili Mıstafa 
Uyar'm, Ego tüt'in piyasasına, cincile
rin güo durumda kaldıklarına vo tütün 
ib ilgili mevTJiatm biran önce çıkarıl
ması gy^ekV/fine da?r demeci vo Gümrük 
vs Tekel Bakanı ibrahim Tekln'in cevabı. 

A. _ Aydın Mllbtvckili R^at ösar-
dr.'rrı, 657 s^ylı Devle* Memurları Ka
nununun bası hükümlerinin ertelenmesi

n e : 
199 

Sayfa 
no vo bu kanuna geçici maddeler eklen
mişine da:.r kanun teklifinin gündeme 
al. nması hakkında • önces i . (4/2^* 
2/344) " 199:201 

5. — Adalet Be Kanı Hasan D'neer'in, 
T. B. M. M. üyelerinin serimbrmde uy
gulanacak hükümler hakkındaki kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, 
Adale: vo Anayasa komisyonlarından se-
ç'locok 5 er üyeden İmrulu bir Gerici 
Komisyonda görüşülmesine dair önorgos!. 
(4/23G, 1/10D) " 201 

0, — M ilarya Milletvekili Şaban Erik'-
in, CPA'j sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu 
maddesinde devrildik yap'lma-ma dair 
oVr». kanun teklifinin gündeme alınmam 
hakkında7!*. öneriş ' . (4/287, 2'279> 201:203 

7. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziva 
Bahadmh'nm, tütün korusunda verdimi 
gensorusunu geri aldığına dair fi^rn-n^ 
(4/289) 203:204,204:203 

8. — Kars Milletvekili Adil Kurtul 
vo Dyvrba^ar MTetvekili Tv*ık Ziya 
EMn^. ib H*\tay Milletvekili Ya^ya Kan-
bolaVın, Toprak reformu ve toprak sorun-
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Sayfa 
lan konulunda Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi. (11/63) 205: 

210 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 213 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Kadri Kanlan ve 4 arkadaşının, 97 sa
yılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Ka
nunun 3 reli maddes ne 5 fıkra eklenme
sine dair ek kanun teklifinin Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve .Millet Macli-
ulnco bonims:nmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinbri. (Millet M3clisi 2/2, 
2/66; Cumhuriyet Senatosu 2/209) (fl. 
Sayısı : 22 ve 22 yo 4 ncü ek) • 218:221 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları îr i .kındaki 5239 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı Cumhuryot Sena
tosunca yapılan değsiklikbr hakkında 
Mi'bt Meclisi Pl*,n Komisyonu rakoru. 
(Mille4; Meclisi. 1/344) (Cumhuriyet Sena
tosu 1/865) (S. Sayısı : 235 ve 235 e 2 r-H 
ek) 221:222 

3. — Montreux'de imsa edilmen olan 
«Milletlerarası TelekomünVasyon Anlaş
ması» ve eklerinin onaylanmasının uygun 

Sayfa 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, Ulaştırma ve Turism ve Tanıtma 
komisyonları raporları. (1/335 (S Sayısı : 
430) " 232:223,240:243 

4. — Vatandaşlığın kazanılması konu
sunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkın
daki S'jsleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kamın ta~ansı ve îç-
vjleri, Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları. (1/183) (S. Sayısı : 559) 223,244: 

247 
5. — Ordu Milletv-1 :ili Sadi Pehlvan-

oğb. ve Ksmal Şsnsoy'un, 5431 sayılı Ka
nuna gerici bir madde eklenmeline dair 
kanun teklifi ve M",vy3 ve Plân komis
yonlar raporları. (2/295) (S. Sayısı : 2^0 
ve 230 e 1 nci ek) 223:224 

G. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulu
nanlardan muhtaç durumda olanlara va
tani hi.Tnet tertibinden aylık bulanma",! 
handanda kanun tasarısı ve teklifbri ve 
Mili Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu G'dci Ko-
nrsvon rakoru. (1/372, 2/197, 2/2U, 
2/2T\ 2/331, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546. 
2/547) (S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) 224: 

230 

1. — GEÇ3N TUTANAK ÖZSTt 

Birinci Oturum 
Tokat Milletvekili Osman Saraç, Cumhur

başkanı ib birlikte yaptıkları Suud' Arabistan 
vo Libya gesisi izlenimlerine dair gündem dışı 
demekte bulundu. 

İşgücünün i-yerlerinde ve dışında eğitim 
ile mesbko yönelme çalışmalarının dÜ33nlcn-
mesi h:>.lnnda!ri kar.un tasarısının g:r'.veril
mesine dair Başbakanlık taekerosi okundu vo 
adı geçen tasarının iade olunduğu bildirildi. 

Gemici Komisyon Başkanlığının; İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülksr'n, Eıüd yangın yerle
rine çap verilmesi irin 6785 sayılı îmar Ka
nununa geçici maddebr eklenmesine dair olan 

lıanur. teklifinin, 6735 sryılı İmar Kanunu
nun h%z\ maddebrinn değiştirilmesi hakkında-
lri kanun ta&ansı ve teklifbrini glirüşmek üzere 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyona havalesi
ne dair teskeresi kabul olundu. 

Kamu İkt'sadi Teşebbüsleri Karma Komis-
yor-r. Ba < :anlığmm, komisyonun önceki rrörii."-
melerini ihtiva eden teyp bantlarının silinerek 
yeniden kuşanılmasına karar veril niş olduğu-
n?, dair teskeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Adalet Komisyonu Başkanlığının, Sakarya 
Mllbtvckill Muslihittin Oürer ve 9 arkadaşı-
nın, 3153 sayılı Noterlik Kanununun 4163 sa-

— 193 — 
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yılı Kanunla değişik birinci maddesinin değiş
tiril nesi hakkındaki kanun teklifiyb Kars 
M lbtvekili Abbaı Ali Çetin'in 3456 sayılı ve 
23 . .0 . 1933 tarihli Noterlik Kanununa 5 mad
de eklenmesino dair kanun teklifinin, Noteri'?: 
Kanunu tasarısını görüşmek üzore kurulan Ge-
çici Komisyona havale edilmesi hakkındaki 
tezkeresi vo 

Sayın üyelerden bârlarına Başkanlık teike-
rosinde gÖ3tcr bn sebep ve sürelerle isin ve
rilmesi, kabul olundu. 

Kars Milletvekili Âdil- Kurtsl ve Diyarba
kır M .lletvekili Tank Ziya Ekinci ve Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, toprak refor
mu ve toprak sorunları (konusunda Hükümet 
hakanda b'r günsoru açılmalına dair önergesi 
okundu ve gelecek biricimde gündeme alınıp 
alınmaması konusu üzorinde görüşüleceği bil
dirildi. 

Gündemde bulunan petrol konusuyla ilgili 
gensoru önergesi üzerindeki görüşmelerin 15 
dakika ile kısıtlanmasına dair önerge yapılan 
görünmelerden ronra, kabul olundu. 

Birleşime saat 18,15 to 15 dakika ara verildi. 
İkinci oturum 

Birinci oturum sonunda sonucu açıklanma-

Yazılı soru 
1. — DiyartV'ir Milletvekili Dr. Tarık Zi- I ı 

ya Ek'jıci'nin, Ağn Y. S. E. Bölge Müdürlü- : 

2. — GELEN K 

TEKLİFLER I 
1. — Konya M.lletvekili Seyit Faruk önder 

ve 2 arkadaşının, Diyanet İşleri Kuruluş ve Gö
revleri hakkındaki 633 sayılı Kanunun 28 nci : 
maddesinin tadili hakkında kanun tsklifi 
(2/647) (Maliye ve Plân komisyonlarına) : 

2. — Konya Milletvekili Seyit Faruk önder 
ile Maraş Milbtvek'li Hüseyin Yaycıoğlu'nun, 
Maraş îli adının (Kahraman Maraş) olarak de
ğiştirilmesi haîJlnnda kanun teklifi (2/648) ' 
(İçişleri Komisyonuna) 

3. — Bursa Milletvekili Barlam Küntay'ın, | ı 
Emniyet mensuplarının nakil vasıtalarından is
tifadelerine dair kanun teklifi (2/649) (İçişleri : 
ve Plân komisyonlarına) | 
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dığı için bu oturumda tekrar açık oya sunu
lar. : 

Millet Meclisi İdare Âmirbri İzzet Oktay, 
Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
doğişikl k yapılmadı hakkında kanun t* •lifi
nin, oyların ayırımı sonunda kanunlaştığı bil
dirildi. 

Adana Milletvekili Ali Karcı ile Kars Mil
letvekili Âdil Kurtel'in petrol konusunda ulu
sal çıkarlarımıza ve milî bağmr>ızlığınrza uy
gar. bir politika işlenmemesi, millî çıkarlarımı-
rr. k a r ı bir uygulamanın ilerisinde bulunması 
Hdiaûyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Hükümet haklar.da bir gensoru açılmasına dair 
önorgcvs'nin gündeme alınması, görüşmelerden 
sonra, reddolundu. 

5 . 3 . 1963 Pazartesi günü saat 15 to top-
İa-vlmak üzere Birlerime saat 21 de son ve
rildi. 

Ba-kan K*\tip 
Başkanvokili Tunceli 
İsmail Arar Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

günde çalışan işçilerin ücretlerine dair yazılı 
soru önergrn, Köy İşleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/631) 

KAĞITLAR 

TEZKERE 
4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılman hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/855) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Mürekkep Karma Ko
misyona). 

RAPORLAR 

5. — 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
T-kilât Kanununa ve bu kanuna E!k 3818, 3904, 
4777, 6223, 6752 ve 7453 sryılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmalı hakkında ka
nun tasarısı ve Tarım ve Plln komisyonlarından 
8 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (1/461) (S. Sayısı : 530) 

SORULAR 
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G. — Bitlis Milletvekili Zarife Ko:ak ve 23 
arkadaşının, Siyahi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiş fcirilmcsien dair kanun teklifi 

vo Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan G-eciçi Komisyon ra
poru. (2/633) (S. Sayısı : 620) 

BÎRÎNGÎ OTURUM 
Akılma saati : 15.03 

BAŞKAN — Başkanvelrili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Tevfik Koraltan (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAîT — Millet Meclisinin 33 rcı Birleşimini acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BASK AH — Yoklama yapılacak; cayın üyo-
b r lütfen beyazı düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, mü
zakereye bağlıyoruz. 

4. — 3AŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
ı 1. — TJrfa M'Metvelrili Bellice Ilaiho (Boran) 

in, haşlıa m'ldahalelerin tutanağa gelinmesi yü
zünden Enırji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in cevabının İçendi müdahalesine ve
rilmiş bir cevap gibi göründüğü hakkında de-
r.\:ci 

BEHÎCE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sap
tı sabık hakkında söz istiyorum, lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Boran, geç.-m sapta geç
miş beyanlarınızın j/anlış geçtiği iddiasında mı
sınız? Yiksek malûmunuzdur ki, zaptı sabık 
haklanda sö.ı verilmesinde iki devrelik tatbika
tımız; bir milletvekilinin daha önceki birle.şim-
do beyanlarının zapta yanlış çreçmesi sabit gö
rülür ise ancak o bayanların düzeltilmesi konu
sunda söz verilebiliyor. Eğer bu mah'yette ise 
konuşmanız, buyurun. 

BEIIÎCE. HATKO (BORAN) (Urfa) — 
Efendim, doğrudan doğruya bir yanlışlık yok. 
Fakat, eksiklik olduğu imn.... 

BAŞKAN — Efendim, yine yüksek malû
munuzdur M, bizde zabıt harfiyen tutulur. Har
fiyen tutulan zabıtta bir noksanlık mevcut ise 
konuşmalarınızın !;ariç|£de,.. 

— 106 

EEIIÎOE HATKO (BORAN) (Urla) — Cnu 
belirteceğim efendim. 

BAŞKA! T — Yalnız o kısma münhasır olmak 
üzere bv.yurımtız. Yalnız iyi anlamalım : S'z ko
nuşmalarınızın harfiyen tutulan zapta eksik 
geçmiş beyanında bıılımryorsunuz, Çünkü, aynı 
zamanda bu zabıtlar t^yp ile kontrol cclfiyor. 
Bu mah'yette ise lütfediniz, eğer o mahiyette 
değilse suiisiimal etmiş olursunuz. 

BBHtGE HATKO (BORAN) (Urfa) — Sa
vın Başkam, jrym milletvekilleri; Cvıma günkü 
3 J nci Birlerimin ilk tutulmuş zahıtlarıra ba
karken şöyle bir pasaia rasîadım : Soy~n Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının birkaş cümlesin
den sonra benim müdahalem ve eorra Bakanrn 
cevabın okryarak nerede eksiklikten dolayı 
benim için kötü mânalar tabyan bir sonu? çık
tığını belirtmeye çalınacağım. 

BAŞKAN — Sayın Boran, şimdi okudıığu-
nuz kısım size ait bryanlar mıdır? 

BEHÎCE HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Efendim, şimdi Bakan konuşurken ben oturdu
ğum yerden bir müdahalede bulundum.. 
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BAŞKAN — Efendim hatırlıyor musunuz, 
saptın sayfası var mıdır? Ben buradan kontrol 
edeyim. 

BEÎÎİOZ HATKO (BOEAN) (Devamla) — 
Efendim, benim elimde kopya edilmiş.... 

BAŞKAN — Ecncb var efendim; geçen 
birlerime ait sabit elimde. 

BEHÎCJ HATKO (BORAN) (Devamla) — 
Efendim, müsaade edin, okuyayım, belirteyim 
eksikliği. 

BAŞKAN — Hanımefendi; evvela bir usul 
meselesi üzerinde birlememiş ç^rekir. 

EE-HtCU HATKO (BOEAN) (Devamla) — 
Şimdi efendim; ben müdahale ettiğim saman 
başka milletvekili arkadaşlar da müdahalelerde 
bulurdular. Zabıtlara alınırken anlamlan benim 
sesim daha net, dr.yulvyer, benim sözlerim za
bıtlara geçmiş. Öbür müdahaleler zabıtlara geç
mediği n'lbi bazan zabıtlardan gördüğüm veç
hile, «müdahaleler olmuştur, fakat gürültüden 
anlaşılamamıştır» rribi bir rot da düşülme
miş. (3i) Bryle olunca sadece berim müdahalem 
var ve ondan norra En-rü ve Tabiî Kaynaklar 
Bakamnm bir söyleri var ki, gayet küçültücü 
hatta hayryet ve şerefe clokunuou sözlerdir. 
S kıtların bu sekli ile bu sözler bara matuf gibi 
oluyor. Bu eksikliği belirteceğim. 

BARK AİT — Sryın Boran, vebvki o sözler 
bi.za'ihi size matuf olsun, Bakanın beyanatının 
tashihi rize düşmez. 

BEIIıCU HATKO (BOEAN) (Devamla) — 
Br-ya-raVm değil efendim. Zabıtlarda eğer öbür 
m'ldVıalelc? do geçse idi v-71 büzı yerlerinde 
zabıtların, baktığım saman gördüğüm gibi; «Şu 
cıra^rdan başka müdahaleler de olmuştur, fa
kat gürültüden anlaşılamamıştır.» H.bi bir not 
d "is "inseydi, o zaman Bakanın çözlerini ben 
üzerime almazdım, far:at öbür müdahaleler 
zaTedc-lilmTnis, zapdodilemcdiği, gürültüden an
laşılamadı*! da zapta bir not olarak düşürül
me mis tir. Yaln?z berim müdahalem verilmiş, 
ondan sonra Sayuı Bakanın sözleri verilince 
onun sözleri bana aitmiş ?ibi ofryor. Bunu dü
zeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim., şimdi bu şek
liyle sizin iddianız; sizin müdahaleniz üzerine 

(x) Siz konusu tutanak henüz son ve kon
trollü şeklini almamış bulunuyordu. 

başka müdahaleler de inzimam etmiş olmasına 
rağnen zapta o geçmemiş diyorsunuz. Bu beya
nınızla zaptı bu şekilde tashih etmiş oluyorsu
nuz. Budur efendim zabıtta tashihat. Buyuru-
nrz. 

2. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
m, Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptığı Suudi 
Arabistan ve Libya gezisi izlenimlerine dair de-
mzci 

BAŞKAIT — Sp.yın Ahmet Tahtakılıç; Sa
yın Cumhurbaşkanının Suudi Arabistan gezisi 
sırasında bir parlömanter olarak bulundunuz; 
orada1!?, izlenimlerinizi kısa şekilde beyanda bu
lunacaksınız. Bryurunuz efendim. 

AIIMDT TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Muh
terem milletvekilleri; Cumhurbaşkanı Sayın 
Srmay'm dost Suudi Arabistan ve Libya seya
hatlerine Hükümetin teklifi ve Yüksek Meclisin 
kararı ib katıldığım hepinizce malûmdur. Bu 
gûzlnin Hükümete ve Devlet. Balkanına aidolan 
la imi hakkında malûmat vermek elbette Hükü
mete ait bir vazifedir. Bendeniz yalnız yüksek 
kararınızla bu seyahate iştirak etmiş bir Meclis 
üyesi olara!:, Yüksek Meclisin bu seyahatten 
dolayı benim gördüğüm bâzı şeylerden malûmat 
semlbi olmasında fayda gördüğüm için kısaca 
birkaç noktaya işaret edeceğim. 

Sayın milletvekilleri; bu Suudi Arabistan ve 
Libya seyahatinin asıl Meclisçe üzerinde duru
lacak tarafı şüphesiz bu memleketlerle tarih bir
liği içerisindelri harbbre mal olmuş alâkadır. 
Bu memleketleri gördüğüm zaman bir Parlâ
mento iiyesi olarak kendi tarihimizin, kendi ta
rihçilerimiz tarafından yazılmamış olmasına bir 
daha esef doydum. O memleketlere, geçmişte 
tarih birliğini kurduğumuz zaman, Türîder vo 
Türk Devleti medeni doygularla kardeşçe his
lerle ve birlikte yaşamak, onları da medeniyet
te, idarede şefkat ve adaleti temsil ederek git
mişler. Zaman içerisinde birtakım müstevli 
devletler bu tarihî alâkayı yıkmak için uğraş
mışlar; fakat bu tarihî birliğin alâkası Suudi 
Arabistan'da Hicaz demiryolundan; Libya'daki 
Turgut Reis Türbesine kadar bütün varlığı ile 
yaşamaktadır. Blnaenabyh, Srrdi Arabistan'da 
vo Libya'da halktan gördüğümüz alâka bu tarih 
birliğinin yaşadığını ç-ösiermektedir. Bunun 
üzerinde durmakta şahsan fayda görüyorum. 

— 195 
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Meselâ, Suudi Arabistan'da bir devlet, şah
siyeti; Lawrance'nin Suudi Arabistan'da faali
yete bağladığı zaman ilk defa Hicaz demiryolu
nu havaya uçurmalda içe başladığın, o memle
ketlerin Türklerle alâkasını köklemek gibi bir 
siyasetin içerisine düştüğünü ıstırapla bana ifa
de etti. Keza Libya'ya gittiğimiz saman gürdük 
ki, Libya Inırtuluşundan bahsedenler, en son 
kumandan olan merhum Abdurrahman Nafiz 
Paganın Libya'dan ayrılırken Libyalı Türk su
baylarını ve bütün cephanesini Libya'ya bırak
ma7' suretiyle Libya kurtuluruna hizmet etti
ğini sarahaten ifade ederek ÇTirur duydular, 
duyuyorlar ve alâka duyuyorlar. Binaenaleyh; 
gorek Suudi Arabistan'da, ç*erck Libya'da halk
la? üzerinde bu tarih birlisinin müstevliler ta
rafından kötü tefsir edilen kalıntılarını ayıkla
dığımız zaman bvı memleketlerin/ halkları ara
sında derin dostluk kurmak Türk Devleti için 
gayet kolay olacaktır; elbette bu dostlukta fay
da olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki, Cezayir'
den Bağdad'a kadar olan sahada bu tarihî bir
liği yasatmk ve bunun üzerine düyürülen gölge
leri ayıklamak Türk Parlömanterlerine, Türk 
ilim adamlarına, Türk yasarlarına diren bir va-
z'fedir. B'.ı itibarla bu anagörüşünü Yüksek 
Meclise arz etmek üterim. 

Mıhterom milletvekilleri: b^ do~t ve kardeş 
mTuleoktlerde üd Devlet Malikinin halka hiz
mete eğilmiş olması gibi bir vaz'yetten kuvvet 
alaı derin bir kalkınma hamlesi vardır. BTJ kal-
kram?. hami-sina Türk kültürünün. Türk müte-
haesıslannm yardım etmesini plânlamak haki-
katon faydalı bir s~y olacaktır. B"nim kanaatim 
odur ki. kültür anlatmalarını üniversitelerimiz
den, harb olnılumuza kadar, teknik müessese-
lerimizden diğer eğitim müesseselerimize kadar 
g3rek Suudi Arabistan'dan, rrerek Libya'dan 
gelecek, okumak ve kültür edinmek ist'yen in
sanlara açmak hem o memleketlerdeki kalkrn-
may"'. dostça hizmet etmek bakımından, hem ge
lecek devirler inin faydalı olacaktır. 

Kültür münasebetlerinde ilişeceğim diğer 
bir nokta da; bizim memleketimizden o memle
ketlere ilâlryat sahasında eğitime gidecek va
tandaşları, kimseleri çok dikkatli seçmek lâzım
dır. Bunlardan varsa geçinmek kasdı ilo oraya 
gidenlerle hakikaten ilim tahsil otrtrç olanları 
ayırmakta fayda görüyorum. Oradan gelecek j 

olanların seçilmesi elbette o devletlere düşecek 
bir vazifedir. 

Ekonomi alanına gelince; muhterem millet
vekilleri; Msciisin bilmesi lâzmgelen iki nok
tayı arz etmek isterim. O memleketlerde petrol 
membalarından elde edilen iktisadi güçler do-
layısiyle aşağı - yukarı yarı yaraya açık bir pa
zar vardır ve bu pazarlarda Avrupa normuna 
güre maddeleri açıktır ve Avrupa normunda 
ticaret cereyan etmektedir. Binaenaleyh; Türki
ye'deki Hükümetten iç adamlarına kadar eğer 
Suudi. Arabistan ile, Libya ile ticaretimizi geliş
tirmek ist'yorsak Avrupa normunda standart, 
kaliteli, mükemmel ambalajlı maddelerle ve ih-
tısaela, kabiliyetlerle oraya gitmek mecburiye
tindeyiz, Bu takdirde ticaretimizin gcnişliyeceği 
kanaatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri; Türk İstiklâl Sa
vacının, milletlerin istiklâli ve toprak bütünlü
ğü hakkındaki dünyaya örnek olmuç temelin
den istifade ederek o memleketlerin istiklâline 
ve toprak bütünlüğüne bu istiklâl mücadelemi
zin bayrak olduğu fikrini rlemekte fpyda var
dır. Bu noktada pydınlık peyda olduğu müd
detçe haMkaten demin de tasrih ettiğim gibi 
Cezayir'den Bağdad'a kadar olan sahada dost
luklarla g3rek Birleşmiş Milletler politikasın
da, gerek bölgedeki sulh ve emniyetin idame
sinde, çrrek Türk Devletinin umumi politika
sında faydalı neticeler alınabileceği kanaatinde
yim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa TJyar'ın, Ege 
tütün piyasasına, ekicilerin g'le durumla kaldık
larına ve tütün ile ilgili mevzuatın bir a:\ ence 
çıkarılması gerektiğine dair demeci ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, İzmir 
mahreçli telgrafınız ile 5 Şubat Pazartesi günü 
tütün piyasası hakle nda gündem dıçı söz isti
yorsunuz. Bes dakikayı geçmemek üzere buyu
runuz efendim. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Say:n Bal
kan, muhterem arkadaşlarım; malûmunuz oldu
ğa üzere, bu yılki E<je tütün piyasası 291.19C8 
Fazartesi günü açılmıştır. Tütün piyasasından 
evvel Te^el Bakanlığı Bütçesinin Bütçe Ko
misyonundaki müzakeresi esnasında, tütün ko-
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nusu ile ilgili olarak iki teklifte bulunmuştum. 
Bunlardan birincisi randımanın değerlendiril-
meai, kuruşlandırılması, dolayısiyle tütüne 
bir taban fiyat verilmesi; ikincisi de piyasanın 
birinci günü bütün tütün ekicilerine Tekel 1da-
rejmir. vermiş, olduğu fiyatın söylenmesi. 

Bendeniz piyasanın devamı müddetince vak
timin imkânı nispetinde Değirmendere, Cuma-
ovası, Gaziemir, Buca, Kemalpaşa, Kemalpaşa'
nın Ulucak köyü, Bornova, Torbalı, Selçuk, 
Ödemiş Kiraz, Kaymakçı, Torbalı'nın Dırmıl 
ve Çakırbeyli köyleri ile Omla'yi ziyaret ede-
i'ok o bölgelerdeki tütüncülerle hasbıhallerde 
bulundum ve piyasayı izledim. Maalesef, bu se
ne tütün piya:asında ekici, geçen yıllarda ol
duğu gibi yine umduğunu bulamamış ve geçen 
yüdald. gibi birinci mıntıkalarda 13 lira 25 ku
ruş üzerinde açılmış olan baş fiyat sembolik 
kalmış ve bu sembolik taş fiyat bütün köylere 
girememiş, bâzı köylerde 1, 2, 3, 5 tütün alın
mak suretiyle değerlendirilmeye çalışılmış ise 
de, genellikle tütüncü verilen fiyatlardan maa
lesef memnun olamamış ve kendisini borçlarını 
ödeyememek durumundan kurtaramamıştır. Bil
hassa birinci, ikinci, üçüncü günleri tütün müs
tahsilinin Tekelden fiyat öğrenme arzusu, maa-
lesoi' Sayın Bakanın piyasayı açış konuşmasın
da da teminat vermiş olmasına rağmen, mü3-
tah3il Tekelden fiyatını zamanında öğreneme
miş, bazı ekspsrlor aldıkları emir gereğince bi
rine: günü dokuz liraya kadar, bâzı yerlerde 
yedi liraya kadar, bâzı yerlerde sekiz liraya ka
dar fiyatları söylemek mecburiyetinde oldukla
rını, bunun ötesinde başka söylemeye mezun ol
madıkla ını söylemek suretiyle, herkese fiyatını 
maalesef bildirmekte gecikmişlerdir ve söyle
memişlerdir. Bunun ancak bir tek istisnasını 
C'ördüm, Caziemir' deldi eksper tesbit sırasına 
göre müstahsili çağırmak suretiyle fiyatlarını 
iki üç saat içerisinde herkesin kulağına söyle
miş ve bu suretle Gaaiemir tütüncüsü piyasanın 
birinci günü öğleye kadar aşağı yakarı fiyat
larını öğrenmiş, bu suretle resmî devlet sektö
ründeki fiyatla özel sektördeki fiyat mukaye
sesini yapma imkânını bulabilmiştir. Ama bu
nun dışında hiç bir yerde tüm olarak bir Tekel 
eksperinin fiyatları söylemesi mümkün olma
mıştır ve eksperler «söylemeye mezun değiliz» 
demek suretiyle kendilerini müdafaa etmeye ça
lışmışlardır. ; , , . i 

Kcma'paşa'da genellikle tütüncü randıma
nın düşük tc3bit edildiğini, taban yerlere eki
len, sulanan tütünlere daha fada randıman ve
rilmek suretiyle değerlendirildiğini ve birçok 
tütünün Tekel oksperlori tarafından tesbdt 
edilmiş olmasına rağmen, Tokel İdar©3i liste
sinde birinci günü fiyat bulamadıklarını, fiyat 
bulamamak değil, Tekel İdaresinin bu tütünle
ri. alıcı olmadığını söylemek suretiylo yaJnn-
mışlar ve şikâyetçi olmuşlar ve Kemalpaşa tü
tünlerinin birinci günü için geri kalanının ye
niden te3bit edilmesi hususunda ittifaka var
mışlardır. Bendeniz bu konuyu aynı g\xı, bir 
tesadüf Sayın Bakanın Turgutlu'dan dönüşü 
o masında yolda karılaşmam dolayısiyle söyle
dim, ilgisini rica ettim; sonucunu bilmiyorum. 
Torbah'da, Kiraz'da aynı şekilde tütüncü tü
tünlerinin randımanının kasdi veya hataen dü
şül: tesbit edilmiş olduğundan şikâyetçi olmuş-
lardu\ Bilhassa Kiraı'da yenilen tesbit iste
mişler ve bendeniz bu dileği alım heyetine bil-
dirmişimdir. \ 

BAŞKAN — Sayın Uyar... 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bitmek 

üzoro... 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Bu nokta

ya bir şeyi ilâve edeceğim: Torbalı'nın Çakırbey-
li köyünde aynı yere ekilmiş olan tütünün birisi 
Çakırbeyli köyünden tütüı koçanı alyor, bir di-
ğ3ri başka köyden abyor, fakat Çakırbeyli kö
yü hor nasılsa umumi bir cezalandırma cihetine 
gidilmiş gibi bütün tütünlere 775 kuruştan faz
la fiyat verilmemiş iken, aynı mıntıkaya ekil
miş, aynı randımanlı tütün olduğu iddia edi
len tütünlero başka köyde, daha fada fiyat ve
rilmek suretiyle Çakırbeyli Kcyünün özel bir 
durumu olduğunu ve bunun giderilmesini iste
mektedirler. 

Bu özel durumlardan başka genci olarak 
şunu söylemek lâzımdır : Mal'yet fadadır, fa
kat verilen fiyat yetersizdir. Her mıntıkadaki 
baş fiyat sembolik kalmıştır. Taban fiyat ve
rilmemiş olmasından, hakikaten tütüncüler 
mağdur olmuşlardır. Tütüncü genellikle bor
cunu ödemeyecek bir duruma gelmiştir. Sayın 
Bakanın vâdettiği gibi bu sene hepimiz Pa;lâ-
monto olarak, partiler olarak tütüncünün bu 
ıstırabını giderecek Tütün Tarımı Kanunu ile 
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yüzde 5 îerle ilgili tanm tütün satış kooperatif
leri birlikleri kanununun çıkarılmasını ene al
malı ve bunu bir an evvel çıkarmanın imkânını 
bulmabyız. 

İkinci olarak Hükümetten bir ricam... 
BAŞKAN — Sayın Uyar, tamam efen ilim... 
MUSTAFA UYAR (Devamla) — Hükümet

ten ricam, tütüncüler hakikaten ekseriyetle 
borcunu ödemiyoeek durumdadır. Tekel Bakan
lığı, Tanm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı kura
cakları bir heyet marifetiyle tütün muhitinde 
tetkikler yaparak ellerinde olnnyan sebeplerle 
borçlarını öieycmiyeeek durumda olan tütüncü
lerin borçlarının ertelenmesi ve önümüzdeki 
sene kredilerinin de bir an evvel, samanında 
verilmesi tedbirlerinin alınmasını rica ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Tekel Bakanı, buyuru
nuz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Î3EAHÎM 
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; şu anda tütün mevzuunda gün
dem dışı konuşulacağını ben daha evvelden 
tahmin etmiştim ve onun için de bu:aya gel
miştim. Çünkü, son günlerin üzerinde en çok 
konuşulan mevzuu budur, Değil son günlerin, 
piyasa akılmadan evvel bu piyasa üzerinde ya
pılacak propagandaya hazırlık bağlamıştı. Bun
ları seyahatimiz sırasında yor yer müşahade et
tik. Beyannameler dağıtılmış, tebliğler neşre
dilmiş, açık oturumlar yapılmış, hattâ talebe 
demekleri dahi beyanname dağıtmıştır. Ben bu 
kadar beyanname dağıtmanın ve aşık oturum
lar yapmanın asa1; a ekiciler lehine olup olma
dığını arkadaşlarımdan öğrenmek isterdim. 

Muhterem arkalarlarım, defaatle söyledik 
ki, kanaatimiz de odur ki, tülün üzerinde bu 
kadar politika yapılması doğru değildir. Bu, 
ekiciye faydadan ziyade zarar veriyor. Bilhas
sa piyasanın aşıldığı andan itibarca politika 
karıştırılması ekicide tereddüt yaratmıştır. Bu 
tereddüt de ekicinin aleyhine olabilir. 

Ben şimdi Mustafa Uyar arkadaşımın ko
nuşmasına gayet kısa cevap verecelim. Zamanı 
gelinco ki, bu mevzu daha görüşülür, o saman 
bunu enine boyuna görüşebiliriz. 

Sayın Muşta *a Uya- randımanın kuruşlandı-
nlmasını istediler. Muhterem arkadaşlarım, ben 
Katma Bütçe Komisyonunda da söylemiştim. 
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kendilerine ayrıca da söylemiştin, randıman üze
rinden kurumlandırma bugüne kadar yoktur, 
bugün do ya;;). îamaı. Ekildiği yor, kalitesi, vas
fı, bütün bunlar hesaba katılarak fiyat verili
yor. Arkadaşım bunu benim kadar bilirler. Tü
tün mmtakasmm milîotvekilidirler, o bölgede 
büyüdüklerini söylüyorlar. Piyasanın açıldığı 
gündeki fiyatı, mümkün mertebe bütün imkân
larımızı zorlıyarak söylr/eceğiz dedik, söyle
dik. Ama bütün ekicilere, mahdut eksperlerin 
fiyatları tek tek söylemesinin maddeten imkân
sız olduğunu arkadaşım da takdir ederler. Ga-
ziemir'de söylenmiştir. Azdır, kaliteli tütünleri 
var, zaten kalitesinden cinin olduğu için endi
şesi de yok, gayet rahat geliyor, söylüyorlar. 
Mümkün mertebe sjyienilmeyc çalışıldı. Ama 
ilk günde bütün ekiciye fiya'.ları bildirmenin 
maddeten imkânsız olduğunu arkadaşım her 
halfle takdir ederler. 

13,25 hor seneki gibi yine sembolik kaldı 
dediler arkadaşım. Muhterem arkadaşlarım, tü
tünlerin çeşitli kalitesi vardır. Bü'.ün tütünlere 
de bu 13,23 fiyatı vermeye de maddeten imkân 
yoktur, sınırlandırılmıştır. Şimdiye kadar da 
verilmemiştir. Fakat 13,25 kuruş değerinde 
olan tütünlere do verilmiştir. Eğer ekici va

tandaş, «bir hata yapıldı, kasıt vardır» ebrso, 
o zaman ekici vatandaşın müracaat hakkı var
dır. Bu tesbiti yapan eksperin kendisi muaye
neye iltihak etmemek şartiylo, başka iki eks
per tarafından tekrar -muayene yapılır. Bu, 
ekici için bir garantidir, istediği zaman mü
racaat ed3r, yeni bir tesbito başvurulabilir. 

Kemalpaşa'da Tekelin verdiği f'yal Tekel 
tarafından tekrar verilmemiştir, buyurdular. 
Muhterem arkadaşlarım ben dün do, bugün 
do telefonla tekrar konuştum, /v ın birincb gel
miş bir telgraf vardır, Cumhuriyet Halk Par
tisi izmir il Başkanından. Ben telgrafı bugün 
sabahleyin aldım. Çünkü ben Cumartesi akşamı 
gelmiştim. Derhal telefon açtım, o telgrafta zik
redilen yerleri - Seydiköy, Kemalpaşa, - sor
dum. Kemalpaşa'da bitmek üzere. Kemalpaşa'
ya telefon edip sordum. Ayrıca arkadaşlarım 
bana teşekkür ettiler. Kemalpaşa'da böyle bir 
durum yok. Söyledikleri zaman da ben derhal 
yerine baş eksper gönderdim. 

Muhterem arkadaşlarını Tekel verdiği fiyatı 
hiçbir zaman değiştiremez. Biz Hükümet ola
rak tütün piyasasının açılışında ve açılmasın-
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dan evvel no söylediysek harfiyen yerine getir
dik. Biz tütün piyasasını sonuna kadar destek-
liyeceğiz dedik, sonuna kadar destekledik. Bu
gün aldığım son malûmata göre, dün akşama 
kadar 103 milyon kilo tütün satılmış lir. Bugü
ne kadarki Ege Tütün piyasasında rekor sevi
yededir. Ge^en sene de rekor idi. Bu sene goçen 
seneki sürati do geçmiştir. Maddeten ancak bu 
sürati temin edebiliyoruz. 

Torbalıda... Arkadanım her halde bilirler, 
ben Torbalı'da bizzat meşgul oldum. «Köyün 
birinde sokağın bir tarafına başka fiyat öbür 
tarafına başka fiyat verildi» dediler. Derhal 
oraya salahiyetli arkadaşı gönderdik. İtiraz et
sinler yeniden tespite gidelim dedik. Eğer var
sa bir hata, tashih edelim dedik ve bunu da 
yaptık. Torbalı'da da bitmek üzeredir. 

Muhterem arkadaşlarım ben fazla vaktinizi 
almıyacağım. Bu tütün mevzuunda fazlası ile 
politika yapılmıştır. Ekiciyi daha rahata kavuş
turmak için tütün tekel kanun tasarısı ve ko
operatif kanun tasarısını kanunlaştırmamız lâ
zımdır. Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunumın bâzı 
hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçi
ci maddeler eklenmesine dair kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkında önergesi. (4/288, 
2/344) 

BAÇSAÎT — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da tarafından verilmiş bir energe var, okutu
yorum. 

Millet Meclhi Yüksek Başkanlığına 
637 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair 5 . 7 . 1363 
tarihli kanun teklifim, havale edildiği Maliye 
Komisyonunda, 1 yıl 6 ay 27 günden beri bek
lediği halde henüz müzakere için gündeme alın
mamıştır. içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Meclis gündemine alınmasını arz ve rica ede
rim. 2 . 2 . 1003 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAIT — Sayın özarda, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Meclisimizin çok 

meşbu olduğu böyle günlerde her hangi bir 
takrir vermeyi arzu etmezdim. Ancak, konu 
cidden önemlidir, bütün memleketi yakından 
ilgilendirmektedir. Bu bakımdan yüksek huzu
runuza getirmek mecburiyetinde kaldım. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, 1963 se
çimlerinden evvel 637 sayılı Devlet Personel 
Kanunu çıkarıldı, ve bu kanunun bütün hü
kümleriyle birlikte 1 Mart 1366 tarihinde yü
rürlüğe gireceği, kanunun kendi getirdiği hü
kümlerle temin edilmiş oldu. Yüzblnlerce Dev
let memuru, bütün ümidini, bütün istikbalini 
bu kanunun çıkmasına bağladı, dört gözle bu
nun yürürlüğe girmesini bekledi. 

Muhterem arkadaşlar, nihayet kanunun ha
zırlanışında bâzı ölçülerin kaçırılması ve ka
nun mevzuu olması gerekli olan bâzı hususla
rın tüzüklere bırakılması gibi sebeplerle bu 
kanun vaktinde uygulanamadı. 

Bugün Türkiye'de çalışan yüzbinlcrce me
murun vasati aylık gelirinin 400 - 533 lira ci
varında olduğu hepinizce malûmdur. Sen gün
lerde Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Da
iresinin neşrettiği rakamlara göre, 2 çocuklu 
karı - kocadan müteşekkil 4 kişilik bir ailenin 
bir ayda asgari şartlar altında geçinmesi için 
1 523 lira paraya ihtiyaç vardır. En mütevazi 
bir ailenin 1 523 lira ile geçinebileceğini Baş
bakanlığa bağlı Devlet istatistik Dairesi tesbit 
ederken, bugün Devlet teşkilâtında vazife gö
ren belki dörtyüz bini aşkın memur ayda 500 -
G30 lira gibi bir para ile geçinmek mecburiye
tindedir ve bu para muhterem arkadaşlarımız 
bu. geniş memur kütlesinin ev kirasından, ma
ada, bir kuru ekmek ve zeytin parası değildir. 
Benim verdiğim kanun teklifi, ki, birbuçuk so
neyi geçmiştir verildiği günden bugüne kadar, 
bu haksızlığı, adaletsizliği kanunun esaslı şe
kilde revizyona tabi tutulmasına kadar geçici 
bir süre için telâfi edecek hükümler getirmiş
tir. Bendeniz Personel Kanununu incelemiş, 
bunun tatbiki mümkün olnuyan maddelerini 
ayırarak kanunun birinci maddesiyle, zamana 
mütevakkıf olan maddelerinin uygulanmasının 
iki sene süre ile ertelenmesini teklif etmiş, ka
nunun katsayının uygulannıasiyle ilgili 154 vo 
157 nci maddelerine geçici bir madde ile haya
tiyet vererek barem cetvelinde yazılı kadro 
maaşlarının 1 . 3 . 1963 dan itibaren 2 katsayı-
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sı ile çarpılmak suretiyle, bu kanunun maaşla
rın tesbiti hususundaki hükmünün uygulanma
sını temine çalışmıştım. Bu kanun kabul edil
miş - 1963 senesinin Haziranında verilmiştir -
ve uygulanmış olsaydı, Türkiye'de en küçük 
maaşlı Devlet Memuru 600 lira, en yüksek ma
aşlı Devlet Memuru ise 4 000 lira ala sak ti. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi böyle bir ka
nunun Hükümet tarafından getirilmesi müm
kün değildir. Çünkü, her bakanlığın içerisinde 
birkaç yüz memur vardır ki, bunların muhte
lif yerlerde ek görevlerle aldıkları para mikta
rı ayda 10 - 12 veya 15 000 lire yi bulmakta
dır. Binaenaleyh, ek görevleri kaldıracak ve 
memurlar arasında bir sosyal adalet prensibini 
getirecek, en küçük Devlet memurunu 600, 
en yükseğini 4 003 lira bir maaş içerisinde tes-
bit edecek böyle bir kanunun çıkmasını elbet
te ki istemezler. Bugün yaptığımız tetkiklerde, 
bu 2 rakamının 2,5 olarak uygulanması dahi 
mümkündür ve 2,5 katsayısını uyguladığımız 
takdirde, en az maaşlı Devlet memuru ayda 750 
lira, en yüksek maaşlı Devlet memuru da 5 000 
lira alabilecektir. En yüksek Devle 1 memuru 
5 000 lira, en küçük maaşlı Devlet memuru 750 
lira aldığı takdirde dahi, Devlet bütçesine hiç
bir malî külfet getirmiyecektir. Belki de Dev
let bütçesinde birtakım tasarruflara imkân ve
recek durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar, meşhur bir söz var
dır: «Kimi yer, kimi bakar hep kıyamet bun
dan kopar» Ssnelerden bori hor bakanlığın içe
risinde muayyen bir sınıfın çok fazla, bin, on-
binin üzerinde maaş alması, alt tabakanın bü
yük bir sefalet ve yokluk içinde çırpınması 
memlekette bir huzursuzluk doyurmaktadır. Biz 
bu kıyametin kopmasını mı bekliydim. 

Muhterem arkadaşlar, getirdiğim kanun tek
lifini Maliye Komisyonunun bugüne kadar çı
karmamış olmasından dolryı kendilerini mua-
haza edecek değilim. Çünkü Meclise gelen yüz
lerce hattâ bini aşkın kanunların yüzde dok
sanı Maliye Komiryonuna havale edilmektedir. 
Burada işler çok fazla yığılmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan Maliye Komisyonunda böyle mü
him bir kanun teklifi vaktinde ele alınıp çıka
rılamamıştır. Şayet Yüksek Meclisiniz bu iki 
maddelik kanun teklifinin gündeme alınmasını 
tasvibeder ve bunun bu bütçe yılından evvel 
çıkarılmasını sağlarsanız emin olunuz ki, mem

lekete çok hayırlı bir hizmetle bulunmuş ve me
murlar arasındaki bu geniş adaletsizliği kal
dırmış ve en fakir memur vatandaşa, en düşük 
seviyeli memur vatandaşa da hiç olmazsa az -
çok geçinme, çoluk çocuğunu geçindirme imkâ
nını sağlamış olacaksınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı söz istiyor
sunuz Sayın Akır.an, buyurunuz. 

MALİYE KOMİSYONU BAŞKANI TAHİR 
AKMAN (Çankırı) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; Maliye Komisyonunda Perso
nel Kanununun tadili için bâzı teklifler mev
cuttur. Bu teklifler müteaddit zamanlar günde
me alınmış, müzakeresi esnasında Hükümet 
mümessillerince Personel Kanununun bîzı mad
delerinin yeniden tanzim edildiği ve bunun da 
yalan bir zamanda Yüksek Meclise sevk edile
ceği beyan edilmesi üzerine talik edilmiştir. 

Hakikaten Personel Kanunu içinde mevcut 
bulunan sınıf tüzüklerinin Anayasa mucibince 
kanunun içerisine alınması iktiza etmektedir, 
ve bunun yamnda da bizi maddelerinin tadili-
no lüzum görülmüştür. Bu meyanda özel ida
relerle, belediyeler do Personel Kanunu içeri
sine alınmışlardır ki, bu özel idareler ve bele
diyelere ait personel kanunu ayrı bir kanun 
olarak gelecektir, bu suretle birleştirilmiştir. 

Yine haber aldığımıza göre, Personel Kanu
nu Devlet Personel Dairesince hazırlanmış ve 
belki de çok küçük bir zamana mütevakkıf bu
lunmaktadır. Hemencecik Hükümete tevdi edi
leceğini haber aldım. Zannediyorum ki, Hükü
metçe yapılacak tetkikat neticesinde Meclise 
sevk edilecektir. 

Personel Kanunu malûm olduğunuz veçhile 
teknik bir kanundur. Sayın Reşat özarda'nm 
teklif etmiş olduğu kanun, 20 - 25 maddeyi ih
tiva etmektedir ve maddeleri de uzuncadır. Bu
rada komisyondan geçmeden, teknik bir mahi
yet arz eden bu maddeleri görülmek ve bir ne
ticeye varmanın müşkülâtını şüphesiz Yüksek 
Meclis takdir eder. Onun için müsaade buyur
sunlar, öyle zannediyorum ki, Personel Kanu
nu yakın bir zamanda Yüksek Meclise sevk edi
lecektir. Bu itibarla takririn reddini talebedi-
yorum. Hürmetlerimle. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, kanun teklifim iki maddeden ibarettir. 
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BAŞIIAN — Sayın Reşai özardanm önerge
sini Yüce H ayetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiş
tir. (C. H. P. sıralarından «Hata var, saymadı
nız» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, itirazın da bir usu
lü vardır. Eğer arkadaşlarımız sayımda bir hata 
görüyorlar ise bunun usulü boş kişi ayağa kalk
mak suretiyle sayıma itiraz yapmaktır. İtiraz 
sepkolunsun o halde sayalım. 

KEMAL SARIİBBAHİMOĞLU (Adana) — 
Göz görüyor, arkadaşların bir kısmı oylamaya 
iştirak etmedi. 

BAŞKAN — Beyefendi bilirsiniz ki usulün 
kendisine göreveçhesi vardır. Oylamağa itiraz 
olunabilmesi için oylamaya beş kişinin ayağa 
kalkması lâzım. Bu hükmümü tak'ir edersiniz. 
Kakınız beş kişi ayağa, buyurun efendim, 
(O. H. P. sıralarından altı üye ayağa kalkarak, 
oylamaya itiraz ettiler) tamam efendim altı 
kişi. 

Saym Reşat Özardanm önergesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Önerge kabul edil
memiştir efendim. 

5. — Adalet Bakanı Hasan Dinçcr'in, 
T. B. M. M. üyelerinin seçimlerinde uygulanacak 
hükümler hakkındaki kanun tasarısının havale 
cdilm'ş olduğu İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından seçilerek 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(4/236, 1/100) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hasan 
Dinçer tarafından verilen bir önerge var, öner
geyi okutuyoru. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüksek Meclisin 2 . 2 . 1983 tarih ve 40 ncı 

Birleşiminde kurulmasına karar verilen Geçici 
Komisyonda görüşülmesi ikmal ed'lerek, Genel 
Kurul Gündemine intikal eden, «Türkiye Büyük 
Mille!; Meclisi üyelerinin seçimlerinde uygula
nacak hükümler hakkındaki kanun tasarısı» 
nm, 13 . 6 . 1966 tarihli 96 r.cı Birleşiminde 
tekrar komisyona iadesine karar verilmişti. 

Bu defa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
hakkındaki kanun tasarısı ürerinde yanılacak 
çalınmaların biran evvel sonuçlandırılabilmeşini 
teminen söz konusu tasarının, yeniden kurula

cak geçici bir komisyonda görüşülmesini vo 
mezkûr komisyonun, tasarının bidayette havale 
edilmiş bulunduğu içişleri, Adalet ve Anayasa 
k emisyonlarından seçilerek 5 şer üyeden teş
kilini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... öner
ge kabul edilmiştir, önerge gereğince bir geçici 
komisyon kurulacaktır. Anayasa, İçişleri ve 
Adalet komisyonları bu geçici komisyona 5 er 
üye vereceklerdir. 

6. — Malatya Milletvekili Sabah Erih'in, 
6215 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu madde
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
nin gündeme alınması hakkındaki önergesi. 
(4/237, 2/279) 

BAŞKAN — Sayın Şabak Erik tarafından 
verilmiş bulunan bir önerge var, önergeyi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«6245 sayılı Harcırah Kanunundan seyyar 

hizmetlilerin ve işçilerin gereği şekilde yarar
lanmalını sağlamak üzere bu kanunun 49 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi» miz, 19 . 4 . 1966 tarihinde Millet 
Mecliei Başkanlığına sunulmuştur. 

Maliye Komisyonunda görüşülüp reddine ka
ra? verilen teklifimiz 5 . 5 . 1967 günü Plân 
Komisyonuna gönderilmiştir vo o günden beri 
do teklifimiz anılan komisyonda bekletilmekte
dir. 

Bir memleketi hakça yönetmenin en başta 
gelen kuralı, çalışan insanların haklarını teslim 
çimek ve korumaktır. Çünkü gerçek adaletin 
temeli ancak böyle kurulur ve insanlığın en bü
yük ıstırap kaynağı olan eşitsizlik ancak böyle 
giderilir. 

Çalışan insan toplumun en aziz kişisidir. Çün
kü toplumun bütün ihtiyarlarını gideren, top
lumun mutluluğunu sağlayan, toplumu yücelten 
in^an çalışan imandır. Onun için çalışanın hak
lan1. görüp gl'zotmek, toplum yönetiminin şaşmaz 
Iraralı olmuştur 

Ve, bunun içindir ki, toplum yönetiminin bu 
ana kuralına uymıyan ülkelerde birlik düzenlik 
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yoktur; halk çeşitli meselelerin irinde inim inin 
inlemektedir. 

Nitekim, bunun en güzle görülür, elle tutulur 
örneği, içinde bulunduğumun haldir. 

Gerçekten ele bugün halkımızı can Iralağı 
ile dinlediğimiz saman bütün ferya'.la.m çalışan 
insanlarımız lan geldiğini duyana. 

İşte tütün ekicilerinin feryatları. işte tefeci
lerin yakıp kavurdukları klylülcr, işte ağa7 arın 
karsısında sulanan topraksızlar, î to halılarım 
alamıyaıı işçiler. Ve çalışma hakkı irin kıvranan 
iş Tizler.... 

Halkın kaderi üzerinde süz sabi v i olan biz
lerin tek ve asıl görevi, hallrn ferya/.larmı din
dirmektir. Ilatırlamakyız İri, burada işe baş
larken halkın mutluluğuna çalışasağımıza ye
minler ettik. 

Bu itibarla, çalıdan insanların ufak bir bölü
müne ufak bir hizmette bulunmak üzere söz ko
num-kanun tekli ani hazırladık. Mesele, bele
diye hudutları dışında seyyar hisset görevlini 
olara!?: çalışan işçilere hakça seyyar tizmet öde
neği. verilmesi iteğid'r. Yukarda arz edilen 
nedenlerle kanun teklifimizin, içtüzüğün 3ö ncı 
maddesine güre gerekli imleme alınmasını saygı
larımla arz ederim. 

Mala lya 
Şaban Erik 

E AŞK AİT — 3G neı madde gereğine e gün-
demo alınmasını istiyorsunuz. Buyurunuz Cayın 
Erik. 

ÇABAN EP.tK (Malatya) — Arkada-Ia-, 
şeh'r ve kasabaların belediye hudutları dışında 
vo muayyen bir gürev a'anı iğinde, adi gürevlcri 
gereğince, seyyar olacak çalışan işçiler vardır. 
Bu isçilere telli ve hakça bir tazminat cdenme
mektedir. Oya seyyar görev personeli olan 
isçiler, evler'nden ayn. ya-amanm gerektirdiği 
masraflara katlanmaktadırlar. Her halde isçi
lerin bu masraflarını bir ölçüye kadar karşıla
mak icabeder. Türkiye Cumhuriyetini soya? 
bir hukuk Devleti olarak ilîn eden Anavvamj-
zm metni ve ruhuyla yaşantı bakne getirilmesi 
için calı^anlarm haklarını teslim etmek rarttJr 
Hin değilse yürürlükteki kanunların baVcttiğ". 
haklan gerçek ölçüleri içinde teslim etmek ka
çınılmaz bir borçtur. 

BuTÜne kadar seyyar hizmet ncrsoncl'n^ 
62 15 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu mad

desine güre çeşitli nisbctîcrdo vo çok düşük öl
çüler içinde tanmina, ödenmiştir. Çünkü anılan 
kanun raaıklosi asık vo seçik bir hüküm taşıma
makladır. Madde, seyyar hizmet personeline 
«aybk veya üsret tuta'darının % 30 undan faz
la olmamak üzere, alâkalı vekâlet ile Maliye 
Vokİleti ara^nda tosbit edilecek bir tazminat 
verilir:> demektedir. 

Bana güre bir scş/yar hizmet işçisinin seyyar 
hizmet tazminat1, alakalı bakanla Maliye Baka
nı r/'arrnda tesbit odiknektodir. Meselâ, Karayol-
lam işlilerinin tazminatları Bayındırhk Baka-
n'.ylo Maliye Bakam arasında ortak şekilde tes
bit edilir. Bn teslis işi yapılırken en düşük öl
çüler ihc inde karara varılır. Meselâ, seyyar hiz-
rnc'; işçilerinin organa % 1 t:z ııinat verilir. Ka
nım seyyar hizmet görevini, belediye hudutları 
dışımla vo muayyen bir vazife sahası dâhilinde 
seyyar olarak vazife yanmak şeklinde tarif etti
ği halde, tazminat nispeti tesbit edilirken srnıf-
landırmala'T, ayr-la^ak, kanunun giUtüğü he
defledin dışına çıkılarak tesbitler yapılmakta-
dm. Meselâ bir kısım işçiye % 1, bir kısım işçi
ye % m r> - 15 ve bir kısım işçiye de % 25 taz
minat ödenmektedir. Bir seyyar hizmet isçisine 
% 1 tazminat vermek demek aslında hiçbir şey 
vermemek demekti'.'. Gc••çekten iş hesaba vurul
duğunda ciddiyetten çek uzak bir durumla kar-
nılaşdı.ı. Yevmiyeleri 15 lira olan bir işçiye % 1 
ita erinden tazminat verildiğinde ayda 4,5 lira 
eder, bunun günlüğü 15 kuruştur. Bu ise, hepi
nizin kamil edeceği şekilde bir nişe su.pahası 
dabl değildi:. Ve do bir kısıra işçiler seyyar hiz
met isçiler, olduğu h~dde hiç tazminat alama
maktadırlar. Bu mesele seyyar h'zmet işçileri
nin başlıca meselesidir. Mesele üzerinde sayısız 
dâvalar açılmıştır. Danıştay Beşinci dairesi bu 
konu (berine acılan işçi dâvalariylo dolup taş
maktadır. 

10y: yıimdrn. bu yana yaşama şartlarının 
ağ'rlastTğ1.-açıktır. Alâkalı Bakankk ile Maliye 
Bakanlığının bu hususta âdil bir ölçü tesbit ede
mediği de, bugüne kadar yapılan uygulamalar 
ka^smda, bir gerçektir. Öio yandan G57 sayılı 
Devlet Memurlar?. Kanunu yaşama vo çalışmada 
zerki!: gösteren bölgelere düşen memurlara 
% 35 ten aşn.ğı olmamak üzere % 100 e kadar 
' Maîrumiyct yo 'i ödeneği» getirmektedir. Sun
duğumuz bu teklifle yeni personel rejiminin mah-
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ramiye* çökenlere tanubğı, küçük bir ölçüde de j 
oba, çeşitli mahrumiyetler içinde çalkan 3377ar I 
hizmetlilere vo ikilere do uygulanmış. olacaktır. ;. 

Ayrıca kanunun şirıdiki yaz İr. tarzı işçilere • 
40 ncu madde gereğince tazminat ödenmedi hu- i 
susunda açık seçik bir hüküııı tanımamaktadır, i 
Yapılar, tazminat ödemeleri ancak G24J sayrlı i 
Harcırah Kanununun 0 ncü maddesinin (c) Mı- j 
rası hükmü ile vo Danıştay'ın İr yas yoiiyle ver- ! 
diği kararlar sayesinde yapılabilmektedir. Tek- j 
lifimiz, isçilerin tazminat haîdıma açıklık veril- | 
mesi gayesini de gütmektedir. | 

Koni1, genellikle Karayollarında, Devlet Sıı 
İnlerinde, YSH Müdürlüklerinde seyyar personel 
olarak çalışan i-;çileri ilgilendirmektedir. Tekli
fimize göre seyyar isçilere en az % 20 tazminat 1 
verilecektir. Er. gerekçeyle vo önergemde belirt
tiğim nedenlerden ötürü teklifimin işyünctnıc- i 
ligin CG ncı maddeni gereğince doğ-adan doğ
ruya gündeme alınmasını dilerim. Hoşça kalı
nız. • 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bayar, 
buyurunuz efendim. 

PI-AM" KOMİSYONU S5SGÜ3Ü NURİ BA-
YAE (Sakarya) — Dayın Bankan, değerli arka
daşlarım; Sayın Faban Erik tarafından tadili ] 
istenen G243 sayrlı Harcırah Kanununun tadil İ 
teklifi Bütac ve Plân Konisyon-ına kendi ifade j 
cttikleıû gfi. D . 5 . 1~G7 tarihinde gelmişti \ 
Yüksel: malûmlarınız olduğu üzere biz hu tarih
ten sonra Komisyonda ikinci B^ş Yılkk Plânı 
müzakrro etmek mevkiinde bulunduk vo bil"'ha- j 
ra da Parlâmento tadile gi-'diği için Bütçe Ko- j 
misyonundalri kanun teklif ve tasarlan 1060 j 
senesine intikal otur. bulundu. Yine mâlûmuâli- j 
ler.i olduğu üzoro Karna Batça Komisyonu ola
rak şu. âna kadar 10G3 bütçesiyle meşguldük. 
Çimdi 1~G3 bütçesi Yibo Senatoda rıüzakei'c 
cililmekto vo komisyon azalan, S âz süsü, Başka
nı vo diğer arkadaşların? z bu müzakoi'clori ta-
kibotnekto bulunmaktadırlar. O itibarla mesele- ! 
de bir l:asd> tehir yoktur, bir kandı geri bırak- j 
ma hâdise-i yoktur. Sadece hâdisenin icabı ola
ra!^ görünülememintir. 

İstidradcn bir noktayı daha ifade etmek isti
yorum huzurunuzda; Bütçe Komisyonu günde
minde 330 ye yakın kanun tck'iı vo tasarısı mev- j 
•cuttur. Ancak bunlau Umumi Heyetlere getir
mek bir saman meselesidir. | 
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Bu vesile ile bir hususu ifade etmek istiyo
rum: ürik arkadanım_z:n daha ziyade Karayol
larında çalınan seyyar işçilere bir muayyen im
kân yaratmak için hazırladığı bu teklif, Kara
yolları isçi Sendikaları, Bayındırlık Bakanlığı, 
Çalınma Bakanhğı ve Maliye Bakanlığı arasın
da akdolunan bir protokolle düzenlenmiş ve Ka
rayolları işçi Federasyonu Bankanı da, Karayol
ları seyyar işçilerine tanman haklar dolayısiyle 
I J gün evvel Hükümete teşekkür beyanında bu
lunmuştur. O itibarla sıkıntısı çekilen mahzurun 
büyük kısmı bir protokolle halledilmiştir ve 
Karayollarında çalışan seyyar işçiler arkadaşı
mızın teklif ettiği haklardan istifade etmekte
dirler. Sayın Erik'in, Umumi Heyette müzakere 
edilmesi tarzındalıi önergesinin reddini arz ve 
rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Saban Erik tarafından 
verilmiş bulunan önergeyi Yüce Heyetin oyu
na, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Öncrgo kabul edilmemiştir. 

7. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınh'nın, tütün konusunda verdiği gensorusu
nu geri aldığına dair önergesi (4/289) 

BAÇILAN — Muhterem arkadaşlarım, gün-
domo geçmeden evvel yine bir gensoru öner
gesi gelmiştir. Bu gensoru önergesi saat 13,45 
to Meclise verilmiş, bendeniz saat 14,15 tc 
önergeye muttali oldum. Binaenaleyh çimdi şu 
anda bu önergenin mahiyetini, medlulünü ve 
muhtevasını bilmemekteyim. Yüce malumları
nızdır ki, içtüzüğün 03 ncü maddesi «galiz ve 
müstehcen beyanları muhtevi olan önergeler 
Başkan tarafından düzeltilmek üzere sahibine 
ia:b edilir» der. Şu anda elimizde bulunan öner-
gedo bu mah'yetto bir durum mevcudolup ol
madığını bilememekteyim. Çünkü o kadar kısa 
müddo*. içinde bu önergeyi okuyun muhtevası
na âşinâ olabilmek mümkün değil («Kaç say
fa » sorusu) 40 sayfa. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, aynı zaman
da iki nafıadan beri bu Yüce Meclisten bir ka
nun çıkamamıştır. Bundan Başkanlığınız gibi, 
elbette bütün milletvekili arkadaşlarımız bü
yük çapta ıstırap duymaktadırlar, önergenin 
vasfı tütün ekioiliğl konusundadır. Tütün eki-
cileriyb ilgili bugünkü gündemin 23 ncü mad
desinde bir kanun da mevcuttur. Bu önergeyi 
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vermiş olan arkadaşlarımızın okunması husu
sunda ısra-ları mevcudolursa o zaman, daha 
önce de gündeme alınıp alınmaması bugün tar
tışılacak olan toprak reformu gensorusu mev-
cudolduğu için başka bir kanuna geçebilme
miz mümkün olamamaktadır. Dolayısiylo gün
demde mevcut İstiklâl Madalyası sahiplerine 
şeref ödeneği verilmesi hakkında kanun vo ona 
mümasil diğer İKinunlann görüşülmesi imkâ
na olamryacakfc*. Bu vasiyette 23 ncü madde
deki mevcut «Tütün Satış Kooperatifleri ve böl
ge birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun tasarısı ile i-mıir Milletvekili 
Mustafa Uvar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
ran Satış Kooperatifler, ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun 
teklifi ve Tanım, Gümrük ve Tekel, Maliye, 
Ticaret ve Plân komisyonlarından seçilen dör
der üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu» 
üzerinde görüşmemiz daha uygun olsa da bu 

7. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, tütün konusunda verdiği gensorusunu 
geri aldığına dair önergesi. (4/289) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; büt
çe müzakerelerine kadar esa3en gjrüşülme.3İ 
bahis konusu ilmıyan Seçim kanunu ve içtü
zük değişikliği teklifi dıışında diğer millete ya
rarlı ve önemli kanunların görüşülebilmesini 
sağlama!: üzere bahis konusu gensoru önergesi
nin geri acınması humsunda önerge sahiple
riyle mutaca!9: kalınmıştı:*. Bu hususu öngören 
önergo arkadaşıma tarafından verilmişti:*, oku
tuyorum. 

gensoru önergos*. gelecek birledim okutuha na-
DÜ karşılar arkadaşlarımız?. 

TARÎK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — S13z 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden rica edi
yorum. Bir muamele için İren önerge sahibi 
arkadaşlarımızdan ricada bulunuyorum. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI" (Yozgat) — 
f!rvın Başkan, bu önerge Hükümetin sorum
luluğu ile ilgilidir binaenaleyh okunmalını di
liyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, gayet iyi bili
yorum. 

Ş'md*. mulrerem arkadaşlarım, bu önerge
nin l̂ asıl̂ p d^gıtrlmarr. konusunda ayn bir öner
go vardır: «Ör erge okunmanın, basılıp dağıtıl
sın» do-Mvo". Müsaade buyurunuz, bu noktaya 
B-vkınlıl- Divanı olarak tetkik etmek üzere 
birlerime yatım saa*. arc\ veriyorum. 

Kapanma saati : 16,03 

Meclis Başkanlığına 
Tütün ekicilerinin Hnde bulunduğu sıkın

tı ve perişanlığı yerinde izledim. Bu sonucu 
Hükümetin tutum ve davranışlar", yaratmıştır. 
Hükümet sorumludur, bunları düşünerek ver
dir?.. 

Gündemde Tütün kanunu tasarm, İstik'âl 
Ma dalyam, kanunu tasarısı gibi teklifler var
dı:*. Bunların biran önce çıkması için, ilerde tek
rar getirmek üzero şimdilik önergemi geri alı
yorum. 

Yozgat 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

İKİNCİ OTURUM 
Açdma saati : 16,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER — Bedrettin Karaerko': (Tokai), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 36 nca Birleşimin ikinci oturumuna taşlıyoruz. 

4.— BAŞKANLIK DİVANININ GE TEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — öneriş, sahibi tarafından ge
ri istendiği için, geriverilmişti:\ 

S. — 71T"5 Milletvekili Âdil Kurtel ve Di
yarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Ha
tay Milletvekili Yalıya Karibo'afın, Toprak re
formu ve toprak sorunları konusunda Hükümet 
hakkınca bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(il/63) 

BAŞKAN* — Gündeme fcec'yoruz. 
F/vr-s MilletvokiH Afbl Kurtel ve D'yarba-

tor Milletvekili Tank Ziya Ekinci ile Ha*ay 
Milletvekili Yahy} Kan^olaVm, toprak refor
mu ve top"ak sorunları konulunda Hük'imet 
hakkında bir frennorr. rrrlıranıra da"r öner-
gc.im'r. bu B'rle^imdo gündemo alınıp alınma-
mas1, husınu tırtırrlrx;a*ır. En hususta, tonrak 
refor^". Vo ilrçili verilmfr "Hıkımı ve günde
me alının alınmamağı görüşülecek olan öner
gede konuşmakların konırma^arırrn beıci1 

dakika ile kayıtlanmasa hususunda bir öner
ge va:ş, okutuyorum:. 

Millat M3clhi Ba-kanlığına 
Tonrak reformn ilo ilgili Kar-> M;lVvekili 

Âdil Kurtoî, Diyarbakır Milletvekili Tank Zi
ya Ekinci vo Hatay Milletvekili Yahya Kan-
bolat tarafından verilmiş bulunan ger soru 
önergeıinln gündeme alınıp alınmaması husu
sundaki görttemederin beş dakika ile kayıt
lanmamı arz ederim. 

Saygılanmla. F 
ArVvin Milletvekili 
Sabit Osman Avca 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 
Ekinci, buyurunuz efendim. 

TAETK ZtYA EKİNC> ^'yar^akır) — Sa
yın Ba"kan, sa-^n milletvckTeri; tonrak rs-
formunun yanılmayı"! ve Türk toplumunun 
yük^e'mesi. Türk to^lumundr. bünys ds#Hk-
liğ'ni haTirlayıcı önemli mesn1e',erine HıTiimo 
tin eğilmcyhi ssbebfy'e Hükümet hakkınir. 
bir gen-ıor-r. açılır» a~rm taT ojeden önergemizin. 
gündeme aVm aknmamarv. hususunun bo~ da 
k;ka ilo kısıtlanması için bir önerge gelmiş • 
t:.*. 

s 

Muhterem. arkpdaıla-.', Türk toplumunur 
son derene önenfi bir meselesi ola*1, a-arı yu 
ka~ı 50 yıldrn "'-eri. tart.jr.jlan toprak r^form--
ile ilgili çeşitli kanun teklif vo taşanlarına*. 

Parllmen+oya o-elmiş olmasına rağmen, bu ko-
vınun. Türk halkının lehine bir çözüme bağ-
Ivımaırr.'i olmasa gibi önemli bir mese'enin mü-
~a17rr3,vrı~! sadece ben dakikalık bir sürenin 
"•ahsH do^r». bir hareket olma*!. Nüfusumuzun 
iVîtc ik'si köyde ya">amak+a*br. 21 - 22 milyon 
vatanda"?, yıkından ilgiVn diren bn son dere-
o önemli kor>r,-'",>",n ben dakika P'^İ *ok kı^a 
bir s'irp ile tahdidi demek bu meselenin hiç ko-
"vu^nl^a-mr. prHmıı»", r̂ eb" • öyle tahmin edi-
v^vıv*. H. re-itli ı>evar<,'rr*ylo ^n kor,",r''a kar^ı 
^r>r. Hükümete de bv. knnndr, Yü".e Meclisi ve 
"̂ır"": t,r»T>lnmn.nT"'. ay'Hn1 atmak i^iyec^kHr. Biz-

ı*,-. da bn rrem1! lonn üzerinde halkjmırrn 
dilokler'ni, teennilerini vo ahularını, tonîu-
•""•.nmnzun y-ik^alme^i Ra^vacak t^dbirl^ri 
^„*.̂ Tr-, k^va^ak. r,'*,rü',1^Hmi"ii R"V1ÎV*»',WÎ,'*5, 
"n-1. itibarla b™ dokika PİH rok kısa süre ile 
kv^.'smav. tahd,î',?edrr\ bn. öne^e^in yers'z ol-
/•ı.nfH. v3 bn önemli konuva Parlamentoda ye-
•.trin/n önem vorilmemi''. oldnğunun kamu 
o v r ^ a Trn,v,f.ıva«pp̂ r«̂  dihünerek bu önergenin 
reddiri istirham, ediyorum. 

Şimdiye kada- görüşülen gensora önerge
lerinin 15 daMka ile sı^rrlanmaRi keyfiyeti bir 
teamül halene gelmiştir. B"». önerge i"itt de, 
arkadaılanmm önergelerini geri alarak en 
randan 15 daMka ile smırla^mas". yolunda bir 
Önergo vermelerini istirham edeceğim. Bu öner-
'roni'". roddini vrya arkada^lanm tarafından 
geri alınarak düzeltilmesini istirham ediyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayn Kaya özdemir, buTuru-
nuz önergsnin lehinde. 

KAYA ÖZDEMtR rtstanbul) — Sayın Ba^-
k",n, muhterem milletvekilleri; esaTnda büyük 
"-ir ^ensora r.itoliğini taşıyan 1968 bütçesi
dir. C. Ssnatosunda genin cap*a müzakeresine 
banlaımırı ve devam edilmektedir. 1C63 bütçe-

, --i Milet Meclisine geldiği zarna^. bu konular 
j etraflıca tartışılacak ve Hükümet de gerektiği 
| "arz İr. izaha', verme durumuna girecektir. 
j Savın konuıma-!1. a^kadaTmır. da belirttiği 
j "•'İM. 50 yıldan beri. üzerinde halledilmemiş 

•'.'•soleleri 21 yıllk bir iktidar zamanına sı-
nvıtırmak. insaflr. kabili telif değildir. Bu ba-
.̂m.da"1. bos dakika Ve bu konuşmaları sınır-

'andırma öner^esinir. lehindeyim. Lehinde oy 
'Tillanmanası rics. ederim. 
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BAŞKAN —. Cayr. Kodaman^u, C. H. P. 
Orun-. a-bra. önemenin. aloylıindo bnyurunnz. 

KAYA ÖZDrriiR (istanbul) — Sayın Bal
kar. bil' hususu. tavzih edeyim: 

9,\ avkk d'yocok iken, 21 yıllık demişim, 
tavzih ederim. 

C II. P. GRUPU ADINA HURİ KODAMAN-
OĞLU (Yozgat — Savm. a"kada-der:m, genso
ru müessesesi, Hükümetin sorumluluğunu tes-
bi*. etme1: ve eğer var^a bu. sorumluluk aki^o-
tini tâyin etme1: «rıbi Yüce Ilec'isin en temel. 
görevlerinden binn kan-r:*. Gerçekten ikti-
da^a"', millete vaiferi istikame'lnde hizmete 
rabr-a^ak Yüce I^ealisten birtakım teyn yet-
kile? t a b e d e r ve kanunlar o* karırlar iken; 
rmha7efe*lo *, Vv. icranın nhha'li olup oVa-
dığı, iyi kullanıbp İmllanılmad-rH. hi'susunda 
yina Anayasamıza da^a^arak mire*, adına mu-
ravavo yanmak mevkiinde, vazifelinde ve no-
suliyetindedii*. Bu murakabe hakkmm Icılla-
n^ma-^na en az tes*"u va"ifekHn i^ası kadar 
hürmetkar o^mak Yihe Meclisin itibarı io'n, 
milletin bize tevdi. ettiği emnne*,:n iyi kulla
nılma,^. için zaruri bir davranıştır. 

Az'r, arkadaşlarım, muhalefet hnaâin en 
e*kin aran: olan «Tensenı yolu ile Hükümetin 
m^snliye^rin hesabını sorarken ancak beş 
dakika ribi k*.sa bir müddette muradını anlat-
maVa kar??, kadıya get'rFmek istenmektedir. 
(«Konunun malrycti?..» sorusu) 

Konunun mahiyetini bıralrmz. Bn basit ko
nuda bile aziz arkada"!/1 rım 5 dakika soyrok 
r-a*rrV. üobncuk sayfalık bir korunma okuna
bilir. En. basit bir konuca dahi ücvuouk say
fa ioeris'nde bir Hükümetin, bir Bakanın me
suliyetinin mevcudokluğnna dair bir'alrm id-
dialarn sisin vicda-T.nızda muhtemel olduğu 
kanaatini uyandırmak kol av m? dır. mümkün 
müdür? Bum: siz bir çoğunluk gücü içerisinde 
söyleseniz bile mi'let.in vicdanı kabul edecek 
midir? (S Dİ lan gürültüler) ; 

BASTAN — Müdahale e*mcyln efendim, 
nıüdahakî etmey'niz. rica ederim. 

NTTR-> KOT)AMA.NOftLU (Devama — Hu-
halefetle? iktidarlara Irzmet yolunda ne la
da:* yaddım T. olmaca mec^urlarsa, iktidarla:* 
da muhalefetlere IIüHHeti murakabe yakmak 
görevinde yardımcı clmak, anlayışlı elmak mev-
kündedirle:*. 

S*-, be-, dakika'ık önerge ile bu anlayışın 
kabili telif cMrğ"ımı, kamu vicdanına sindir
mek mümkün müdür? 

Aziz arkadaşlarını, kaldı ki kürsüye freti-
rilcn konu, toprak reformu gibi. memleketin 
o?: hayati meselinden birisini tenkil etmek
tedir. Bu, bundan ibaret do delildir. Bugün 
s-'yasi nartilerimiz aramda torv-ak reformu 
il.o ilg;li karaat ve tedbirler ciddî birtakım si
yasi ihtilâfların hor"», kendilini teşkil etmek^c-
di • hem do istikbalini tekil, etmektedir. (A. P. 
"."rakfindan, «H0 senede no ya^tımz7» rolleri) 
£0 senede halletmek H n çeşitli fırkalarımız 
oVımtu:', faka*, daima bir erup insan sizin gibi 
ka~",?m,za dikilmiştir. (A. P. saralarından gü-
rül.ttrer) 10-Ü.G daki tonrak reformu Kanunu
nun ka^rsma çıkan tonrak ağa1 ar». sizin te
madisi olduğunuz nart'nin kur-Tcrda'n d e Mİ 
midir? (A. P. s-ra1 arından a-ürültüîer, müda-
ha',.eîe:•, cieçi Partisine» sesleri) 

B^H^^N — Bîüdabakî etmeyiniz. Muhte
rem arkadaşlarım, hurdan sonra lehinde konu-
"aeak a_dr.arl̂ ^ rıTıkabil cevabı verir. (A. P. sı-
îa:r.ndar. gürüliü":er) 

TlııJı'-nr')-^ arkadaşlar:, burada Ba-kan iki 
nek.tay: r"^ "nü1""̂  abr: Bir; sa^o*. dı^ı beyan 
var m? y-.7: m. iki; galiz ve müstehcen beyan 
var mı, yek mu? 

Tlade* dahilinde a_,kadaş konuşur, onu kar-
rvlavı^: naVyot'o diğer ar]rn,',,a''İPr7mız önnr-
rryo:n lehimde konusu:.*, cevaplandırır. Rica 
oiorim müda!ıa"'o etmeyiniz. 

FÜR-": FOr)AT\TANOĞIJT (Devamla) — 
r.Tuhtero": a"kada",la™*"m: s"r1i: sor'ilar, on ba-
r,!+. TISTII meseleleri, dahi 15 dakika ilo g'irirü-
b".-kon T-̂TT. deroeo öno"'*!' bir konîinıın 5 daki
kada f-'"rîr.ülmcci mümkün değildir, insafını
za s:ğmırım. 

Az'*r; arkadaşlarım: û.TÜn bir önemli yurt 
dVr'.rn.da s'ya^i par'ilori7: no dü"*«ündü«,ü, si-
T^1-: nartn^r a^as'ndaki ridcî ayrıLdclam ne 
okln^n, t-ed^ î̂rlo-'!?: ro OVIU^T: k',m'"•,. oyanda iyi-
^e aıı'fa-alma'Vdır. H- bir ^.^j, ^••v^r,^ clr*akf"n,n 
s'ya": bayatiT-ı^ kurtuldun. B'r'-akım müzake-
"*e i~"k^nrT,zbldor'?. için do, bir*n,k'm is*iımar 
--,-,_--,+.;-]ç"*a->-_ ir,.erV,iri',,o e.-ır: T*ola"dan memleke-
•*•,•". »nrf>y-. r"züm vd'a'T'vın an^n,*ıVaasına en
gel olmak sadece C. H. P. ne yapılmış, olsa me-
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sele yoktur, millete yapılmış bir haksızlık teş
kil edecektir. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Onun içindir ki, aziz arkadaşlarım; nasıl 
gensorular yolu ile teşriî organın çalışmasın
da birtakım arızalar yaratılmak istenmesi 
doğru değil ise, bunu beş dakika gibi gülünç 
müddete indirerek murakabe vazifesini sa
bote etmek de aynı derecede kamu oyunda 
suç teşkil edecektir. 

«Efendim, vaktimiz yoktur» buyurulacak-
tır. Bu Meclis, ikide bir uyuyup uyanıp da se
çim Kanunu dediğiniz günden bu yana aylar
ca çalışmıştır. Hangi ciddî meseleyi getirdiniz 
de destek olmadık? Ancak siz tekrar uyanıp 
da «Seçim Kanunu» dediğiniz zaman bir mu
rakabe yolu işletilmiş ise.. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu; rica ede
rim, bu 5 dakika ile kayıtlama hususunda be
yanda bulununuz. Gruplara ayrıca sataşmada 
bulunmayınız, istirham ederim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sureti katiyede sataşma arzusunda değilim, 
itiyadında değilim. Yalnız biraz sonra çıkan
lar söyliyeceklerdir, ezberledik artık bu tera
neleri: «Vaktimiz yoktur, engellemeye karşı 
alacağız, bunun tek çaresi müddeti kısmaktır», 
diyecekler. Biz de cevap veriyoruz. Ezberledi
ğimiz hususlar. 

BAŞKAN — (Sayın Kodamanoğlu, sonra söy
lenecek sözlerin şimdiden cevabının verilmesini 
siz de takdir edersiniz ki, doğru bulmamaktası
nız, vicdanınız bunu emretmekte. Biraz sonra 
konuşulacakları bilmiyorsunuz ki. Rica ederim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım; içtüzüğe göre tekrar söz almak 
imkânımız yoktur, ve biz 2,5 senedir beraber 
çalıştığımız iktidarı iyice tanımaktayız. 

BAŞKAN — Efendim, vukuu melhuz ko
nuşmaları daha önceden derpiş eder mahiyette 
beyanda bulunmayınız, rica ederim. (A. P. sıra
larından gürültüler «Nasıl tanırsın?» sorusu) 

O. H. P. GRUPU ADINA NURİ KODA-
MANOĞLU (Devamla) — Canım nasıl tanıdı
ğımızı söylemedik, belki de iyi tanıyoruz 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Aziz arkadaşlarım; gensoru müzakereleri
ni beş dakikaya indirmek tecrübe edilmiş bir 
metöddur. Geçen senelerde Millî Eğitim Ba
kanlığı ile ilgili bir gensoruyu beş dakikaya in-
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dirdiniz, Bakan bile hiçbir şey söyliyemiyerek 
bu kürsüde çırpınıp durmuştur. Bunun sakat
lığı bir kere denendiği halde tekrar ısrarla bu 
yola girmek yanlıştır. Daha huzurlu, daha iyi 
bir çalışmanın yollarını birlikte ve iyi niyetle 
sizinle daima aramaya hazırız. Fakat böyle
sine suiistimallere, de karşı geleceğimizi sonu
na kadar biliniz. Size Millet Meclisi komis
yonlarını çalıştırmıyarak milletin Meclisine 
ikinci, üçüncü, onuncu derecede kanunlar geti
rerek burada gerektiği gibi hizmet edemiyerek, 
şimdi de murakabe hakkımızı beş dakikaya in
direrek tutumunuzdaki yanlış, tehlikeli, kötü 
istikameti iyi niyetle ikaz ediyorum, itaat et
mezseniz Yüce Millete şikâyet ediyorum. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ne oluyor Sayın Efeoğlu? Eli
niz acıyacak efendim. 

OSMAN ZEKİ EFEOĞLU (izmir) — Saynı 
Başkan, tebdidediyor. 

BAŞKAN — Oturunuz yerinize. 
Sayın Sabit Osman Avcı, A. P. Grupu adı

na lehte, buyurunuz. 
Efendim; öyle telâşla, sinirle, karşılıklı ko

nuşmalarla iş halledilmez. Sayın Yüceler; 
önünüze, kürsü bu tarafta, kürsüye dönün. Bu
yurun Sayın Hatip. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bir önerge verdik, gündeme alınıp 
alınmaması görüşülecek olan T. i. P. li iki mil
letvekilinin verdiği toprak reformu ile ilgili 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
ması konusunun görüşülmesinin 5 dakika ile, 
Hükümet Ihariç, kayıtlanmasını önergemizde 
Yüce Meclisten istedik. Şimdi bir garip te
cellidir, milletvekili olarak gensoru yolu ile 
Hükümeti murakabe etmek istiyen milletvekil
lerinden daha çok, herkesçe bilinen tabiriyle 
«kıraldan çok kıralcı» olan Sayın Kodaman
oğlu, önerge sahiplerinin dahi daha çok ilerisi
ne giderek, her zaman alışkın oldukları gibi 
birtakım varmış gibi gösterdikleri tehlikeler
den filân bahsederek bu kürsüden neden aca
ba önerge sahiplerinin müdafaasını yapar, an
lamakta güçlük çektik. Bir defa şu kürsüden 
birtakım tehlikelerden bahsedip Yüce Meclisi 
tehdidetmek usulünden lütfen vazgeçelim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) «Çoğunlu-
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ğun reyleri ile, belki de beş dakika ile kayıtlı-
yasaksmız...» Hayır muhterem arkadaşlarım, 
Yüce Meclisin aldığı her karar Meclisin kara
rıdır. Eğer !bu Mecliste Adalet Partisi Grupu 
çoğunlukta ise bu, milletin çoğunluğunun ver
diği rey icabıdır, buna da hürmet etmek lâ
zım. 

Simidi muhterem arkadaşlarım; beş dakika 
ile kayıtlanmasını neden istedim? 40 sayfa sık 
daktilo satırları ile yazılmış bir önergeyi ge
çen birleşimde dinledik. Yüce Meclisin ıttı
laına arz olundu. Köy işleri Bakanlığının yap
tığı köy etütlerinin rakamlarından tutunuz, zi
rai sayımların rakamlarından tutunuz, Türki
ye'de toprak reformu ile ilgili T. i. P. ve onun 
milletvekillerinin görüşlerine medar olacak, 
mesnet olacak ne kadar doküman vansa hepsi
ni o önergeye toplamış, Meclisin uzunca bir 
müddetini işgal etmiş ve Meclis de hangi es
babı mucibe ile gensorunun açılmasının isten 
diğine muttali olmuştur. Bugün acaba bunun 
dışında ne konuşulacak? Biraz evvel de bir hu
susta Yüce Meclis, önerge sahiplerinin önerge
yi geri alması ile, bir karar almamakla bera
ber, kanunların çıkarılması yolundaki isteğini 
izhar etmiş. Buna imkân vermek için diyoruz 
ki, gündeme alınıp alınmaması konusunda 
müzakereleri beş dakika ile kayıtlıyalım. Gö
receksiniz ki, biz murakabeye tâbi tutulmak 
istenen Hükümetin mensubolduğu iktidar' Par
tisinin Grupu olarak burada bu önergenin 
gündeme alınmasının lüzumsuz olduğunu beş 
dakikadan daha az zaman içerisinde ifade 
etmek imkânını bulacağız, önerge sahibi ko
nuşacak, önerge sahibinin mensubu bulun
duğu parti grupu konuşacak, diğer siyasi par
ti grupları da konuşacak. Beş siyasi parti 
grupu beşer dakika, bir de önerge sahibi beş 
dakika, yarım saat konuşulacak. Bütün bu 
konuşmaların cevabını da, önergenin cevabını 
da biz size beş daldkanm altında bir müddet 
içerisinde arz edeceğiz. Bunun mümkün oldu
ğunu da, önergeyi kabul buyurursanız, tatbi. 
katı ile ispat edeceğiz. Bu sebeple önergemize 
iltifat buyurulmasını rica ederim, saygılar su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gensoru önergesinde konuş
macıların konuşmalarının beşer dakika ile ka
yıtlanması konusundaki önergeyi oyunuza su-
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nacağım. Şayet bu oylamada netice sağlan
mazsa o zaman 15 dakikalık bir önerge var, 
onu oya sunacağım. Aykırı önerge 5 dakika 
ile kayıtlanmasını istiyen önergedir. O ba 
kımdan konuşmaların 5 dakika ile kayıtlan
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gen
soru önergesinde konuşmacıların konuşmaları, 
Hükümet hariç, beşer dakika ile kayıtlana-
çaktır. 

önerge sahibi olarak buyurun Sayın Ekinci. 
Saat 16,57. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet 
hakkında, Anayasanın bir emri olan toprak re
formunu gerçekleştirmemesi, Türle toplumunun 
sanayileşmesi, kalkınması, tarım sektöründe 
yaşayan vatandaşlarımızın insanca bir yaşa
ma düzenine kavuşması için gerekli tedbirleri 
almamış olması hasebiyle bir gensoru önergesi
ni Meclis Başkanlığına tevdi etmiş bulunuyo
ruz. önergemizde maalesef 5 dakika içinde 
izah etmeye imkân bulamıyacağımız ve özetini 
arz edebileceğim sebeplerden dolayı Hükümet 
'hem hukukî, hem de siyasi mesuliyet tahtmda-
dır. Sayın Başkanın beyanları, Hükümet adı
na konuşan Tarım Bakanının beyanları ile, 
Türkiye'de toprak reformu yapmaya imkân ve
recek toprağın bulunmadığını iddia etmeleri 
sebebiyle mesuliyetleri ortadadır, haklarında 
gensoru açılması keyfiyetinin gündeme alınma
sını talebediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye az geliş
miş, geri bir tarım ülkesidir. Nüfusunun yüzde 
70 inden fazlası tarım sektöründe yaşamakta
dır; 21 - 22 milyon vatandaş. Nüfusumuz dur
madan artmakta ve tarım sektöründe yapılan 
istihsal vatandaşlarımızın beslenmesini imkân 
dâhiline koymıyacak bir tempodadır. Yani, nü
fus artışı ile mütenasip bir tarım sektörü geliri 
için hayatî önemi haiz olan hububat ve nebatî 
yağları dışarıdan almak mecburiyetindeyiz. 
Türkiye gibi geri bir ülkenin kalkınması, sa
nayileşmesi ile mümkündür. Sanayileşmek için 
de bir sermaye birikimi ve tarım sektöründe 
bir gelir fazlalığının temin edilmesi iktiza eder. 
Bugünkü iptidai şartlar içinde yürütülen tarım, 
Türkiye'deki toprak ilişkilerinin son derece ip
tidai olması ve bu ilişikler içinde tarımımızın 
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daha ileri bir hamle yapılmasının mümkün ol
masından ileri gelmektedir. Bu itibarla tarı
mımızın, sanayiin, kurulmasına imkân verecek 
ve sanayi için gerekli sermaye birikimi sağlı-
yacak bir tarzda tarım hayatının düzenlenmesi 
zaruridir. Tarımda verimin artması hem serma
ye birikimini sağlıyacak, hem de beslenme ola
naklarına cevap verecek, sanayileşmek için aynı 
zamanda gerekli dövizin sağlanması konusunda 
da ihracatımızın büyük oranda artmasına im
kân verecek. Çünkü, ihracatımızın büyük bir 
kısmı tarım sektöründen gelen mahsûllerle ya
pılmaktadır. 1963 te yapılan genel tarım sayı
mına göre Türkiye'de topraksız aile sayısı 
308 000 dir. Ve 0-100 dönüme kadar toprağa 
sahibolan vatandaşlar tarım sektöründe yaşıyan 
toplam ailenin yüzde 88,5 unu teşkil etmekte
dirler. Halbuki bunun yanında 5 000 dönümün
den yukarı araziye sahip toprak sahibi çift
çilerin ise adedi sadece 491 dir. Bu adaletsiz ve 
dengesiz durum Türk tarımının veriminin art
masına, tarımda hâsılanın artmasına imkân ver
memektedir. Bu gayriâdil mülkiyet dağılışı se
bebiyle tarım sektöründe yaşıyan nüfusun bir 
kısmı kiracı, ortakçı veya tarım işçisi olarak 
çalışmaktadır. Kiracılık, ortakçılık ve tarım iş
çileri, hiçbir sosyal ve iktisadi teminata sahi-
bolmadan son derece gayriiptidai şartlar için
de mülk sahibinin keyfine göre çalışmaktadır
lar. Bu münasebetler içinde, ortakçılar ve kira
cılar kullandıkları, ekip - biçtikleri toprağın 
daha iyi bakımı, oraya sermayenin akıtılması, 
oranın teknik imkânlarla teçhizi için gerekli 
görevi yapamamaktadırlar. 

Bir toplumda toprak, onu elinde tutanın 
mülkiyetinde bulunduğu sürece mülk sahibi bu 
toprağın bakımı, bu toprağın değerlendirilmesi, 
bunun veriminin artması için gerekli bütün ted
birleri almak zorundadır. Bu tedbirleri alma
dığı, toprağın en âdi şartlar içinde istismarı 
düşündüğü sürece, tarımın verimliliğinin art
ması mümkün değildir, işte, bu gibi ahvalde 
tarımda verimliliği artırmak için. Devlet, top
rağı son derece geri şartlar içinde istismar eden 
toprak sahibinin elinden almaya, bunun sınır
larını tahdidetmek tavanını ve tabanını belir
lemek zorundadır. Çünkü.... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, süreniz dolmuş
tur, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 
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TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

İşte Türkiye'nin kalkınması, sanayileşme 
olanaklarının sağlanması, tarım sektöründe ya
şıyan milyonlarca yurtdaşımızın insanlık hay
siyetine yaraşır bir hayat düzeyine çıkmak 
için mutlaka bir toprak reformunun yapılması 
zorunludur. Toprak reformu bir Anayasa em
ridir. Anayasanın 37 nci maddesi; «Devlet, 
toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleş
tirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amacıyla 
gereken tedbirleri alır.» demektedir. «Kanun, 
bu amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve 
çeşitlerine göre toprağın genişliğini göstere
bilir.» dediğine göre, bu Anayasa emrini ye
rine getirmiyen, Türkiye'nin kalkınmasını il
mî esaslar içinde gerçekleştirecek tedbirleri al-
mıyan Hükümet, Türkiye'de toprak yoktur di
yerek, Türkiye'de toprak dağıtılması mümkün 
değildir diyerek ve bu Anayasa emrine ve 
Türk toplumunun gelişme «processus» una kar
şı çıktığından hem hukukî bakımdan, hem de 
siyasi bakımdan mesuldür. Gensoru önergesi
nin gündeme alınmasına karar verilmesi yo
lunda oy kullanmanızı istirham ederim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — 0. H. P. Grupu adına Sayın 
Murat Öner buyurun. Saat 17,03. 

C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Afyon Karahisar) — Değerli milletvekilleri, 
Sayın Başbakan hakkında T. i. P. si gensoru 
açıklamasını istemektedir. Gensorunun «günde
me alınıp alınmamasının görüşülmesi her sözcü 
için 5 dakika ile sınırlandırılmış bulunmakta
dır. Elbette Genel Kurulunun bu kararına say
gılıyız. Ancak 3 yıldan beri gerek Koalisyon 
olarak, gerek tek başına iktidarda bulunan ve 
Birinci Beş Yıllık Plânın toprak reformu bö
lümünü uygulamakla görevli olan Sayın Baş
bakanın bu konudaki sorumluluklarını beş da
kika içinde izah etmek mümkün değildir. Bu 
yüzden düşüncelerimin temellerini arz etmekle 
iktifa edeceğim. 

Gensoru vesilesiyle C. H. P. nin toprak re
formu üzerindeki görüşlerini elbette burada 
tazelemenin yeri değildir. Biz burada partimi
zin görüşünden ziyade, Sayın Başbakanın so
rumlu olup olmadığının tartışılma konusu ya-
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pılacak önemde bulunup bulunmadığını görü
şüyoruz. Sayın Başbakan, toprak reformu ko
nusunda sorumlu mudur, değil midir, bu hu
sus gündeme alınsın mı, alınmasın mı? Bu
nun kıstası, 0. H. P. nin veya diğer partilerin 
programlarındaki reform görüşleri değil, so
rumlu Hükümetin uygulamakla mükellef ol
dukları mevzuata uyup uymamasıdır. Bizim 
görüşümüzce, Anayasa geniş anlamda toprak 
reformunu zaruri kılmaktadır. Anayasaya gö
re, toprak reformu yapmak, tarım üretimini 
artırmanın başlıca çaresi olarak gösterilmiş
tir. Bu bakımdan da Hükümetin işbaşına geç
tiği günden bugüne kadar, Birinci Beş Yıllık 
Plânda gösterilen toprak reformu tedbirlerine 
el sürmemiş olduğunu kaydetmek gerekir. Biz 
Anayasa ilkelerine dayanan Anayasanın mec
buri hale getirdiği toprak reformunu gerçek
leştirmek için Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânına reformun her noktasiyle alındığını 
görmekteyiz. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ilk iki yılı O. H. P. nin de katıldığı 
karma hükümetler tarafından uygulanmıştır. 
O. H. P. nin son üç yılda sorumluluğu yoktur. 

BAŞKAN — Sayın öner, zamanınız doldu, 
lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

MURAT ÖNER (Devamla) — Görüyorsu
nuz ki hiç olmuyor. 

SABİT OSMAN AVGI (Artvin) — Biz kür
süye çıktığımız zaman nasıl oluyor göreceksiniz. 

MURAT ÖNER (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Hükümet toprak reformuna ait plân 
bölümünü hiç uygulamadığı için ve bu uygu-
lamayış, temelde Anayasa hükümlerine aykırı 
olduğu için siyasi bakımdan sorumludur. Bu 
sorumluluğun iyice incelenebilmesi için de 
gensorunun gündeme alınması gerekir. Bu 
bizim Anayasaya, plâna ve Türk çiftçisine kar
şı olan borçlarımızın, bağlılığımızın, sadakati
mizin neticesidir. Bu yolda oy vereceğimizi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. M. P. 
Grupu adına, buyurunuz efendim. Saat 17,09. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; T. i. P. milletvekilleri tarafından ve
rilmiş olan, Başbakan hakkındaki gensoru 
önergesi münasebetiyle M. P. Meclis Grupu-
nun görüşlerini kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince açıl
ması istenen gensorunun konusu; toprak re
formunun iktidar partisince ele alınmamış ol
duğu ve bu yönden vazifesini savsakladığı id
dia edilmektedir. 

Memleketimizdeki köylü vatandaşlarımız 
asırlardan beri açık tabiat kucağında iptidai 
usullerle toprağını işlemekte, geçim sağlamak 
için mücadele etmektedir. Uzun yıllardan beri 
işlenmiş topraklarımız gerçekten yorulmuş ve 
verim kabiliyetinin büyük bir kısmını kaybet
miştir. Gübreden ve sulama tesislerinden, kre
di ve teknik bilgiden mahrum her toprak gibi, 
yurdumuzun toprağı da gerek yapı ve nevi, ge
rekse kullanış şekli ve teknik yönünden ısla
ha muhtaç bir durum arz etmektedir. Nüfusu
muz günden güne çoğalırken topraklarımızın 
sabit ve verimlerini günbegün kaybettiği de 
bir gerçektir. Artan nüfusu, gelişen sosyal, 
ekonomik ve kültürel alanda mutlu kılmak, 
güçlü yapmak, millî gelirden adalet ölçüleri 
içinde faydalanmalarını sağlamak, hiç değilse 
kendi toprağından elde ettiği ürünlerle yaşa
tır hale getirmek, milletlerin ve devletlerin 
başlıca vazifeleridir. 

Ticari sahada döviz sağlamak, zirai alan
da başarılı çalışma ve ihtiyaçtan çok mahsul 
elde etmekle mümkün olacağı da bir gerçek
tir. Yurdumuzun iklim, toprak, sermaye 
emek ilişkileri esaslı bir şekilde ele alınıp re 
organize edilmedikçe daha. çok yıllar siyasile
rin tarım alanındaki toprak reformu, çekiş
melere konu olmakta devam edecektir. Top
raksız köylüye toprak vermek, onları toprak 
sahibi yapmak, mülk edinmek imkânına ka
vuşturmak, t daha doğrusu köyüne, toprağı
na bağlamak, verimi artırmak, göçebe ve ır
gat hayatına son vermek, bütün iyi niyetli ki
şilerin kabul edecekleri gibi, bizim de başlıca 
temennilerimizdir. 

1961 den sonra Anayasa düzeni içinde bu 
konu ele alınmış ve bugün Anayasamızın 37 nci 
maddesinde mânasını bulmuştur. 

Anayasamızın 37 nci maddesinde Devlete 
bâzı vazifeler verilmiştir. Bu vazifelerin baş-
lıcaları; «toprağın verimli işlenmesini gerçek
leştirmek, topraksız olan veya yeter toprağı 
bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaçla-
riyle gereken tedbirleri alma» görevi verilmiş, 
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«kanun bu amaçlarla değişik tarım bölgelerine 
ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini göste
rebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına 
sahibolmasını kolaylaştırır» ve bu yönde çeşitli 
vazifeleri yerine getirir, ibaresini koymak 
suretiyle iki şey ortaya atmıştır. Devlete 
önemli olarak verilmiş olan bu vazifeler, her 
şeyden evvel toprak mülkiyetiyle ilgili zirai 
reform ve zirai reform içinde yer al
mış olan toprak reformudur. Toprağın 
verimli olarak işletilmesini gerçekleştir
mek her şeyden evvel toprağın verimi
ni, muayyen birimden, alınan istihsali muayyen 
seviyeye getirebilmek için gübreleme, sulama, 
kredi ve donatım fonları ile bunları gerçekleş
tirmektir. Bunun yanında da topraksız olan 
köylülere, ya da toprakları kâfi olmıyan va
tandaşlara gerçek ihtiyaçlarını karşılıyacak şe
kilde toprağın yine devlet eliyle alınıp veril
mesi keyfiyeti de Anayasanın 37 nci madde
sinde yapılan toprak reformunun kendisidir. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, müddetiniz dol
muştur, son cümlenizi beyan ediniz. 

HiLMt İŞGÜZAR (Devamla) — İki daki
kam var, bağlıyorum. 

BAŞKAN — iddia etmeyin, dakikanız dol
muştur. Başkanlığın müsaadesiyle cümlenizi 
bağlıyacaksınız. Buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Toprak re
formu ile birlikte, zirai reformun yapılmasını 
M. P. Meclis Grupu olarak istiyoruz. Bugüne 
kadar gelmiş geçmiş iktidarların hiç birisi bu 
meseleyi ciddiyetle, geniş çapta ele almamış 
olduğu cihetle biz verilmiş olan gensorunun le
hinde oy kullanacağımızı beyan etmek suretiyle 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Grupları adına söz istiyenler-
den, T. i. P. Grupu adına buyurun Sayın Kur-
tel saat 17.15... 

T. i. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Muhterem arkadaşlar, ekonomik ve 
sosyal hayatımızda çok büyük önemi olan top
rak reformu gibi önemli bir konuyu beş daki
kalık bir süre içerisinde bütün yönleriyle tartış
mak ve Hükümetin bu konudaki sorumluluğunu 
ortaya koymak elbetteki mümkün değildir. Yal
nız ben Hükümetin sorumluluğunu gerektiren 
bâzı konular üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, halen yürürlükte olan 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu var. 
Bu kanunun 8 nci maddesinin (b) bendi; 5 bin 
dönümden yukarı olan özel mülklerin kamulaş-
tırılarak toprakız, ya da yeteri kadar toprağı 
olmıyan çiftçilerin toprak sahibi yapılmalarını 
âmir bulunmaktadır. Bunun yanında Anayasa
nın 37 nci maddesi de; Devletin, topraksız, ya 
da yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçilerin top
rak sahibi olmaları için gerekli tedbirleri alaca
ğını yine âmir bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan, «Tür
kiye'de dağıtılacak toprak yoktur» buyuruyor
lar. Sayın Tarım Bakanı, «Türk köylüsü top
rak değil, ekmek ve et istiyor» diye beyanat 
veriyor. 

Evvelâ Türkiye'de dağıtılacak toprak var 
mıdır, yok mudur bunu arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millî emlâk kayıtları
na göre halen 8 milyon dönüm Hazine arazisi 
mevcuttur. Yine yapılan etütlere göre, bu 8 mil
yon dönüm Haşine arazisinin büyük bir kısmı 
büyük toprak sahiplerinin işgali altındadır. Bu
nun yanında yine yapıîan etütlere göre, 4İ5 ili
mizde 637 büyük özel mülk mevcuttur. Yani, bu 
45 ilimizde yapılan etütlere göre, halen meriyette 
olan, yürülükte olan 4753 sayılı Çiftçiyi Toprak
landırma Kanununun şümulüne giren 5 bin dö
nümden yukarı 637 özel mülk mevcuttur. 

Diğer taraftan, yine Köy İşleri Bakanlığının 
yaptırmış olduğu envarter etütlerine göre, 11 ili
mizde 239 köyün toprağı şahısların tasarrufu 
altındadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamların tetki
kinden de anlaşılacağı üzere Türkiye'de büyük 
mülkler, büyük özel 'mülkler halen yürürlükte 
olan 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun şümulüne giren büyük özel mülkler mev
cuttur. Hükümet, 4753 sayılı Çiftçiyi topraklan
dırma Kanununu tatbik etmek bir yana, Ana
yasanın bir emri olan toprak reformu kanunu 
tasarısını bugüne kadar bu Meclise getirmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Tarım Bakanı, 
şimdi burada benim bu sözüm üzerine «Anaya
sada öyle bir madde yok» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, her beyanı, her 
duyduğunuzu cevaplandırma gibi bir mecburi
yet yok. Hazırlık yaptığınız şeyleri arz etmeye 
devam ediniz. 
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ÂDİL KURTEL (Devamla) — Aziz arkadaş
lar, var mıdır, yok mudur, Anayasanın 37 nci 
maddesi ne demek istiyor? Bir kere daha mad
deyi huzurlarınızda okumak suretiyle Tarım Ba
kanının dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Anayasanın 37 nci maddesi aynen şöyle : 
«Devlet toprağın verimli olarak işletilmesini 

gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter top
rağı bulunmıyan çiftçiye toprak sağlamak amaç-
lariyle gereken tedbirleri alır.» 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Altını da oku, 
altını da oku... 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, Hükümetin toprak reformunun karşı
sında olduğunu, tarım reformundan söz ettiğini 
biliyoruz, ama Anayasanın 37 nci maddesi top
raksız, ya da yeteri kadar toprağı olmıyan köy
lülerin, çiftçi ailelerinin yeteri kadar toprak sa
hibi olmalarından sonra tarım reformunun yapıl
masını lüzumlu görmüştür. Eğer, topraksız, ya 
da yeteri kadar toprağı olmıyan çiftçileri top
rak sahibi yapmadan önce tarım reformu yapa
cak olursanız, bu da yine büyük toprak sahip
lerine yarıyacaktır, bu tarım reformundan büyük 
toprak sahipleri faydalanacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, sözünüzü lütfen 
toparlayın. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Yani, toprak
sız, ya da yeteri kadar toprağı olmıyan milyon
larca çiftçi ailesine, bu tarım reformunun hiçbir 
faydası ve hiçbir yararı olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyiniz lüt
fen. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, arz ettiğim gibi, Devlet İstatistik Ens
titüsünün yayınları, Köy işleri Bakanlığının en
vanter etütleri, Başbakanlık Devlet Plânlama 
Teşkilâtının raporları Türkiye'de dağıtılacak 
toprak olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bi
raz önce arz ettim, onbir ilimizde 239 köyün 
toprağı şahısların tasarrufu altında, şahısların 
özel mülkiyetinde. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel lütfen bağlayı
nız. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Dağıtılacak 
toprak vardır, Anayasanın 37 nci maddesi Dev
letin, yani halen iktidarda bulunan Hükümetin, 
topraksız, ya da yeteri kadar toprağı olmıyan 
çiftçi ailelerinin toprak sahibi olmaları için ge
rekli tedbirleri almasını âmir bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bağlayın lüt
fen. Üç defa bağlayınız, dedim, lütfen bağla
yın. 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — 4753 sayılı 
Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 8 nci mad
desi halen yürürlüktedir, 5 bin dönümden yu
karı olan toprakların, yâni özel mülklerin kamu-
laştırılarak topraksız, ya da yeteri kadar top
rağı olmıyan çiftçi ailelerine dağıtılmasını âmir
dir... 

BAŞKAN — Tamam Sayın Kurtel, ben bu 
Meclisin Başkanıyım, zâtıâlinizin de Başkanı
yım... 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sayın Başka
nım, nedense bu hassasiyetiniz hep bize uygula
nıyor. 

Muhterem arkadaşlar, önerge lehinde oy kul
lanmanızı arz eder, saygılar sunarım. (T. i. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Kurtel kendisine verilmiş sürenin dışında, iki 
dakika fazla konuşmuştur, takdirinize arz ede
rim. (T. i. P. sıralarından gürültüler) 

Sayın Nihat Diler, Y. T. P. Grupu adına, bu
yurunuz. 

Şikâyetler, itirazlar daima yerinde ve haklı 
olabilmeli. Saat 17,22. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; toprak reformunu gerçekleştirmedi, iddiası 
ile Türkiye işçi Partililer Hükümetin aleyhine 
gensoru önergesi vermişlerdir. Bendeniz Y. T. P. 
nin bu husustaki görüşlerini açıklıyacağım. 

Biz, Y. T. P. olarak, toprak reformunu zirai 
reformun bir parçası olarak mütalâa etmekte
yiz ve programımızın 15 nci maddesinde; «Mil
letimizin büyük bir kısmının geçim kaynağı olan 
ziraat sektöründe istihsal tekniğinin modernleş
tirilmesi, insan ve toprak ünitesine göre veri
min yükseltilmesi için gereken tedbirler iktisadi 
gelişme politikamızın temelleri arasındadır. 
Ziraat sahasındaki reformda tabiat kaynakları, 
insangücü ve teknik vasıtalar ve bilgi bakımın
dan gerektirdiği bütün tedbirleri almak, bu sa
hadaki başarının düğüm noktasıdır. Zirai istih
sal daraltılmadan bilhassa boş devlet toprakla
rından topraksız çiftçiye toprak temini, diğer 
taraftan zirai işletmelerin iktisadi üniteler ha
linde muhafazası ziraatte toprakla ilgili refor-
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mun anahatlarmı teşkil eder.» diye kendi prog
ramımızda yer vermiş bulunmaktayız. 

Bundan evvelki görüşmelerde de Y. T. P. ola
rak, toprak reformunun gerçekleşmesinin za
ruri olduğunu ifade etmiştik. Ancak, ilk önce 
programımızda da ifade ettiğimiz gibi, Hâzine
nin boş arazisinin topraksız köylülere, muhtaç 
köylülere dağıtılmasını kabul etmiş bulunmak
tayız. Hükümet de bu yolda bir toprak kanunu 
getireceğini vadetmişti. Bugüne kadar gecikme
si, bir kısım kimselerin istismarına sebebolacak-
tır. Bu sebepten, toprak reformunu zirai refor
mun bir ünitesi olarak kabul etmemiş olmamıza 
rağmen bu istismarların önüne geçmek için, Hü
kümetin biran evvel Toprak reformu tasarısı ile 
Yüksek Meclisin huzuruna gelmesini temenni 
ediyoruz. Ancak, bu önergelerin istihdaf ettiği 
mânada Hükümetin henüz bir gensoruyu istih
daf eder şekilde mesuliyetini müşahede etme
mekteyiz. Grupumuzun görüşü bundan ibarettir, 
saygılarımla arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Başka grupları adına söz isti-
yen?.. Sayın Sabit Osman Avcı, A. P. Grupu 
adına. Saat 17,24. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AVCI 
(Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Türkiye İşçi Partili üç milletvekili, top
rak reformunu yapmadığından dolayı Hükümeti 
sorumlu tutmak ve bu hususta verdikleri genso
ru önergesinin kabulünü istemektedirler. 

A. P. Grupu parti seçim beyannamesi ile bağ
lıdır. A. P. nin kurduğu Hükümet, Hükümet 
porgrammdaki taahhütleriyle ve Yüce Meclisin 
tasvibine mazhar olmuş taahhütleriyle bağlıdır. 
Bu iki anadöküman üzerinden, A. P. nin Hükü
meti, yaptığı çalışmaları biraz sonra Yüce Mec
lise arz edecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, asıl mesele, 
Toprak reformu kanununu yapmadınız, binaena
leyh mesulsünüz, diye gensoru önergesi getir
mek midir, yoksa meclisleri çalışır halde tutup, 
bir gün zirai reformla ilgili şümullü bir kanun 
Meclise geldiği zaman görüşlerini, temennileri
ni, tadil tekliflerini ortaya koymak mıdır? 

Kanaatimiz odur ki, Hükümetin üzerinde ça
lışmakta olduğu şümullü bir zirai reform hak
kında şimdiden bir önerge vermek, böylesine bir 
emsal teşkil etmek yarın zirai reformu düzen-
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liyecek kanunun ve bunun kadar önemli diğer 
kanunların Mecliste görüşülmesi sırasında bu
günkü emsal, yani kanunların çıkmasını engel
lemek maksadı ile gensoru önergelerinin veril
mesi usulü devam eder ise; bir müstakil sayın 
milletvekili zirai reformun çıkmasını da istemi-
yebilir ve o zaman dizi halinde, seri halinde gen
soru önergeleri verirse, bugünkü emsaliyle, zirai 
reform kanunu da çıkmamış olabilir. Buna dik
katle itina etmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gensoru önergesin
den başka Hükümeti murakabenin usulleri var
dır ve haftalardan beri gündemde duran mura
kabe maddeleri vardır: «Giresun Milletvekili Sa
yın Mustafa Kemal Çilesiz'in, İstanbul Millet
vekili Sayın Coşkun Kırca'nm, tefeciliğe kesin 
olarak son vermek, millî üretimi artırmak ve zi-
raatle geçinen köylü ve çiftçilerin emeklerinin 
karşılığını almalarını sağlamak için gerekli ted
birleri tesbit etmek maksadiyle bir Meclis araş
tırması komisyonunun kurulması» talebedilmiş-
tir ve bu önerge elbette ki, murakabe maksadiy
le verilmiştir, haftalardır gündemde durmakta
dır. Eğer gensoru önergelerinden Yüce Meclis 
fırsat bulur ise, önümüzdeki Çarşamba günü bu
nu konuşma imkânını bulur ise zirai reformun 
bir parçası, önemli bir rüknü burada Meclisçe 
ele alınmış olma imkânını bulacak, Yüce Meclis
çe bir komisyon kurulacak ve o komis
yonun belki de müspet, faydalı çalışma
ları Yüce Meclise ve Hükümetin çalışma
larına ışık tutmuş olacaktır. Bunun gibi gün
demin diğer maddelerini tetkik buyurduğunuz 
takdirde göreceksiniz ki, birçok meclis araştır
maları önergeleri vardır ve A. P. Grupumuz da 
bu önergelerle tevrem olarak yani, araştırma ko
misyonlarının kurulması istikametinde şimdiden 
arz edeyim ki, oyunu kullanacaktır, o zaman da 
görüşünü belirtecektir ve o zaman gensoru öner
gesinde istenilenden çok daha ileriye maksat 
tahakkuk etmiş olacaktır. Bundan başka diğer 
birçok kanunların da görüşülmesine ve millet 
yararına çıkarılmasına imkân bulunacaktır. Bu 
sebeplerden A. P. Meclis Grupumuz tarım re
formu namı altında verilmiş olan gensoru öner
gesinin ciddî bir izahını bulamamakta ve gün
deme alınması için de kâfi sebep görmemekte
dir. Gündeme alınmaması hususunda oy kullan
manızı istirham eder saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kırca G. P. Grupu adı- I 
na, buyurunuz efendim, saat 18,28. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, G. P. nin 
toprak reformu ve tarım reformu konusundaki 
görüşleri programımda yeralmaktadır. Bu ko
nuda pek çok arkadşımızm imzası bulunan bir 
kanun teklifimiz de vardır, ikinci Kalkınma 
Plânı tasarısı görüşüldüğü sırada bu konudaki 
görüşlerimizi arz ettik, tekliflerimizi yaptık ve 
bu konuda plânı yetersiz bulduğumuzu belirt
tik. Bütün bu fikirlerimizi bugün, olduğu gibi 
mahfuz tutyoruz. 

Bu gensoru önergesi vesilesiyle ayrıca duru
mumuzu tesbit bakımından söylenmesi gereken 
iki önemli nokta vardır. Birisi şudur; Yüce 
Meclis pek yakında genel bütçe kanununu gö
rüşecektir. Bütçe kanununun kabulü veya red- I 
di, Hükümet bakımından mânevi açıdan Parlâ
mento geleneklerine göre bir çeşit gensoru ma
hiyetini taşır. Bu itibarla Parlâmentonun ev
rensel ve kadîm Parlâmento geleneklerine uy
gun çalışması bakımından olsun, bu gensoru 
önergesinin hele bu kadar büyük, etraflı bir 
memleket dâvasında şu sırada verilmesi elbet
te ki uygun karşılanamaz. 

Öte yandan G. P. olarak biz bu g*ensoru 
önergesini vermiş olan siyasi parti grupunun 
takibettiği hedeflerle bu konuda da mutabakat 
halinde değiliz. Toprak reformunu ve tarım kal
kınmasını Güven Partisi, kuru bir propaganda 
konusu olarak değil, çok ciddî bir memleket dâ
vası olarak görür. Hür düzeni yıkarak sosya
list düzene geçen ülkelerde, köylü ve çiftçile
rin toprak mülkiyetinden mahrum edilerek Dev
let emrinde ecir haline getirildiği malûmdur. 
Özel mülkiyetin, tarımda en verimli işletmecilik 
yolunu teşkil ettiği bütün memleketlerin tec
rübesiyle sabittir. Biz toprakta özel mülkiyeti 
kaldıran bir reforma değil, daha çok sayıda 
yurttaşı topraJk sahibi yapabilecek bir reforma 
tarafsız ve bu reformu zirai reformun vazge
çilmez bir unsuru olarak görüyoruz. 

Bu önergeyi vermiş olan siyasi parti grupu
nun bâzı mensuplarının; «bizim partimizin 
programı sosyalist tedbirler değil, sosyalist bir 
politika getirmiştir» dedikleri göz önünde tutu
lacak olursa, halen programlarında yer alan 
politikanın gerçekleşmesinden sonra dahi ta-
kibedecekleri hedefin ne olduğunu, herkesin | 

I bir istihfam halinde sorması ve milletin bunu 
sormasını sağlamaya çalışması zarureti vardır. 
Burada o siyasi parti grupunun bir sözcüsü yine 
bir vesile ile; «bir sosyalist idarenin baş ağrısı 
küçük toprak mülkiyetidir» demişti. Hangi sos
yalist idarelerin? Sosyalist idareye, sosyalist 
düzene hür düzeni yıkarak geçen idarelerin ger
çekten küçük toprak mülkiyeti baş ağrısı ol
muştur. Bunun misalleri bizim pek yakınımızda 
kuzeyde yakın bir tarihte görülmüştür. Bu ti-
barla maksatlarına varmak istedikleri hedefle
re, bu sözleri muvacehesinde asla iltihak etme
diğimiz bir partinin böyle bir memleket dâvasın
da görüşlerimize taban, tabana zıt olarak ta-
kibedildiğine inandığımız hedeflere yardımcı 
olmamak bakımından elbette ki rey v eremiye-
ceğiz arkadaşlarım. (G. P. ve A. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, top-
I rak reformu konusunda Hükümet hakkında gen

soru açılmasına dair verilmiş bulunan gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sunda parti grup sözcüleri konuşmuş bulun
maktadır. Şimdi, Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Sayın Tarım Bakanına söz veriyorum 
Buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye İşçi Partisinden Âdil Kurtel, Tarık 
Ziya Ekinci ve Yahya Kanbolat tarafından, top
rak reformu münasebetiyle veya Sayın Başveki
lin «dağıtılacak toprak yoktur» şeklinde bir 
beyanatta bulunduğunu ileri sürerek Anayasa 
hükmünün zedelendiğini iddia ve bu yüzden de 
Hükümet Başkanı hakkında gensoru açılmasını 
arzu etmektedirler ve önergelerinde de bilhas
sa, 1861 Anayasası; demokratik düzen içinde 
Türkiye'de bünye değişikliğini öngören köklü 
dönüşümlerle tarımda, sanayide kalkınmayı 
ve adaletli bir gelir dağılışının gerçekleştirilme
sini Devlete görev olarak yüklemiştir, diye bir 
iddiayı da ileri sürmekte, böylece de mevzula-
rına girmektedirler. 

Şimdi daha evvel, ikinci Beş Yıllık Plânın 
konuşulması esnasında Hükümet programı oku
nurken Adalet Partisinin toprak görüşünü, top
rakla ilşkin esasları Yüce Meclis geniş ölçüde 
tartışmıştır ve bu konudaki görüşümüz de Yüce 
Meclisçe malûmdur. 

— 214 — 
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Nedir görüşümüz; şöyle bir göz atalım. «Ta
biî kaynaklarımızın en rasyonel şekilde işletile
bilmesi için çiftçinin ve köylünün toprak ile olan 
hukuki münasebetlerinin düzenlenmesi, kesin
lik ve açıklığa kavuşturulması lâzımdır. Zirai 
reformun ve toprağa ilişkin her türlü teşebbüsün 
temel hizmeti ve öteden beri devam edegelen ih
tilâfların çözüm yolu tapulama ve kadastro fa
aliyetlerinin en kısa zamandan bitirilmesine bağ
lıdır. Bu itibarla tapulama ve kadastro faali
yetleri üzerinde artan bir hassasiyetle duracağız. 
Toprak politikamızın hedefi tarımda topyekûn 
üretimin artırılması ve modern işletmeciliğin 
esaslarına uygun şekilde toprak rejiminin düzen
lenmesi, köylümüzün toprağa kavuşturulmasıdır. 
Ancak, köylünün sadece kuru toprağa kavuştu-
rulmasiyle iktifa etmemek gerekir. Çiftçinin 
kendine verilmiş olan toprağı işletip geçimini 
sağlıyabilmesi için ucuz kredi, âlet, edavat ve 
diğer vasıtalarla teçhiz edilmesi gerekir.» şek
linde görüşümüzü ifade etmişiz. 

Şimdi deniyor ki bu önergede; Hükümet 
bunları ifade etti, bu konuda da tanm reformu 
tasarısı altından bir çalışmayı Yüce Meclise ge
tireceğini söyledi, ama bu, bize göre bir ipe un 
serme... Aslında toprak ağalarına dayalı bir sis
temin devamını sağlamak çabası içindedir. Bu 
önergede öyle diyor. Sebep?.. Sebep şu. Daha 
evvel Büyük Meclise sevk etmiş oldukları ve 
komisyonlara intikal etmiş olan bir kanun tek
lifleri de var. Bu önergeyi alıp tetkik ettiğimiz 
zaman görürüz ki; bir profesürün şu veya bu 
dergide yazdığı görüşleri tevhit edip buraya bir 
görüş olarak getirmişlerdir. Demek ki, bunu 
vesile edip aslnıda Meclisi çalışmaz hale sokmak 
için bir obstrüksiyon tekniği olan bu önergelerini 
hem obstrüksiyonu sağlamak, hem de bu vesile 
ile halk efkârına güya fukaradan yana, fakir
den yana, emekten yana böyle bir tasarısının da 
mevcudolduğunu tekrar duyurmak.. Gaye o. 
Önergeyi, ondan sonra da tasarılarını aldım, bir 
daha dikkatle okudum. Bütün çaba bu. 

Nedir tasarıları? Tasarıları şu: Üç senede 
öyle bir sistem kuruluyor ki, bütün Türkiye ça
pında hem komisyonlar kuruluyor, hem araziler 
tesbit ediliyor, hem toprak reformu tahakkuk 
ediyor ve üç sene sonra da Türkiye'nin hiçbir 
reform derdi diye bir şeyi kalmıyor, toprakla 
olan ilişkilerini hallediyor, öyle bir sistem ge
tiriyor ki, - utanıyorum söylemeye, ama kapa

lıdır - bâzı şimal memleketlerinde bu işe girişil
miştir. 

Bâzı kaynaklardan aldığım bilgiye göre, 
- 1966 mıdır, 1965 midir - Moskova'da alınan 
karar ile kanun teklifleri arasında büyük mü
nasebetler gördüm. Öyle şeyler söylüyor ki; ka
nun teklifinde köyde bir komite kurulacak ve
ya bir tane yürütme kurulu kuracak. Bu yürüt
me kurulunun başına bir uzman gelecek. İsmi
ne ne derseniz deyiniz, tasrih etmiyor. Bu uz
man komiser olur şu olur, bu olur. Sonra o ko
miteye veya o topluluğa köyden tapu ile mülk 
sahibi olan hiç kisme üye olamaz. Böyle mad
deler var burada. Ne olacak- Eğer itiraz ederse 
mahkemeye, arazinin on senelik vergisini yatı
racak, ondan sonra da mülk sahibinin itiraz 
hakkı olacak. Mahkemeleri de kapatıyor, hep
sini kapatıyor ve üç sene içerisinde gayet güzel, 
sütliman; yirmi dönümden yüz dönüme kadar 
değişen işletmeler düzeni kuruyor. Ondan son
ra da onu getiriyor, - geçmişte bizim memleke
timizde onu denediler - öyle bir sisteme daya
nıyor ki, bunun ekmesini, biçmesini Tarım Ba
kanına bir vazife olarak veriyor, bu reform ta
hakkuk eder etmez burada makina parkları ku
racağım, çiftçinin susunu, busunu ekeceğim bi
çeceğim, çiftçi de bu suretle zengin olacak di
yor. Zengin olacak ve bunlar da büyük adamlar. 
Bu suretle de ağa sınıfını yeniyor ama, öbür 
taraftan da öyle bir ağa sınıfı, bir zümre, bir 
klik onların emrinde bir otomabilli ağa sınıfı 
da doğuyor onun içinde. Senelerden beri bu 
konu üzerinde memlekette geniş ölçüde yayga
ra yapan bu kişilere Büyük Türk Milleti pabuç 
bırakmamış. 

Biz Hükümet olarak programımızda öngör
düğümüz şekilde ilme, tekniğe, matematiğe da
yanan bir çalışma düzenine girdik. Hakikaten 
Türk tarımının toprakla ilişkin çok büyüîk prob
lemleri var. Ama, bu problemler, onların iddia 
ettiği, gibi üç senede çözümlenecek, ondan son
ra da Türkiye güllük gülistanlık olacak şekil
de değil. Yakında bütçemiz geliyor, Büyük Mec
lise. Ben vaktinizi fazla almamak için detaylara 
inmiyorum. Cevap verecek çok şeylerimiz var. 
Orada bu konuyu enine boyuna tartışacağız. 
(İşçi Partisi sıralarından «Şimdi tartışalım» 
sesleri) 

Türkiye'de toprak var mıdır, yo!k mudur? 
Türkiye'de elbette toprak vardır. Türkiye'de 
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78 milyon hektar toprak vardır. Türkiye bir 
memlekettir. Yani, havada oturmuyoruz ya, 
toprağın üstündeyiz, var tabii.. (A. P. sıraların
dan alkışlar) Bu bir reailte... E, bu toprak na
sıl işletilecektir? Yalnız onlar değil, onlara ya
kın bâzı çevreler de var; ne idi bu düzen deği
şikliği? Böylece parçalıyacak, getirecek koope
ratife dayayacak, Türkiye zengin olacak.. E, 
aklın nerde idi şimdiye kadar?... 1929 da bu ko
nuyu aldın ele, 1936 da aldın ele, 1940 da aldın 
ele, çeşitli maksatlarla.. O zaman Türkiye'nin 
nüfusu daha azdı, daha kolaylıkla realize ede
bilirdin, niye gidemedin?.. Gidemezdin, çünkü, 
her gün bir yaygara ile bir uydurma prensipler 
ortaya atmışsın, ne matematiğe girmişsin, 
ne de ekonominin hangi esaslar üzerinde ta
rımda gelişeceğini etüt kaabiliyetin olmuştur. 
Olmamıştır, olsaydı aslında bunları şimdi di
dişmiyorduk burada, tartışmıyorduk... E, son
ra? Sonra Adalet Partisi geldi, bu ifa sene 
içinde bunlar ipe un serdi, ağaların tarafına git
ti, ağadan yana oldu... Öyle bir şey yoktur. 

Adalet Partisi ve Hükümeti her meselede 
olduğu gibi, bu konuyu da ciddetle ele almış
tır. Evevvelâ Türkiye kimdir, Türkiye'de biz 
ne üretebiliriz, biz Türkiye'yi nereye götürmek 
istiyoruz? Bunu, ilimin, tekniğin ve ekonomi
nin ışığı altında etüdettik. Ondan sonra bunun 
dar boğazlan nelerdir, bunların üzerine eğildik. 
Uzun vadeli bir projeksiyon çalışması - makro 
bir görüştür ama, hiçten çok iyidir, bütün bu 
çalışmalara, çabalara, münakaşalara bütçede 
geniş ölçüde değineceğim - bize büyük bir ışık 
tuttu. Bunu aldık getirdik, ikinci Beş Yıllık 
Plânımızda dilim olarak koyduk, yıllık prog
ramımızda da proje haline sokma gayreti içe
risindeyiz. Neticede gördük ki, Türkiye'de me
deni düzlem içerisinde iyi bir sisteme dayamak 
suretiyle hakikaten, benden evvel konuşan 
önerge sahiplerinin mensubolduğu grup adına 
konuşan arkadaşımın iddia ettiği gibi, Türki
ye'de yüz milyonlarca insan yaşıyabilecek üre
tim potansiyeline sahibolabilir. Ama nasıl sa-
hibolabilir? Dâva o. Toprak dağıtacağım... 15 
senedir kadastro geçti, 15 senede komisyonları 
kuralım. Ondan sonra duracağız, üretim girdi
leri, üretim inputları üzerinde gelişmeler sağ-
lıyacağız, ucuz âlet sağlıyacağız, şunu edece
ğiz... Bir 30 sene. 30 sene sonra da «Allah kerim
dir» prensibine dayalı değil. Biz bu çalışmala

ra bir taraftan devam ettik. Öbür taraftan da 
Hükümet programının ışığı altında Türk köy
lüsüne neyi vadettik ise, geçmişe nazaran hen-
desi bir sıçrama ile çarelerine de el uzattık. 
Meselâ bunlardan birkaç rakam ifade edeyim, 
bütçede de geniş ölçüde değineceğim. Türkiye 
1940 ilâ 1964 sonuna kadar topyekûn iki mil
yon ton gübre kullanmamıştır. 965 in icraatını 
eğer bize mal ediyorsanız onlarla beraber üç 
sene içinde 6,5 milyon ton gübre tedarik ettik. 
Ne oldu? Onun dışında 1963 senesinde daha 
Azot Sanayii yaşasın mı yaşamasın mı münakşa-
şası yapılıyordu, Azot Sanayiinin tevsiini iki 
misline çıkarttık, biri Mersin'de biri Samsun'
da yeni birer milyonluk gübre fabrikaları te
meli atıldı. Cenab-ı Hak nâsibederse 1970 te 
16 - 20 gübre cevheri üzerinden 6 - 7 milyon 
ton yurt çapında bir millî üretim kapistesinin 
yaratılması çabası içindeyiz. Hem o, hem de me
selâ 1968 de 2,5 milyon ton gübre getirdik, 
961 in, 62 nin, 63 ün - hattâ 59 a da gidebi
liriz - getirilen gübresi, bugün kullanılan güb
renin avaryası bile değildir, avaryası bile ola
mıyor. Bunlardan ne sağladık? işte bir milyon 
ton ofiste. Türkiye 920 de, 25 te 30 da, 35 te, 
hattâ 64 ün sonuna kadar her sene buğday it
hal etmiştir. Her sene likit yağ ithal etmiştir. 
Bunlar Yüce Meclisin malûmu. Şimdi hesap işi 
işte. Bunların hesaplarını da bütçede ayrıca 
vereceğim, konuşacağız geniş ölçüde. Bunları 
getirdik. Onun yanında teknoloji vasfı üstün 
yerli ve dış kaynak tohumlarına önem verdik. 
Onun yanında altı binden dondurulan traktö
rü 15 bine, 20 bine çıkarttık. Netice itibariyle 
yerli kaynaktan ofis 1 milyon ton ^tok buğday 
tutuyor, iki senedir de buğday ithal etmiyo
ruz. 

Bunlar hep hesap işi, matematik isi, bunlar 
işte tarım reformu işi. (A. P. sıralarından, al
kışlar) Şimdi ne oldu? Nasıl verildi? 1964 te 
«Köylü gübrenin kadrini bilmez, daha anlama
mıştır gübreyi bu yüzden az getirdik» diyenler, 
bugün gübrenin as olduğundan, bugün köylü
nün tefecinin eline düştüğünden bahsederler. 
Köye gider öyle söyler ama, burada da gelir 
kredi müesseselerine denir ki, daha gübre sipa
riş edilmeden bunlar taşlaşacak. Bunlar uydur
ma bir görüşün neticesidir, buna taraftar olma
yın. Burada gelir kredi ile, müteselsil kefalet 
ile gübreyi dağıtalım der, köylü açtır, bu kre-
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diyi yerse sonra banka iflâs eder, bunun sorum
lusu sensin der, köye gitiğl zaman da tefecinin 
elinde der, sunu der, bunu der. Adalet Partisi 
işte bunları da yıktı bu iki sene içerisinde. Ne 
yaptı? Her nadası olana gübreyi, her nadası 
olana tohumluğu buldu. 200 bin tor.., 250 bin ton 
pamuğu ile beraber senelik bir tohum üretimi 
içine girdi. Ondan sonra önümüzdeki 1968 sene
sinde 350 - 400 bin tonu programlaştırdı, onun 
da tedbirini aldı. Tohum üretiminde halkın işti
rakini sağladı. Geniş ölçüde hububatta tohum 
üretimi emniyete alındı. Diğer konular da ele 
alındı, hepsi de kredi mekanizmasına bağlandı. 
Bunlar neyi gösteriyor? Üretim gücünün nasıl 
değerlendirilmesi icabedeceğini ve ilerde Yüce 
Meclise sunacağımız tarım reformunda öngör
düğümüz esasları biz şimdiki anda, bu iki se
nelik kısa müddet içerisinde gösterilmesi ve is
pat edilmesi icabeden deliller. Şimdi bunlar or
taya çıktı. Demek İd Adalet Partisinin ve Ada
let Partisi Hükümetinin tarımda reform tezi 
realize ediliyor. O halde bir şey daha bulalım. 
Ne buluyor? Dışardan getirttiğimiz teknolojik 
vasfı yüksek olan buğdayın bu memlekete 
adaptasyon kabiliyeti olmadığını iddia edelim, 
tohum gelmesin. E, sonra? O tutmadi, teknik-
man cevabını aldı. Arkadan diyecek ki, hanım
lar kısırlaştırılıyor, onun için ekmeyin. (Gülüş
meler) E, o da tutmadı. Amerika'dan buğday 
getiriyor, 90 kilo gübre istiyor bu. Amerikalıla
rın gübreleri fazladır, Türklere satmak için bu 
buğdayı verdi. O da tutmadı. Pamuk rekolteleri 
yüksek de Türkiye'de pamuk azalsm diye bunu 
onun için gönderdiler. Sebep... Hepsi bu. Tarım
da birim sahada âzami hedefe götüren telaıolo
jik vasıftaki yenilikleri Türk çiftçisinin gözün
den düşürmek, dolayısiyle birim sahada, âzami 
verim prensibini, kendilerinin yaygarasına ben
zetmek gibi, bir çabanın içindeler. 

Daha ne diyor? Zehir meselâ. Bütün dünya, 
bütün ilim adamı diyor ki, kimyevi mücadele 
insanlığın 20 nci Asırda elde ettiği en büyük 
neticelerden biri. Amerika'da bir jurnalist bir 
kitap yazmış. O jurnalistin iddia ettiği şey şu : 
Eğer mücadele biraz fazla giderse, fazla oulrsa, 
işte bunlar ağaçların üstüne yağmur yağar, on
lar da yıkanırsa, toprağı sel alır denize götü
rürse balıklar bile ölür. Şimdi o jurnalist bil
gini, gazetelerde okuyoruz, bizim bilim adamla

rımız ve diğer hakikî ilim adamları ilimden 
yana, bilgiden noksan, kör dövüşü içinde, mil
letleri öldürmek için sirai mücadeleyi bütün 
gücü ile destekliyormuş gibi gösterip dolayı
siyle zirai üretimde yüzde 20 nin üstünde bir 
katkı katan bir mücadeleyi de Türk köylüsünün 
gözünden düşürüp, onu bigâne bırakmak. Se
bep bu. Hepsini toprağa bağlıyacak. İddiası o 
ya.. Emir aldığı yer, emir aldığı memba bunu 
böyle istiyor, «Ne olursa olsun, topraktan hiç 
kaçma» diyor, «Mutlak suretten toprağın üze
rinde dur, evvelâ iyice parçala, ondan sonrası 
kolaydır» diyor. Ama Türk Milleti bu fikri çok 
iyi biliyor. 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Emri siz alırsınız... 

TARIM BAKANI BAHRÎ DAĞDAŞ (De
vamla) — Nereye gitsen senin karşında olacak
tır, nereye gitsen senin bu uydurma prensiple
rinin, - prensip demiyelim uydurmalarının kar
şısında olacaktır. Yalnız Büyük Meclis değil, bü
tün Türk Milleti bunun karşısında olacak. Ce
nabı Hak nasibederse tarım reformu tasarısında 
geniş ölçüde tartışacağız bunları. Adalet Par
tisi ne diyor? Adalet Partisi : «Tarım re
formu kanun tasarısı ile kurulacak olan 
yeterli gelirli zirai inletmeler ihtiyacı olan 
canlı inputlan temin etmek için büyük iş
letmelere ihtiyaç vardır. Gayemiz bunları dü
zenli hale getirerek bu paralele sokmaktır. Kı
saca bir memlekette hiçbir fayda getirmiyen 
sosyalist devletlerde bile netice vermiyen, Orta 
Çağdan kalan toprak reformu yerine, hürriyet 
rejimine ve Anayasa nizamına uygun hukuk 
devletine yakışır, istihsali teşvik edici mülki
yet esasına dayanan, gasıplara imkân vermiyen 
bir tarım reformu kanun tasarısını huzurunu
za getireceğiz» diyor. . 

Daha nediyor : «Bizi böyle bir tarım refor-
I muna iten sebepler Türkiye'de bünye değişik

liğini köklü bir dönüşümle, ne idüğü belli sa
pık bir rejimi gerçekleştirmek değil, tarımda ve 
sanayide köklü bir gelişmeyi gerçekleştirmek
tir. Bütün üretime kavuşmak için ziraatte lâ
zım olan üretim maddelerinin teminine zaruret 
vardır. Bunun için projeksiyon çalışmalariyle 
30 sene sonrasına kadar input ihtiyaçlar tesbit 
edilmiş ve iki yıldır bu hedeflere ulaşabilmek 

I için gerekli input temini hızı ihtiyacın üzerin-
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de bir seviyeye çıkarılmıştır. Yaptığımız çalış
malara göre ilerde input temini hedefler de şu 
şekildedir. - Okumuyorum, ilerde okuyacağım -
Bu ihtiyaçlar temin olmadan petek işletme kur 
mak, kollektivizme gitmekle tarımsal kalkınma 
olamaz. Bu maddelerde çiftçinin satınalma gücü 
yükseltilmeden Devlet eliyle temin edilemez. 
Devlet, ancak fert inisiyatifini kuvvetlendirici 
ve yöneltici tedbirler alabilir. Rusya bunun 
misalidir, diyor. 

Türkiye'de toprak reformu konusu, demin 
de söyledim, 1924 Anayasasından itibaren 1936, 
1940 ve 1946 da ele alınmıştır. Bunlar, tarımsal 
kalkınmada hiçbir fayda sağlamamıştır. Türki
ye'de nüfus 15 - 20 - 30 milyon iken 1966 ya ka
dar halkın beslenmesi temin edilememiş, dışar
dan et, likit yağ ve buğday gibi gıda maddeleri 
ithal edilmiştir. Bu arada sanayileşme ve petrol 
politikamız neticesinde halka fincan ile gazyağı 
dağıtılmış, yorgan yüzü ile ölü gömülmüş ve en 
büyük hediye olarak hastaya elmaşeker götür
mek olmuş, portakal ile muzu köy okul kitap
larında okutmuş değiliz. Buğday ekmeğini arpa 
ekmeği yanına katık yapan, çimentoyu çıkın 
içinde saklıyarak çanak - çömlek yapıştırmada 
kullanan halk, hep yeni bir sloganla (A. P. sı
ralarından, alkışlar) uzun seneler aldatılmıştır. 
Bunu yapanların bugün Türkiye'nin sanayileş
mesinde ve tarımsal kalkınmasında büyük iddia 
peşinde olması ve bu iddialarının hepsini geti
rip toprağa bağlamaları, kendilerini Türk efkârı 
umumiyesi önünde hsr gün biraz daha gülünç 
duruma düşürdüğünü açıklamak isterim. 

Şimdi acaba Türkiye ve Türk Milleti bu gö
rüş sahiplerinin iddia ettiği kısır bir yolu mu, 
yoksa ilmin, tekniğin, ekonominin ışığı altında 
büyük Türkiye, güçlü Türkiye olmanın yolunu 

mu bulacaktır? Her doğan çocuğa et, her doğan 
çocuğa süt, her doğan çocuğa ekmek ve gıda 
maddeleri olacaktır. Fakat toprak kaynakları
mız her Türk ailesine toprak vermiyecek kadar 
dardır. Her doğan Türk'e toprak yoktur. Her 
doğan Türk'e mevcut potansiyelimizle, tekrar 
ediyorum, her doğan Türk'e Türkiye'de et ola
caktır, her doğan Türk'e Türkiye'de süt olacak, 
her doğan Türk'e Türkiye'de buğday olacaktır, 
ama her doğan Türk'e toprak yok. Bu dünya
nın hiçbir yerinde yok ki bizde de olsun, Mate
matiğe dayanan bu görüşlerin ışığı altında, ye
kûnu henüz bilinmiyen Devlete ait araziden baş
ka, hukuk devleti anlayışı içinde her medeni 
memleketteki gibi, tapusu ile parasına itibar 
olan büyük Türkiye'nin Başvekili Sayın Süley
man Demirel, ileri sürülen ölçüler içinde, mül
kiyeti zedeliyecek, Türk Devletini medeni âlem
de itibarını sarsacak bir toprak reformu kanu
nu ile dağıtılacak toprağı olmadığını ifade etti
ğini huzurunuzda belirtmek isterim. 

Takdir Yüce Meclisindir. Hürmetlerimle. 
(A. P. sıralarından, şiddetli alkışlar ve «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması konusunda Yüce Meclisin 
oyuna başvuracağım. Gensoru önergesinin gün
deme alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Gensoru önergesinin gündeme alınması ka
bul edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi gündemin «Gö
rüşülecek kanunlar bölümü» ne geçiyoruz. 

îlri haftadan beri Yüce Mecliste kanun görü-
şülemiyordu, bugün görüşülmeye başlanmıştır. 
Bir saatlik süre zarfında görüşülmesi gereken 
kanunlara geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve d arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (Millet Meclisi 2/2, 2/66; Cumhuriyet 
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Senatosu 2/209) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye i ncü 
ek (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gün
demin «Bir defa görüşülecek işler bölümünün 
8 nci sırasında mevcut bu teklif ve rapor, daha 
önce Yüce Meclisçe muayyen bir esasa bağlan-

(1) 22 ye 4 ncü ek S. Sayılı "basmayazı tuta-, 
nağın sonundadır. 
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mış, onu takiben Cumhuriyet Senatosuna gitmiş 
ve Cumhuriyet Senatosunda metin ufak bir de
ğişikliğe uğramıştır. Raporun öncelikle görü
şülmesi hususunda teklif vardır. Önceliği Yüce 
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi daha önce bir metin kabul et
miş, Senato bunu değiştirmiş, onun üzerine tek
rar Meclise gelmiş ve Meclis bir karma komis
yona meseleyi intikal ettirmişti. Önce, Karma 
Komisyonun bu konuda hazırlamış olduğu ra
poru okutuyorum : 

(Karma Komisyon raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ra
por bu mahiyettedir. Müsaade ederseniz Ana
yasanın 92 nci maddesi anlamına göre önce 
Millet Meclisinin kabul ettiği metni okutaca
ğım. Daha sonra Cumhuriyet Senatosunun bu 
hususta yapmış olduğu değişikliği okutacağım. 
Ondan sonra da Karma Komisyonun hazırla
mış olduğu metni okutacağım. Bunlar okunduk
tan sonra önce Karma Komisyonun hazırla
mış olduğu metni oyunuza sunacağım. Şayet 
bu metin Yüce Meclisin kabulüne mazhar ol-
massa o zaman Cumhuriyet Senatosunun değiş
tirmiş olduğu şekli oyunuza sunacağım. O da 
kabule mazhar olmazsa Yüce Meclis. Anayasa
nın 92 nci maddesi uyarınca, Millet Meclisinin 
kabul ettiği metni kabul zorunda kalacaktır. 
Evvelâ Millet Meclisinin kabul ettiği metni oku
tuyorum : 

20 - 21 Mayıs 1983 olayları sebebiyle Yüksek 
Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ih-

racedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 29 - 21 Mayıs 1963 olayları sebe
biyle Harb Okulu ile ilişiği kesilen öğrenciler, 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yüksek tahsile de
vam edenlerden 1076 sayılı Kanunun şümulüne 
giren istemde bulundukları takdirde Yedek Su
bay Okuluna sevk edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylık asteğmenlik süresini tamamladıktan 
sonra terhis edilirler. 

BAŞKAN — Kanun Millet Meclisinde bu 
şekilde kabul edilmiş bulunmaktadır. Bunu ta
kiben Cumhuriyet Senatosuna gitmiş ve şimdi 
okunacak şekilde değiştirilmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek 
Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ih-

racedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebe
biyle Harb Okulu ile ilişiği kesilen öğrenciler, 
muvazzaf askerliklerini er olarak yapmış sayı
lırlar. Bunlar 1076 sayılı Kanun hükümlerinden 
faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, me
tinlerde de görüldüğü üzere, okunan her iki 
başlık aynı mahiyettedir. Karma Komisyon bir 
sehivde bulunmuştur. Bu başlığı daha sonra de
ğişik şekli ile göreceksiniz. Halbuki, Millet Mec
lisince kabul edilen başlık metni Cumhuriyet 
Senatosunca aynen kabul edilmiş olduğu cihet
le, bu kısımda başlık kanunlaşmış bulunmakta
dır. 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebebiyle Yüksek 
Disiplin Kurulu karariyle Harb Okulundan ih-

racedilen öğrencilerin askerlik durumları 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 20 - 21 Mayıs 1963 olayları sebe
biyle Harb Okulu ile ilişiği kesilen öğrenciler, 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yüksek tahsili biti
renlerden 1076 sayılı Kanunun şümulü dahiline 
girenler, istemde bulundukları takdirde Yedek 
Subay Okuluna sevk edilirler. Okulu bitirenler 
6 aylık asteğmenlik süresinden sonra terhis edi
lirler. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, biraz ön
ce okunan Millet Meclisi metnini bu şekilde de
ğiştirmiştir. Bunu takiben mesele Millet Mec
lisine tekrar intikal etmemiş ve ihtilâf arz oldu
ğu için Karma Komisyona intikal etmiştir. Şimdi 
de Karma Komisyonun bu ihtilâf neticesinde 
ulaştığı fikri okutuyorum. Yalnız, metinde gö
rüldüğü üzere, başlık Karma Komisyon tara
fından biraz önce ifade ettiğim şekilde, daha 
önce başlık kanunlaşmış olmasına rağmen bir 
değişiklik yapma mahiyetinde tezahür etmiştir. 
Onu kabule şayan addetmiyoruz ve Karma Ko
misyon metnini Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin dâhilinde okutuyorum. 

(Karma Komisyonun kabul ettiği metin tek
rar okundu) 
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BAŞKAN — Karma Komisyon, kanunun bir 
maddeden ibaret muhtevasını bu şekilde kabul 
etmiştir. Söz istiyen... 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Yerinizden beyanda bulununuz 
Sayın Atagün, Komisyon adına buyurunuz. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Efendim, kanunun 
ifade buyurduğnuz şekilde Millet Meclisinin ka
bul ettiği metin, başlık itibariyle Cumhuriyet 
Senatosunda da kabul edildiği için Anayasamız 
gereğince kesinleşmiştir, doğrudur. Birinci mad
denin, bir madde halinde olan metninde, biz 
komisyon olarak şu değişikliği yaptık, bunu 
ifadede fayda mevcuttur : 

Maddenin ikinci fıkrasında Meclisin kabul 
ettiği metinde «Bu öğrenciler arasında yüksek 
tahsile devam edenlerden 1076 sayılı Kanunun 
şümulüne giren istemde bulundukları takdirde 
yedek subay okuluna sevk edilirler» ibaresi 
mevcuttur. Komisyon «Bu öğrenciler arasında 
yüksek tahsile devam edenler» ibaresini «Bu 
öğrenciler arasında yüksek tahsili bitirenlerden» 
şeklinde tadil etmek suretiyle kabul etmiş, bu 
suretle de oylama neticesini çabuk almayı hazır
lamıştır. Bunu arz etmek istiyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Velevki öyle olsun, yapılan 
şey nihayet bir değişikliktir ve Karma Komis
yonun kabul etmiş olduğu metinde Anayasanın 
92 nci maddesi uyarınca bir değişiklik yapmak 
mümkün değildir. Meclis şimdi okutmuş oldu
ğum her üç metinden birisini Anayasanın 92 nci 
maddesi uyarınca kabul etmek zorundadır. 

Buyurunuz Sayın Solmazer. 
Sayın Solmazer, bir değişiklik teklifinde bu

lunamazsınız. Her üç metinden birisinin kabu
lünü tavsiye edeceksiniz. 

ÎRFAN SOLMAZER (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Karma Komisyonun 
kabul ettiği metin, tam arzulanan ve bütün 
mağduriyetleri ortadan kaldıran, yüksek tahsili 
yapmak suretiyle, Anayasanın ve 1076 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinde, bu tip vatandaşla
rımızın hak kazandığı yedek subaylık hakkını 
tamamiyle sağlamaktadır. Eğer, Senatonun 
metni lehinde bulunursak, büyük bir hataya ve 

haksızlığa düşeceğiz. Zaten Yüce Meclisiniz, 
geçen seneki müzakerede bunu kabule şa
yan görmemişti. Millet Meclisinin ilk ka
bul ettiği tasarı, ilk kabul ettiği şekil üze
rinde oy kullanırsak, bunda da «Yüksek tah
sile devam edenler» diye bir tâbir vardır, 1076 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilen 
hükümlerine uymıyan kişilere bir yedek subay 
hakkını tanımış oluruz ki, bu da büyük bir ha
tadır . Bu bakımdan, Karma Komisyonun metni 
lehinde oy kullanmanızı saygılarımla arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu?., Yok. Sayın 
Koçak, buyurunuz. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; bir haksızlığın tamiri ba
kımından ve askerliğe heves ederek Harb Okulu
na girip, fakat nasılsa bu meslekte ömürlerini 
ve hizmetlerini idâme etmek imkânını bulamı-
yan kimselerin, yüksek okulları bitirdikleri tak
dirde, diğer yüksek okulları bitirenler gibi ye
dek subaylık hakkını haiz olmaları gayet nor
maldir. 

Bu bakımdan, Karma Komisyonun kabul et
tiği metin uygundur. Bu metnin kabulü gerek
tiği kanısındayım. Grupumuzun kanaati budur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çataloğlu, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL ÇATAL

OĞLU (İçel) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, C. H. P. Karma Komisyonun hazırla
mış olduğu metne oy vereceğini bilgilerinize arz 
eder. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul buyurunuz. 
Arkadaşlar çok değişik fikir yoksa zaten ev

velemirde Karma Komisyonun metnini oyunuza 
sunacağım. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Komisyonda bu 
madde kabul edilirken çok geniş tartışmalar ol
du. Kısa konuşmak için iki cümle ile neticeyi 
bağlamak isterim. Harbiyeden mezun olanlar, 
notları tam da olsa, sicil talimatına göre bölük 
kumandanı, tabur kumandanı, alay kumandanı 
«Subay olamaz» sicilini verirse subay olamaz. 
Halbuki diğer fakültelerde böyle bir konu yok
tur. Yine yedek subay okuluna gidecekler. 
Yedek subay okulunda tahsilini bitiren her öğ
renci sicil âmiri olan bölük kumandanından, 
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tabur kumandanından, alay kumandanından si
cil almak zorundadır. Binaenaleyh Karma Ko
misyonun yaptığı teklif yerindedir. Kabulünü 
arz ederim. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun kabul et
tiği metni önce oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Mevcudun ittifa-
kiyle kabul edilmiştir. Bu şekliyle kanunlaş
mıştır. 

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kamuna ek. kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan'de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/344) (Cum
huriyet Senaton 1/865 (S. Sayısı : 235 ve 235 e 

2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Raporun öncelikle görüşülmesi 
teklif olunmuştur. Öncelik teklifini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonunun yetkili şahsı lütfen ye
rini alsın. 

Raporu okutuyorum. 
(Rapor okundu) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun, ka
bul etmiş olduğu metni okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 
829 sayılı Kanuna ek Kanun 

Geçici madde — Bu kanuna bağlı I sayılı 
cetveldeki kadrolar 1968 malî yılı başından iti
baren kullanılır. II sayılı cetvel 1967 malî yı
lında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Sayın Süleyman Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Hacettepe Tıp ve 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Heîkimliği Yük
sek Okulunun Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilmesine lüzum görülen maddesi, yeniden Yüce 
Meclisimizin huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 

Evvelce müzakeresini uzun uzadıya bu Mec
liste yaptığımız bu kanun için, değiştirilmiş 

(1) 235 ve 235 e ikinci ek S. Sayılı basma-
yazı tutamağın sonundadır. 
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olan husus, büyük bir mesele teşkil etmez. 
Böyle Türkiye ihtiyaçlarına cevap verecek, 
çene cerrahisi ve diş hekimlerimizin kusursuz 
yetiştirilmesini temin bakımından Yüce Mecli
simizin evvelce kabul ettiği profesörler, do
çentler ve asistanlar ile yardımcılarında cüzi 
bir kadro artımı yapılmış bulunmaktadır. Yük
sek dereceli bir okulun, tıpla ilgili, çene cer-
rahisiyle ilgili bir okulun hiç şüphe yok ki 
çok mahdut sayıda öğretim üyesiyle teçhiz edil
mesi, yürütülmesi mümkün değildir. Halen üç 
profesör ve üç doçentle bu okul idamei hayat 
eylemektedir. Koskoca yüksek dereceli bir tıp 
ilminin ilgilendirdiği okulda bu kadar az sayı
daki bir öğretim üyesiyle elbette ki, istenilen 
randımanı veremiyecektır. Bu bakımdan 
Yüce Senatonun lüzum gördüğü ek 
kadroların verilmesi hakikaten yerindedir. Bu 
değiştirmeye şahsan katılıyorum, Meclisçe ka
bul edilen profesörün î :i adede, bir doçentin 
üçe ve hemşire adedinin de 17 den 30 a çıkar
tılması yerindedir. Bu değiştirmeye iltifat bu
yurmanızı bilhassa rica ediyorum. Hümetlerim-
le. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, mad
denin lehinde buyurunuz efendim. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Ha
cettepe Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek 
Okulu kadro kanunu Yüksek Meclisimizde mü-
kere edilmiş ve kabul edilmiş olan ekli cetvel
ler Yüksek Senato tarafından kâfi görülme
miş ve dolayısiyle bu cetvellerde doçent kadro
suna iki, profesör kadrosuna bir kadro ilâve 
etmek ve hemşire kadrosunu otuza çıkartmak 
suretiyle, diş hekimliğini hakikaten memleketi
mizde en ideal şekilde tatbik edecek olan bu 
yüksek okula bu kadroları tahsis etmek sure
tiyle yerinde bir tadil yapmıştır. Yüksek Sena
tonun Meclisimizce yapmış olduğumuz metne 
ilâveten, ilgili cetvelde yapmış olduğu tadilâtı 
şahsan yerinde bulmakta ve yerinde mütalâa 
etmekeyim. Onun için Cumhuriyet Senatosu
nun metnine uyulmasını ve bu metnin Yüksffk 
Meclisimizce kabulünde büyük faydalar gör
düğümü huzurunuzda arz eder, hepinizi hümstle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, aleyhte 
beyan yoksa cetveli okutup oya koyacağım. 
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Yok. O halde bir sayılı cetveli okutup madde 
ile birlikte oyunuza sunacağım. 

Bir sayılı cetveli okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Hacette Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 
2 Profesör 
3 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) Öğretim, yardımcıları 
6 Asistan 
7 » 
8 » 
9 

10 

Hacettepe Tıp Fakültesi 

b) Öğretim Yardımcıları 

11 Asistan 

8 Hemşire 
9 » 

10 » 
12 » 

c) Memurlar 

60 

2 
3 
5 

30 

ıH
 

2 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
3 
4 

1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

950 
800 
700 
900 
500 

450 

700 
600 
500 
400 

CETVEL 

(1) sayılı cetvel benimsenmiştir. 

(2) sayılı cetvel kesinleşmiştir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ge
çici maddede kabul ettiği metni okutmuş bu
lunduğum (1) sayılı cetvelle birlikte Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. Bu şekildB kanunlaş
mıştır. Yararlı olsun millete. 

3. — Montreux.de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve 
eklerinin onurlanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma 

ve Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(1/335) (S. Sayısı : 480) (1) 

BAŞKAN — öncelik teklifi vardır, öncelik 
teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
Sayın Bakan?... Yok. («Burada» sesleri) 
Hükümet adına temsilci var. Komisyon da 

yerinde. 
Raporu okutuyorum. 
(Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır. Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Montreux]de imza edilmiş olan «Milletlerarası 
Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun 

Madde 1. — 12 Kasım 1965 tarihinde Mont-
reux'de imza edilmiş olan ve ek protokoller ile 
nihai kararları tavsiye ve temennileri ihtiva 
eden ilişik «Milletlerarası Telekomünikasyon 
Anlaşması» nm onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
reyini izhar sadedinde söz istiyen?.. Yok. Ka-

(1) 480 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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nun, tümü itibariyle açık oylamaya tabidir, oy 
kupalarını gezdiriniz. 

4. —• Vatandaşlığın kazanılması konusunda 
karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının -uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/183) (S. Sayısı : 559) (1) 

BAŞKAN — öncelik teklifi vardır. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 

Buyurunuz Sayın Asbuzoğlu. 
ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım, vatandaşlığın kazanılması 
konusunda karşılıklı anlaşmaya dayanan ka
nun tasarısının getirdiği metni grup olarak be
nimsiyoruz. Yalnız kanuna ekli Âkıd Devlet
ler arasındaki andlaşmayı tetkik ettiğimiz za
man görülüyor ki, bâzı devletler ya imzada bu
lunmamışlar veya ihtirazi kayıtlarda bulun
muşlar. thtirazi kayıtlarda bulunanlar asıl me
tinde vardır, haklarıdır, bulunabilerler. Buna 
bir diyeceğimiz yok. Anlaşmaya dâhil olan dev
letler muayyen oldukları ve karşılıklı olarak 
bu prensibi kabul ettikleri halde, görüşüldüğü 
halde imza atmamaları bu devletleri bağlar mı, 
bağlamaz mı? Çünkü, biz kanunu getirirken 
bu komisyona iştirak eden devletleri nazarı iti
bara alarak, karşılıkla anlaşmaya dayanan bir 
kanunu çıkaracağız. Ama, asıl andlaşmada ken
dilerinin imzaları bulunmadığına göre, bunları 
bağlar mı, bağlamaz mı? Tereddüde düştüm. 
Komisyon başkanı ile de daha önce görüştüm. 
Bu hususta bizi tenvir ederlerse, zabıtlara bu 
beyanları geçerse, yarın bir hataya düşmüş ol
mayız. Bu yönden söz almış, bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi var. İvediliği oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 559 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı 
oilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylan

masının uygun bulunduğuna dair Kanun 
Madde 1. — 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'

te imzalanan «Vatandaşlığın kazanılması konu-
3unda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Söz
leşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
"\abul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyen var mı? Yok. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi-
iir. ikinci oy kupaları sıralar arasında gezdi-
rilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, gündemin ikinci 
görüşülmesi yapılacak işler meyanında bulu
nan ve 6 ncı sırayı teşkil eden kanun teklifinin 
müzakeresine geçiyoruz. 

5. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesi teklifi vardır.. Bu teklifi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
öncelik teklifi kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonu adına zatıâliniz bulunacak
sınız. 

Maliye Bakanlığı adına Sayın Bakan zatı
âliniz bulunacaksınız. 280 sıra sayısında kayıt
lı Plân Komisyonu raporunu okutuyorum: 

(Plân Komisyonu raporu okundu) 

(1) 280 ve 280 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonu7ia eklidr. 
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BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde Sayın 
Âdil Toközlü, buyurunuz. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, kanun teklifi 
5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi 
hakkındadır. 5951 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin iki işaretli fıkrası
na eklenen (L) bendi şümulüne girenlere tanı
nan altı aylık süre içinde her hangi bir sebeple 
müracaat edemiyenlere bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden itibaren yeniden bir yıllık sürenir 
tanınması için Emekli Sandığı Kanununa geçici 
bir madde ilâvesine dair yapılan kanun teklifi, 
sosyal güvenlikten yararlanmaları ve ilgili Hü
kümet temsilcisinin beyanlarına göre sandığa 
bir malî külfet tahmil etmiyeceği anlaşılması 
bakımından grupumuzca da olumlu karşılan
mıştır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is-
tiyen? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi var. 
Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum: 

5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir: 

Geçici madde — Durumları 5951 sayılı Ka
nunla, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
(II) işaretli fıkrasına eklenen (L) bendi şümu
lüne girenler Kurucu Meclis üyeliğinde bulun
muş olanlardan halen emeklilik hakkı tanınan 
görevlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bulu
nanlardan tanınan (6) aylık süre içinde müra
caat etmemiş bulunanlar için bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bir 
yıllık süre tanınmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
ok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
mi etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Tok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-
')ul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte, aleyh
te oyunu izhar yönünde söz istiyen? Yok. Ka
nun teklifinin tümünü oyunuza sunuyorum. 
Tabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
fS. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
öncelikle görüşülmesi kararlaştırılan işler bö
lümünde yer almış bulunan İstiklâl Madalyası 
verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olan
lara vatani hizmet tertibinden aylık bağlanma
sı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporunun 
eksik kalan kısmından itibaren görüşmelere 
başlıyoruz. 

Lütfen bu hususta görevli komisyon yerini 
alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın daha önceki görüşmeleri sırasında birinci 
maddesi kabul edilmiş bulunmakta idi. İkinci 
madde üzerinde yapılan müzakerelerden sonra 
Komisyon, maddeyi yeniden düzenlemek üzere 
önergelerle birlikte istemişti. Değil mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) Evet. 

(1) 439 ve 439 a 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazılar 19 . 1 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşim tu
tanağı sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Ona göre ikinci madde düzen
lediniz? ikinci maddeyi komisyon olarak yeni
den düzenlediniz mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — İlk defa. İkinci maddeyi 
ve diğer maddeleri de aynen. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
bu metinde yazılı ikinci maddenin görüşülme
sine geçmeden önce, araya ikinci maddenin çı
karılması suretiyle, yeni bir ikinci madde ilâ
vesi ve dolayısiyle metinde yazılı ikinci mad
denin, bu kabul edilirse üçüncü madde olması 
hususunda bir önerge var, onu okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin tasarıdan çıkarılması ve 

ikinci madde olarak tasarının aşağıdaki hük
mün ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi Grupu adına 
Tokat 

İrfan Solmazer 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı kişilerin 
evlenmemiş dullarına da ayda 250 lira tahsisat 
ödenir. 

BAŞKAN — önerge bu mahiyette. 
Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Efendim, iştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Önergeyi okunmuş şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Komisyon katılmıyor. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Redde
dilmiştir. 

Şimdi metinde yazılı olan ikinci maddenin 
komisyon tarafından değiştirilmiş şeklini oku
tuyorum. 

Madde 2. — Millî mücadeleye iştiraklerin
den dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası ve
rilmiş olan Türk vatandaşları Devlet ve bele
diye ulaştırma vasıtalarında ücretsiz seyahat 
ederler; Devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi 
edilirler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon, verilmiş bulunan değişiklik önergeleri
ni tetkik etmiş ve bu önergeler muvacehesinde 
maddeyi şimdi okutmuş olduğum şekilde dü
zenlemiştir. Bu hale göre verilmiş bulunan bü
tün değişiklik önergelerini okutacağım. Arka
daşlarımız önerge sahipleri arasında durumu 

müsait bulanlar önergelerini geri alırlar ve 
madde de bu şekliyle tekrar müzakereye tabi 
olur. 

Evvelâ bu hususta, Sayın Solmazer tara
fından verilen önergeyi okutuyorum. 

Madde 2. — İstiklâl madalyası sahibi olduk
larını tevsik edenler ve onların hiç evlenmemiş 
dulları Devlet ve belediyelere ait ulaştırma va
sıtalarında ücretsiz seyahat ederler. 

Devlet ve Belediyelere ait hastanelerde üc
retsiz tedavi edilirler. İlâç masrafları dahi Dev
let ve belediyelerce karşılanır. ; 

BAŞKAN — önerge bu şekilde düzenlenmiş
tir. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Devlet hasta
neleri içinde, askerî hastaneler dâhil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Evet efendim, askerî has
taneler de dâhildir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun ikinci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Kastamonu Afyon Karahisar 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu Muzaffer Özdağ 
«Madde 2. — İstiklâl Madalyası sahibi ol

duklarını tevsik edenler, Devlet ve belediye va
sıtalarında ücretsiz seyahat ederler, ve Devlet 
hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

Yüksek Başkanlığa 
ikinci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ederiz. 
Muş Sivas 

Nermin Neftçi Mustafa Kemal Palaoğlu 

«İstiklâl Madalyası hâmilleri, Devlete, ka
mu iktisadi kuruluşlarına sermayelerinin yarı
sından çoğu Devlete ait şirketlere, belediyelere, 
özel idarelere ve bunlara bağlı şirketlere ait ta
şıt araçlarında ve bu araçların her mevkiinde 
parasız seyahat ederler.» 

Sayın Başkanlığa 
İstiklâl Madalyası sahipleri Belediye vasıta

larında bedava seyahat ederler şeklinde ikinci 
maddenin düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Sayın Kılıç buradasınız, öner
genizi okuttum, önergeniz ikinci madde muh-
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tevasında düşünülmüş müdür? Geri alıyor mu
sunuz 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Geri alıyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ikinci maddenin aşağıda yazılı şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
«istiklâl madalyaları verilmiş bulunanlar 

devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler 
ve devlet vasıtalarında, Devlet Demiryolları 
ve Devlet Denizyolları ve belediyeye ait vasıta
larda ücretsiz ve Devlet Havayollarında da 
yüzde elli tenzilâtla seyahat ederler. 

Manisa 
Sami Binicioğlu 

Sayın Başkanlığa 
ikinci maddedeki yarı ücret kelimelerinin 

çıkarılmasını arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Sayın Ozoğul, önerge bu şek
liyle. Komisyon bunu gerekli şekilde düzenle
miş o bakımdan geri alıyorsunuz değil mi efen
dim, lüzum yok artık? 

NAZMI ÖZOĞUL (Edirne) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — önerge, Sayın Nazmi özoğul'-
un geri alma talebi üzerine geriverilmiştir. 
Diğer önerge. 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 2, — Millî Mücadeleye iştiraklerin

den dolayı kendilerine istiklâl Madalyası ve
rilmiş, Türk Vatandaşları, Devlet ve Belediye 
Ulaştırma vasıtalarından yarı ücretle seyahat 
ederler ve Devlet hastanelerinde ücretsiz teda
vi edilirler. 

0. H. P. Grupu Adına 
Yozgat Artvin 

Nuri Kodamanoğlu Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Sayın Avcı; Sayın Kodaman
oğlu ile birlikte müştereken vermiş olduğunuz 
2 nci madde hakkında bir önerge var. önerge 
komisyon tarafından gerekli önem verilmek su
retiyle kabul edilmiş. Değil mi efendim? Var 
mı değişiklik bu önergede? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Var efendim. 

BAŞKAN — Var. 
Diğer önerge, 

Yüksek Başkanlığa 
«istiklâl madalyası sahipleri devlet vasıta

larından, uçakta % 5 tenzilâtla demir, deniz
yolları ile Belediye vasıtalarında ücretsiz se
yahat ederler» ibaresinin tasarıda yer alması 
yolunda gereğini arz ederim. 

Trabzon 
Ömer Usta 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 2 nci madesine aşağıdaki cümle

nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

Ancak uçakla seyahatte yarı bedel alınır. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 2 nci 

madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan bütün 
değişiklik önergelerini okutmuş bulunmakta
yım. 

Şimdi teker teker okutup oylarınıza suna
cağım. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) * - Evvelâ 
komisyonunki. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Komisyon bir 
madde getirmiş, bu getirilen madde daha önce 
hazırlanmış metindeki maddeden değişik oldu
ğu cihetle müzakereye konu olan madde bu
dur. 

Şimdi, komisyonun getirdiği maddeyi de 
değiştrici mahiyette önergelerdir bunlar, aykı
rılıkları yönünden evvelemirde bunları oya ko
yacağım, en son komisyonun önergesini oya 
koyacağım. 

Aykırılık sırası ile tekrar okutuyorum öner
geleri. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın'm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon, Sayın Akalm'm, 
önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim, şu izahat veril
mesi icabediyor, çünkü Devlet Hava Yolları değil 
THY dır. Ve bu anonim şirket şeklindedir. 
Böyle bir maddeyi kanuna koyamayız. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, ©öz rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu mevzu bir kaç celse devam etti, fazla 

uzatılmasını, fazla konuşulmasını ben de tenkid 
edenlerden birisiyim. Onun için uzatmak iste
miyorum. Yalnız, 2 nci maddede madem ki, Dev
let vasıtalarından ve belediye vasıtalarından, 
mahdut sayıda kalmış bulunan, bu İstiklâl Ma
dalyası almış bulunan zatların istifadesi kabul 
edilmiş, bu aynı şekilde milletvekillerine ka
bul edilmiş bir hak idi. 2 nci maddede Komis
yonun nazara almadığı bir hususun bu 2 nci 
maddeye bir fıkra olarak ilâve edilmesinde fay
da mülâhaza ettik. Şöyle M: Bugün Parlâmen
to üyeleri Devlet Demiryollarında bedava se
yahat etmektedirler, Devlet Havayollarında da 
yarı ücretle seyahat ediyorlar. Ben diyorum ki, 
aynı paralelde mütalâa edilsin ve Devlet Hava
yollarında da milletvekillerine tanınan haklar 
gibi yarı ücretle seyahat etsinler. Zaten bundan 
evvelki konuşmalarda izah edildiği gibi, mah
dut sayıda kalmış ve yaşları da bugün yetmi
şin üzerinde olan bu Gazilere bu kadar feda
kârlık yapmakta mahzur mütalâa etmiyorum. 
Lütfetsin komisyon, buna mümanaat etmesin ve 
hepiniz buna uygun rey veriniz. Saygılarımı su
narım. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Devlet Ha
vayolları yok. 

BAŞKAN — Beyefendi; Devlet Havayolları 
yok ama T. H. Y. var. Zatıaliniz de Mustafa 
Akalm'ın beyanını bu şekilde anlayınız. 

Komisyon, buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) —Muhterem arkadaşlar; Dev
let havayolları diye tescil edilmiş bir tâbir yok. 
T. H. Y. anonim ortaklığı mevcuttur. Millet
vekillerine bir indirim yapılmış ise bu, kanunen 
değil, idare heyetinin kendi salâhiyeti dâhilin
de almış olduğu bir karardan mütevellittir. 
Bu bakımdan biz burada böyle bir anonim şir
kete alacağımız bir kararla her hangi bir kül
fet tahmil edemeyiz. Hürmetlerimizle. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Orhon. 
Çünkü müzakere önerge sahibi ile Komisyon 
arasında cereyan ediyor. 

Komisyon önergeye katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili irfan Solmazer'in öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz 

bu önergeye? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önerge, 
(Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-

lanlıoğlu ve Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sizin hazırla
dığınız metne çok uyuyor. 

Komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Efendim, 
önergeler maddeler tanzim edilmeden evvel 
verildi değil mi, o halde madde kabul edil
diyse buna lüzum yok. Komisyon müşkül mev
kide kalıyor. 

BAŞKAN — Değil efendim. Usulü müza
kereyi zâtıâlinizden çok daha iyi biliriz. Çün
kü 2 nci madde bu önergelerle birlikte geri alın
mıştır. Ve önergeler muvacehesinde 2 nci mad
de yeniden tanzim edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Muş Milletvekili Nermin Neftçi ve Sivas 

Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
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Diğer önerge, 
(Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini oya sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önerge, 
(Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu ve 

Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm öner
gesi tekrar okundu). 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Usul bakı
mından arz ediyorum. Geçici Komisyonda yapı
lan müzakere neticesinde «yarı ücret» ibaresi 
komisyonca kaldırılmıştır. Binaenaleyh, Başka
nın buradaki beyanı Komisyon adına olamaz, 
kendi fikri olabilir. Ve Komisyon başkanının 
imzası olan bir önerge vardır, komisyon adına 
yapabileceği beyan da ancak Komisyondaki 
önergesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon katılmıyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Efendim, bir defa usul ba
kımından filhal katılıp katılmadığımızı oyla
dıktan sonra ancak sorabilirsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, biz de zaten o fil
hal katılıp katılmadığınızı soruyoruz. 2 nci nok-
tai nazarımızı henüz daha beyan etmedik. 

Şimdi okutulmuş olan önergeye katılıyor mu
sunuz, katılmıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(«Anlaşılmadı» sesleri). 

önerge kabul edilmemiştir, itirazı olan beş 
üye ayağa kalkar, ancak itirazlarını o şekilde 
şayanı kabul addederim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Trabzon Milletvekili Ömer Usta'nın öner

gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesine Komisyon katılmı

yor. 
Yüce Meçisin oyuna sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonun kabul ettiği 2 nci maddeye 

aşağıdaki fıkranın son fıkra olarak ithal edil
mesini arz ederim. 

İstiklâl madalyası alanlara Devlet vasıtala
rından istifade etmeleri için mahallî - askerlik 
şubelerince birer hüviyet verilir. 

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Kabul edemiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Buyurun efendim, mücmelen beyanda bulu

nacaksınız, komisyon katılmıyor. 

MAHMUT BOĞDOĞAN (Adana) — Çok 
değerli arkadaşlarım, komisyon raporunda; İs
tiklâl madalyası almış olan vatandaşlarımız 
Devlet vasıtalarından istifade edeceklerdir, di
yor. Şimdi ellerinde bir vesika olmazsa yaka
sına bir madalya geçirmiş olan art niyetli bir 
adam da bu ulvi niyetten, bu güzel düşünce
den istifade etmeye kalkar. Benim temennim 
odur ki; askerlik şebekelerince, çıkacak olan 
kanunun numarasını da ihtiva eden bir hüviyet 
verilsin, bu şekilde olan vatandaşlar, hüviyet
lerini ibraz eden vatandaşlar en ufak bir mü
dahaleye mâruz kalmadan seyahatlerini yapsın
lar. Benim mâruzâtım budur, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Komisyon? 
Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Pek muhterem arka
daşlar, biraz evvel konuşan arkadaşımızın İs
tiklâl Madalyası taşıyanlara ve bu madalyanın 
getireceği yardımdan istifade edeceklere hüvi
yet verilmesi hususundaki teklife lüzum yok
tur. Şu bakımdan ki; bir defa bunlara maaş 
bağlanınca bunların kendilerine mahsus birer 
maaş cüzdanı vardır. Bu cüzdanlar hüviyet 
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cüzdanları gibidir, bu suretle bu cüzdanları 
yanlarında zaten taşırlar. Hüviyete bu bakım
dan ihtiyaç yoktur. Komisyon bu hususu teem
mül etmiş, lüzum görmemiştir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Kısa bir maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI CİHAD BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 
Yüksek Heyetinizce reddedilen takrir neticesin
de 2 nci madde aynen: «Devlet ve belediye 
ulaştırma vasıtalarında ücretsiz seyahat eder
ler.» şeklinde tanzim edilmektedir. 

Bundan evvelki konuşmamda da arz etmiş
tim, bu şekliyle kanunun şu maddesi ölü bir 
madde olarak doğmaktadır. Bunun tatbik ka
biliyeti yoktur. Eğer Yüksek Heyetiniz bunu 
kabul ediyorsa, yani prensip itibariyle ücretsiz 
seyahat hususunu kabul buyuruyorsa, o tak
dirde bu maddeyi lütfen komisyona veriniz, ko
misyon bunu tatbik edilecek bir şekle ifrağ et
sin. Bugün Devlet vasıtası diye bir tâbir yok, 
Devlet vasıtası diye bir şey yok arkadaşlar. 
Son çıkan 440 sayılı Kanuna göre iktisadi Dev
let Teşekkülleridir, bunlar. Binaenaleyh, bun
lara Devlet vasıtası denilmez, sarahat veril
mek lâzım; DD, Devlet Denizyolları, Devlet 
Havayolları diye. 

Hangi mevki ile seyahat edecek? Bunu ko
yun hiç olmazsa. Deyin ki, 1 nci mevkide seya
hat edecektir. O zaman bilsin. Gişeye gittiği za
man ne diyecek bu adam? Ben geçici seyahat 
ediyorum, diyecek. Olmaz bu. Yahut gemiyle 
gittiği zaman ambara buyur, ambarda git mi 
denecek. Olmaz bu. Bu şekliyle bu kanun mad
desi yürümez. Prensibi lütfen kabul edin ve bu 
maddeyi encümene iade ediniz, kanunu kabili 
tatbik bir hale getirsinler, benim maruzatım 
bu. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun hazırladığı 
2 nci madde hakkında verilen değişiklik öner
geleri üzerinde müzakereler sona erdi. Şimdi 
komisyon 2 nci maddenin değişik şeklini ye
niden tanzim etmiştir. Bu da nevama bir deği
şiklik önergesi mahiyetindedir. Komisyon ister
se maddeyi geri alabilir. 

Şimdi, yeniden tanzim edilmiş bu maddeyi 
okutuyorum. 

«Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı 
kendilerine İstiklâl madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları Devlet ve belediye ulaştırma 
vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler ve Dev
let hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler.» 

BAŞKAN — Evet, komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Maddeyi geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi mi geri alıyor
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Evet ikinci maddeyi 
geri alıyoruz. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Sayın Başkan, 
Komisyon maddeleri geri ala ala kanunun başı
nı döndürdü... 

BAŞKAN — Nedir efendim? Ben size söz 
vermedim, oturun Sayın Erik. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Usul hakkın
da... 

BAŞKAN — Usulî muameleyi Başkan tan
zim ediyor, oturun yerinize. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyonun talebi 
üzerine madde geri istenmiştir. Bir maddenin 
tekrar geri verilebilmesi Meclisin kararına va
bestedir. Şayet değişiklik önergelerini komis
yon istemiş olsaydı, o zaman talep üzerine doğ
rudan doğruya Başkanlık değişiklik önergeleri
ni komisyona havale edecekti. Madde istendiği
ne göre, o zaman Meclisin kararı gerekmekte
dir. 

Maddenin komisyona iadesini... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkanım, ko
misyon olarak bir dakika söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 

KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkanım, şim
di maddeyi geri alıyoruz, diğer maddelerin ko
nuşulması bitinceye kadar maddeyi yeniden 
tedvin edip getireceğiz. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Başkan 
diye tutturup gidiyorsunuz. Yani usuli mua
melede bir noksanlık olup olmadığını evvelden 
tesbit ediniz. 

Nedir efendim Sayın Sanyüce? Müsaade 
ediniz de oylıyalım bitsin. 

Buyurun yerinizden izah ediniz. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 

Efendim komisyon maddeyi geri aldı. Burada 
bir husus var. İstiklâl madalyasına sahip ga
zilerin dışarıda seyahat etmeleri... 

BAŞKAN — Beyefendi, madde geri alınıyor. 
Dışarıda mı seyahat ederler, içeride mi kalırlar 
o belli değil daha. Madde geri alınıyor. 

Maddenin komisyona geriverilmesini Yüce 
Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
komisyona geriverilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü maddeye 
geçiyoruz. Yalnız 3 ncü maddenin mesnedi 
2 nci maddedir. Müsaade ederseniz bu ka
nunda komisyona muayyen bir müddet tanıya
lım. Bu 2 nci maddeyi hemen düzenliyebilirse 
birleşimin sonuna kadar kanunu çıkarmak hu
susunda gayret sarf ederim. Birleşimin sonu
na kadar komisyon şayet 2 nci maddeyi geti 
rebilirse kanun tasarısını tekrar müzakereye 
alabiliriz. Bu bakımdan 2 nci maddeye dayalı 
olan diğer maddeleri de komisyon geri istiyor, 
öyle mi efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Efendim diğer maddelerin 
bununla bir alâkası yoktur. Görüşülmesinde 
de bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin tasandan 
çıkarılmasına dair daha önce bir önerge veril
mişti. Bunun üzerine komisyon bir metin dü
zenlemiş ve buna göre de değişiklik önergeleri 
verilmişti. 

Üçüncü madde üzerinde verilmiş olan öner 
geleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü 

maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Sinop 
Reşat Özarda Niyazi özgüç 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 

muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının 3 ncü maddesinin tasarıdan çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Hilmi işgüzar 
Sinop 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun 3 ncü maddesinin metinden çıkarıl

masını arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Afyon Karahisar 
Muzaffer özdağ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü madde 

sinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Sivas 
Cevad O dyakmaz 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin kanun tasarısından çıkarıl

masını ve ondan sonraki maddelerin de buna 
göre yeniden numaralanmasını arz ve teklif ede
rim. 

G. P. Grupu adına 
Tokat 

irfan Solmazer 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başka
nım, usul bakımından bir iki kelime arz etme
me müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Hükümetten 

gelen tasarıda: «Mulhtaç olanlara» terimi var
dır. 2 nci ve 3 ncü maddelerde de «muhtaç 
olanlar» terimi vardır, dolayısiyle bu geri alınan 
madde ile de alâkalıydı. Kanunun başlığı değiş
tirilip «Şeref aylığı» tâbiri kondu. Bu verilen 
önergeler kanun görüşülmeden önce verilen 
önergelerdir. 2 nci ve 3 ncü maddeler zaten 
komisyonun teklifinde yoktur. Bu bakımdan 
reye konulması yerinde değildir. 

BAŞKAN — Reye konmıyacak, Yüce Mec
lisin bilgisine sunulacak efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; değişiklik 
önergeleri kanun tasarısı ilk görüşülmeye baş
landığı sırada verilmiş, daha sonra 1 nci madde-
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de yapılan değişiklikle 3 ncü maddeden esasın
da çıkarılması gerekmişti. Bu haliyle zaten 
3 ncü madde çıkarılmıştır, haddizatında mev-
cudolan ve eşyanın tesbitinde mevcudolan ihusu-
sa göre. 

Şimdi 3 ncü madde çıktığına göre, 3 ncü 
madde olarak, madde numarası üç olarak bir 
maddenin ilâvesini öngören bir önerge var; 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanuna şu maddenin eklenmesini arz ve tek 

lif ederim. Sivas 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

«Yurt hizmeti tertibinden şeref ödeneği her 
türlü vergi ve resimden muaftır.» 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı, şimdi bir öner
ge okuttum. Elimizde mevcut tasarıdan 3 ncü 
madde çıkarılmış bulunduğuna göre, 3 ncü mad
de olarak tasarıya bir madde ilâvesini öngören 
bir önerge okuttum. Tekrar duymanızı temi-
nen yeniden okuttacağım. 

Kabul edilirse, filhal kabulü mutazamının; 
komplikasyon arz eder. 

(Sivas Milletvekili M. Kemal Palaoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) —Sayın Başkan, esasına bun
lar muaftır, böyle bir madde koymaya lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Aslında muaftır, deniyor. Ko
misyon katılmıyor. 

Değişiklik önergesini, bu haliyle ilâve edi
len madde halinde oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Komisyon Geçici 1 nci maddeyi yeni baştan 
düzenlemiştir. 

Komisyonun geçici 1 nci maddeyi düzenle-
yiş şeklini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va

tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki kanun tasarısının Geçici 1 nci mad
desinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 

«Geçici madde 1. —>Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, özel kanunlarla vatani 
hizmet tertibinden; 

a) Hayatta bulundukları sürece kendilerine 
bağlanmş aylıklar, 

b) Kanunlarına müsteniden dul ve yetimle
rine bağlanmış aylıklar toplamı (aylık alan bir 
kişi de olsa) birinci maddede yazılı aylıktan az 
olduğu takdirde, bu miktara yükseltilir.» 

BAŞKAN — Komisyon Geçici 1 nci madde
yi şimdi okuttuğum şekliyle yeniden düzenle
miştir. 

Geçici 1 nci maddenin tayyını talebeden bir 
önerge var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istiklâl Madalyasiyle ilgili kanun tasarısının 

geçici 1 nci maddesinin tasandan çıkarılmasını 
arz ve talebederim. Saygılarımla. 

Sinop 
Hilmi işgüzar 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hilmi işgüzar ge
çici 1 nci maddenin kaldırılmasını talebetmek-
tedirler. Komisyon olarak katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —> Katılmıyorsunuz. 
Değişiklik önergesini Yüce Heyetin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Komisyonun geçici 1 nci maddesini tekrar 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Geçici Komisyonun yeniden hazırladığı ge
çici 1 nci madde tekrar okundu.) 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, büyük müsamaha 
gösteriyorum, bazen usullerin dışına çıkıyoruz. 

Şimdi, görüşmelerin kendine göre bir usulü 
var. Evvelâ komisyonun hazırlamış olduğu ge
çici 1 nci maddeyi okuttum. Bu okunduğu za
man geçici 1 nci madde üzerinde söz almak ge
rekirdi. Bir söz alan arkadaş ortaya çıkmadığı 
cihetle bu maddeyi de değiştirmeye matuf bir 
diğer önergeyi okuttuk. Şimdi o önergeyi oya 
koydum, önerge reddedildi. Elimde kala kala 
komisyonun metni kaldı. Onu oya arz edeceğim 
sırada söz istiyorsunuz. 
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Sayın Çataloğ'lu, lütfen sual sorunuz. 
Komisyon sual soruluyor. 
ÎŞMAÎL ÇATALOĞLU (İçel) — Efendim, 

anladığıma göre İstiklâl Madalyasına sahibolan 
şahıslara şeref aylığı verilecektir. Şimdi, ko
misyonun söylediğine göre, evvelce vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmış kimselere de 
elesseviye bu şeref aylığı bağlanacaktır. Bun
lar içerisinde muhtacolan da vardır, milyo
ner olanlar da vardır. Bunlardan muhtacolan-
lar 300 liradan fazla para alamıyacaklardır. 
Eğer bunlar içerisinde kendilerine önce vatani 
hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanmış bu
lunanlar varsa bunların durumları ne olacak
tır? 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Kır
başlı, beyanınız eğer uzun ise buyurun kürsü
den Yüce Meclisi tenvir ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Muhterem arkadaşlar, geçici 
1 nci madde olarak kanuna ilâvesini istediğimiz 
husus, ileride, daha evvel kendilerine vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanmış olup da şim
di tesbit ettiğimiz miktarların dûnunda bulu
nanları bu tesbit ettiğimiz miktarlara ulaştır
mak için ve bir adaleti sağlamak, bir mağdu
riyeti önlemek bakımından getirilmiştir. 

Şimdi Maliye Komisyonu daha evvel 
buna benzer birtakım kararlar almıştır. 
Ne zaman alınmıştır? Meselâ 1948 de 
almış; 250 lira aylık bağlanmış. Biz şimdi 
300 lira tesbit ettiğimiz göre, 1948 de 250 lira 
bağlanmış ve hâlen de Emekli Sandığının mad
deyi mahsusasmda 250 lira olarak taban tesbit 
edildiğine göre, biz bu tabanın üstüne çıkar
mış oluyoruz. Bunlann mağduriyetini önlemek 
bakımından 300 e iblâğını tesbit eden bir madde 
getirmiş oluyoruz. Madde gayet sarihtir. 

BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı bir dakika, Sa
yın Bosuter sual sormak istiyorlar. 

Buyurunuz Sayın Bosuter. 
KUDRET BOSUTER (Giresun) — Efen

dim vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması meselesini anlıyorum. Yine aynı gerekçe 
ile, bir şahsa iki defa maaş bakğlanması 
mümkün değildir, tarzında ifade edilmek 
isteniyor. Oysa bu defa bağlanan şeref öde
neğidir ve tasanda, (komisyonun getird'ğv Hü
kümetin sevk ettiği şekilde değildir. Meclisin 
kanaati bunun şeref ödeneği olması halinde 

tecelli etmiştir. Yani maaş alır, emekli albay 
maaş alır, general maaş alır, ama buna rağmen 
şeref tazminatı da alırlar. 250 lira bağlanmış 
olan bir adamın tekrar bu ödeneği almasıdır. 
Mesele budur. İki gerekçeyi karıştırmıyalım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kırbaşlı bu suale 
cevap. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Efendim, kanunun esp
risi şudur : Vatani hizmet tertibinden maaş 
almada biz Maliye Komisyonu olarak İstiklâl 
madalyasını önplânda tuttuk. Bu bakımdan kendi
lerine bu yoldan maaş bağlanmış olup da, yani bu 
nunun espirisine uygun olarak eskiden teker te
ker maaş bağlıyorduk, bu kanunu getirmemiz-
dejki kasıt, bu teker teker maaş bağlama hu
susundan vazgeçerek ne Maliye Komisyonunu, 
ne Yüce Meclisimizi bu hususta işgal edecek 
mesaiden sarfınazar ederek doğrudan doğruya 
İstiklâl Madalyası sahibi olanlara otomatikman 
bu parayı vermek hususunda alınmış bir ka
rardır, bir tekliftir. Bu bakımdan isminin şe
ref ödeneği olması daha evvelden kendilerine 
maaş bağlanmış olanlara aynca bir şeref öde
neği verilir mânasına gelmez. Çünkü kanunun 
esası İstiklâl Madalyası sahibi olanlara vatani 
hizmet tertibinden verilecek, bağlanacak maaş
lar hususundadır. İsminin şeref ödeneği ol
ması şimdiden sonra alacaklara münhasır bir 
husustur. Yoksa mümkün olsaydı bu şeref 
ödeneği tâbirini daha gerilere de götürmek 
mümkündür. Teşmil edemiyeceğimiz hususu na
zarı itibara alınarak yalnız bunlara münhasır 
kılınmıştır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, cüm
lenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. 

Şimdi mesele şu : Sayın Bosuter siz suali
nizi şu şekilde vaz'ettiniz; bir emekli albayın 
emekli maaşından bahsediyorsunuz. Ben ha
kemlik yapayım da bu meseleyi halledeyim. 

Şimdi, Sayın Kırbaşlı der ki; daha önce 
münferit kanunlarla kendisine vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanmış bulunan kişiler 
şayet bu maaşın, şeref ödeneği ismini koy
duğumuz ödeneğin dûnundan bir para alıyorlar 
ise şimdi o bütüne irca edilecek, tama irca edi
lecek, ötekini almıyacaklar, değil mi Sayın Kır
başlı? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAlK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Evet. (Gürültüler.) 

Efendim, burada kapalı olan, anlaşılması 
güç olan bir şey yoktur. Tekraren arz ediyo
rum; eskiden aynı esaslar dairesinde teker te-
fker şahıslann durumlan incelenerek maaş 
bağlanmakta idi. Bu kanunun gelişinden se
bep; bunları otomatik olarak ve hattâ bundan 
evvelki maaş bağlamalarda aranan birçok şart
lar aranmaksızın sadece istiklâl Madalyası
na sahibolmak kayıt ve şartı" ile kendilerine 
300 er lira maaş bağlanması tensip ve kabul 
edilmiştir. Bu geçici maddede, bundan evvel 
çok önemli bir husustur, 250 lira dahi olsa, 
ki, taban olarak 250 lira Emekli Sandığına 
maddei mahsusasında kabul edilmiştir, bunlan 
300 e çıkarmış oluyoruz. Yoksa ayrıca bir 
şeref tahsisatı diye almakta oldulklannın dışın
da bir maaş başlanacak değildir. 

İSMAİL ÇATALOĞLU. (içel) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, konuşamazsı
nız, usulî bakımdan mümkün değil, sual so
runuz. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Peki efen
dim, sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Kürsüden 

soracağım. 
BAŞKAN — Beyefendi sual kısa olur, öz olur 

rica ederim. 
Bir kere her şeyden evvel Riyasetin işini 

kolaylaştırmak için usul kaidelerine itibar etme
miz gerekir. Biz usulü, kâh Ahmet için, kâh Meh
met için değiştirirsek mesele kalmaz. Sual soru
nuz buyurunuz. 

İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Biz bir şe
ref ödeneği mi tahsis ediyoruz, vatani hizmet ba
bından bir maaş mı bağlıyoruz? Bir Şeref öde
neği tahsis ettiğimize göre, vatani hizmet babın
dan verilmiş olan tahsisatla bunu birbirine ka
rıştırmamak lâzımdır. 

Sonra 250 lira maaş alan, 500 lira maaş alan, 
750 lira maaş alanlar var. Biz seyyanen istiklâl 
Madalyasını haiz olanlara, bize bir vatan bağış-
lıyan insanlara seyyanen üç yüzer lira verelim, 
dedik. Şimdi biz bunları kesiyoruz, eline 250 lira 
geçene 50 lira daha ekliyerek vereceğiz. Ben bir 
emekli albay isem, İstiklâl Harbine girmişsem 

maaşımdan gayri 300 lira alacağım. Fakat hiç 
kimsesi olmıyan, muhtaç, zavallı bir zat, istik
lâl Madalyasını haiz olan bir zat 250 lira maaşı 
varsa 300 e iblâğ edilecek. Halbuki bizim kanu
nun esprisinde hazırladığımız şey eline ne ge
çerse geçsin seyyanen herkese 300 er lira veril
mesi şeklinde idi. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Kırbaşlı buna ce
vap veriniz lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Efendim istirham ederim, 
tavzihan durumu tekrar arz ediyorum. 

Kanunun başlığında: «istiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden şe
ref aylığı bağlanması» tâbiri vardır. Bu demek
tir ki, bu baptan şimdiye kadar verilmiş olan
lardan bundan sonra verileceklere teker teker 
verilmesi yerine aynı hükmün tek bir kanunla 
teşmil edilmesi meselesi mevzuubahistir. Yoksa 
ayrıca evvelâ kendine maaş bağlanmış vatani 
hizmet tertibinden, ayrıca da bir şeref aylığı ve
rilecek demek değildir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Sayın Baş
kan, bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, sorunuz. 
Yalnız kısa olsun. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Efendim Sa
yın Sözcüye rakama vurarak arz edeyim; bir 
harb malûlü, 250 lira alıyor, istiklâl Madalyası 
yakasında, 300 lira verdiğimiz zaman buna 50 
eklenecek, diyoruz. Yani hem 250 lira harb ma
luliyeti tahsisatı, hem de şeref ödeneği alacak 
değildir, buna 50 lira vereceksiniz, 300 olacak.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Evet, efendim; 300 e ib
lâğ edilecektir. 

BAŞKAN — Vatani hizmet tertibinden daha 
evvel 250 lira maaş bağlanmış ise... 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Vatani hiz
met tertibinden 285 lira bağlanmış ise 300 e ib
lâğ etmek için 15 lira vereceksiniz. Yâni hikâye 
bu mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Devamla) — Evet, 300 e iblâğ edile
cektir, 15 lira vereceğiz diye bir şey yoktur. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — O halde şe
ref ödeneğinden çıkıyor, bir maaş ayarlamasına 
giriyor, hikâye budur. 
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GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Devamla) — Efendim, Sayın Orhon 
Bey; buradaki şeref ödeneği meselesi eğer daha 
evvelden de bu prensip kabul edilmiş olsaydı 250 
lira bağlanmış olanlarda da şeref ödeneği tâbi
rini koyabilirdik. Buradaki şeref ödeneği tâbiri 
kanunun esprisini değiştirecek mahiyette bir şey 
değildir, sadece bir sıfattan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyonun hazırlamış olduğu 
geçici 1 nci maddeyi tekrar okutup oyunuza 
sunuyorum. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Geriye 
alsın. 

BAŞKAN — Kendisinden ricada bulunun da 
geriye alsın. 

(Geçici Komisyonun yeniden hazırladığı ge
çici 1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon geçici 1 nci maddeyi 
bu. şekilde düzenlemiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Komisyon tarafından hazırlanmış bulunan ge
çici 2 nci maddeyi okutuyorum, lütfen iyi din
liydim, söz istiyenler ancak şimdi okuttuğum 
sırada söz alabilirler. Bunun dışında, söz isti-
yen bulunmadıktan sonra, değişiklik önergeleri
ne sıra geldi mi kimseye söz veremem. 

Geçici madde 2. — Bu kanunun uygulanma
sına ait belgelerin incelenmesini, işlemlerinin 
tamamlanarak ödemenin zamanında yapılmasını 
sağlamak maksadiyle çalışma saatleri dışında gö
revlendirilmesine ihtiyacolan personele verilecek 
fazla çalışma ücretleri, bütçenin ilgili bölümle
rinden karşılanmak üzere Bakanlar Kurulunca 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
buyurun Saym Özoğul. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; geçici 2 nci mad
denin aleyhindeyim ve bu maddenin kaldırıl
ması için de bir önerge arz edeceğim. 1966 büt
çesi geçerken 1966 bütçesine bir madde konmuş
tu. «Personel Kanununun malî hükümleri uygu
lanmaz.» dendi. Tabiî o zaman biz reyimizi vaz'-
ederken «Eh, tüzükler olmadı, Maliyede de ge
rektiği miktarda para yok» dendi ve biz bunu o 
zaman oybirliği ile Meclisten geçirdik. Sonra 
maliyecilerle yaptığımız temasta öğrendik ki, 
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malî hükümlerin uygulanmaması demek, Devlet 
Personel Kanununun ek görev meselesi ve yine 
eski malî hükümlerin uygulanması neticesine 
varıldı. Yani o maddeyi o zaman kabul etmekle 
Personel Kanunu ek görevi kaldırdığı halde ge
çen sene ek görev devam etmektedir. 

Şimdi yeni bir kanun geliyor. Bu kanunda, 
8 843 vatandaşın belgeleri hazırlanacak. Millet 
Meclisi, Maliye de bilhassa bütçenin, Hazinenin 
miktarı göz önünde bulundurularak 300 liralık 
bir maaş bağlandı.'Şimdi Maliyedeki memurlar 
için de, bu 300 lira bağlamakla beraber, bu 8 843 
vatandaşın muameleleri için bir ek görev bura
ya konmuş bulunuyor. Halbuki Devlet Personel 
Kanununda ek görev kaldırılmıştır. Muhtelif 
maddelerini burada sıralamak istemiyorum; o 
maddelere göre Devlet memuru muayyen sa
atlerde çalışacak ve ayrıca bir ek görev veril-
miyecek. Şimdi, buraya tekrar bir maddeyi 
getirmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ilgili dairesiyle de te
mas ettim, diyorlar ki; bizim işimiz ağırdır, bu
nu biran evvel yetiştirmemiz lâzımdır. Ben o 
kanaatteyim ki, biz bu maddeyi kabul ettiği
miz takdirde Devlet Personel Kanununun ek 
görev maddesine aykırı olarak bir maddeyi bu
raya tekrar koymuş bulunacağız. Devlet Perso
nel Kanununun Millet Meclisine en kısa zaman
da gelebilmesi ve çıkarılabilmesi için ek görev
ler üzerinde titizlikle durulması lâzımdır. Ica-
bederse Devlet Personel Kanununun ek görevi
nin tatbiki hususunda bir kanun teklifi de ta
rafımdan yakında Meclise getirilecektir. Biz ek 
görevleri kaldırmadığımız takdirde Devlet Perso
nel Kanununun Türkiye'de tatbik edileceği ka
naatinde değilim ve bu maddenin de kaldırıl
ması için önerge veriyorum, kabulünü arz ede
rim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Sayın İsmail 
Hakkı Boyacıoğlu söz istemişlerdir. Komisyon 
aydınlatırsa arkadaşlarımızın konuşmasına bel
ki lüzum kalmaz, o bakımdan komisyona söz ve
riyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; şunu açıkça beyan etmek is
teriz ki, bir defa getirilmiş bulunan geçici 2 
nci maddenin ek görevle hiçbir alâkası yoktur. 
Bu, hepimizin de arzusu olan ve her gün sayı-
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lan eksilmekte bulunan bu kahramanlarımıza 
biran evvel muamelelerini ikmal edip maaşları
nı alabilmelerini teminen getirilmiş bir madde
dir. Yoksa 8 bin, 10 bin müracaatın bir anda 
tetkik edilmesine, normal mesai saatleri içerisin
de bu işin kısa yoldan neticelendirilmesine im
kân ve ihtimal yoktur. Kaldı ki, zaten bu hü
küm 669 sayılı Kanunun tatbikiyle alâkalı geçi
ci üçüncü maddede aynen dercedilmiştir. Yük
sek Heyetiniz daha evvel bunu kabul etmiş du
rumdadır. Yoksa eğer biz normal mesai saatleri 
içerisinde bunun neticelendirilmesini alâkalı da
irelerden istersek bu şartlar altında çok uzun 
sürer, sürüncemede kalabilir ve her gün sayılan 
eksilen bu arkadaşlanmıza gereği kadar hiz
meti yapmamış oluruz. Bu bakımdan buradaki 
geçici ikinci maddeyi size tekrar okuyorum. Bir 
iki nüanslı durum vardır; Sayın konuşmacı ar
kadaşımız bu noktayı fark etmemişlerdir. Hu
zurunuzda maddeyi tekrar okuyorum : 

«Bu kanunun uygulanmasına ait belgelerin 
incelenmesini, işlemlerinin tamamlanarak öde
menin zamanında yapılmasını sağlamak maksa-
diyle çalışma saatleri dışında görevlendirilmesi
ne ihtiyacolan» dikkat buyurunuz; ihtiyacolan, 
ihtiyaç yoksa zaten daire böyle bir şeye teves
sül etmiyecektir. «Personele verilecek fazla ça
lışma ücretleri bütçenin ilgili bölümlerinden 
karşılanmak üzere Bakanlar Kurulunca tesbit 
olunur.» İhtiyaç varsa kimlere verileceği Bakan
lar Kurulu tarafından tesbit olunacaktır, tki ta
ne baraj konulmuştur, bu bakımdan bunun üze
rinde fazla durulması komisyonumuzca yersiz
dir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar-

kadaşlanm, burada getirilen maddeyi normal 
olarak anlamaya imkân yoktur. Devletin daire
leri vardır, bu dairelerde normal olarak işler 
yamlır. Şimdi, getirilen teklifle, - ki bu örnek 
olacaktır, bundan sonra - bu Meclisten bu tek
lif aynen kabul edilip geçtiği takdirde yann 
Devlet hizmetinde her hususi gayret için kanun 
getirilecektir ve bu hususi gayreti sağlamak 
için de Devlet işleri yürütülmiyecektir. Bu bir 
gediktir; büyük bir gedik açılır ve bu gedik 
muhalefetten ziyade iktidan düşündürecek bir 
gedik mahiyetindedir. 

Devlet memurlan normal mesaileri içinde 
vazifelerini yaparlar; bu işin hukukî tarafı. Bir 

de mânevi tarafı var arkadaşlar. Bütün Meclis 
heyecan içinde, İstiklâl Harbine katılmış, İstik
lâl Madalyası almış kahraman insanlara maaş 
verecek. Meclis gayret içindedir, bütçe gayret 
içindedir, Türk memurlan da bunu seve seve 
yapacaklardır. Bunun için mesai koymak ayrıca 
kötü bir anlamı taşımaktadır burada. Türk me
murları bunu reddedeceklerdir. İşleri, gece 
gündüz çalışıp yapmaktan şeref duyacaklardır. 
Ondan dolayı bunu buradan çıkarmak lâzım
dır. Saygılanmla. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; her türlü israfın şiddetle 
karşısında olmama rağmen taasnya konmuş 
olan bu madde çolk isabetlidir, yerindedir. Bu
gün, kanunlann Meclise geldiği ve müzakeresi
ne başlandığı tarihten bugüne kadar aradan iki 
sene geçmiştir. Bu iki sene içerisinde bu kanun
dan faydalanacak olan vatandaşlanmızdan pek 
çoğu ölmüştür, rahmete kavuşmuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir kanun çı
kacak, diyoruz ki; Devlet dairesinde, Maliye 
Vekâletindeki memurlar otursun, gece gündüz 
çalışsın, bu işi yapsın. Biliyorsunuz, bundan ev
vel Emekli Sandığında bir değişiklik yapıldı, 
en az ücretler, emekli maaşlan yükseldi. Bunla-
nn tetkiki ve kanunun uygulanması iki seneden 
fazla zaman aldı. 

Muhterem arkadaşlar; bu tasannın bu mad
desi kabul edildiği zaman bunu umum müdür
ler, müdürler ve saireler değil, Maliye Vekâle
tinde çalışan ayda 300 - 500 lira aylıklı memur
lar bu hazırlığı yapacak, onlar çalışacak muh
terem arkadaşlar. Bugün ayda 300 - 500 lira 
alan bir memur zaten evini geçindirmekten âciz, 
binbir üzüntü ve sıkıntı içerisinde, mahrumiyet 
içerisindedir. Ondan sonra bu küçük memura; 
sen otur sabaha kadar çalış, bu işleri tamamla 
diyemeyiz muhterem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, işin acele yapılması 
lüzumu olmasaydı, bu maddeye de ihtiyacol-
mıyacaktı. Maksat; bu kanun çıkar çıkmaz en 
az birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde ilgili 
memurların derhal faaliyete geçerek sabahlara 
kadar, gece geç vakte kadar çalışıp bir kaç ay 
içerisinde bunlan tesbit etmek ve ömürlerinin 
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son günlerini yaşamakta olan bu aziz kahraman
larımıza biran evvel bu maaşı almaları imkânı
nı sağlamaktır. Bu fazla mesai ücreti elbette ki, 
Bakanlar Kurulunca, Hükümetçe düşünülerek, 
taşınılarak israf değil, gerçek mânada çalışacak, 
çalışmasına lüzum ve zaruret olan memurlara 
verilecektir ve bu, kısa bir müddet sonra tama
men tasfiye edilecektir. Çünkü bu uzun müd
det devam edecek değildir. Kanunun yürürlüğe 
girmesinden birkaç ay gibi kısa bir müddet içe
risinde biz bütün bu vatandaşlarımızı bu kanu
nun nimetlerinden faydalandırmak istersek rea
list olalım; edebiyatla; efendim vatanseverlik 
aşkı ile, duygusu ile memur otursun sabaha ka
dar çalışsın, gibi hamiyetleri memura yüklemi-
yelim. Biz hakkını verelim, çalışsın, birkaç ay 
içerisinde bütün hazırlıklarını tamamlasın ve 
biran evvel de bu aziz vatandaşlarımız maaşla
rına kavuşsunlar muhterem arkadaşlarım. Onun 
için maddenin lehinde oy vermenizi bilhassa rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu. 
ÎSMAÎL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Millet Partisi Grupu adına Sayın Lâtif Sa-

rıyüce. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RI YÜCE (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Devlet dairelerinde bir kişilik işin 
yüz kişi tarafından yapıldığı hepimizin malû
mudur. Devlet daireleri tiklim tıklım personel
le doludur, bunu Hükümet de bilmektedir. En 
son birkaç gün önce bir bakan, Dışişleri Baka
nı bu hususu teyiden açıklamıştır. 

Zaten İstiklâl madalyası almış olan insanla
rın birer beratı vardır. Bu beratların incelen
mesi uzun muameleleri gerektirmemektedir. Han
gi bakanlık bu işle meşgul olacak ise - ki, her hal
de Maliye Bakanlığı inceliyecektir - çeşitli da
irelerden eleman tefrik etmek suretiyle bu mu
ameleleri, sekiz dokuz bin dilekçe müracaatı ge
lecektir, bu müracaatları en kısa zamanda ne
ticelendirir. Zaten bu dairelerin de vazifesi bu
dur. Onun için ikinci bir vazife ihdas ediyor
muş gibi yeniden bir tahsis yapılmasına lüzum 
yoktur. Grupumuzun görüşü budur, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer, Sa
yın Nihat Pasinli, Sayın Süleyman Onan ve Sa
yın İsmail Çataloğlu sırada kayıtlıdır. 

Sayın Çataloğlu; zatıâliniz grup adına mı?.. 
Buyurun efendim. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka

daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 
İSMAİL ÇATALOĞLU (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; madalya sahipleri
nin ellerinde ayrıca bir de beratları vardır. 
Bunlar müracaat edecekler, müracaat sıraları
na göre maaş alacaklar. Zaten tevsik etmişler, 
madalyaları mevcut. Bunun tetkik edilecek nesi 
vardır ki, tetkik edecek memurlara maaş veril
sin, yahut ek ücret verilsin. Tetkik edilecek bir 
husus kalmamıştır; ellerinde vesikaları var, be
ratları var, madalyaları var. Eğer muhtaçlık 
durumu ortaya atılmış olsaydı, bunların haki
katen ihtiyacı var mı, yok mu diye bir tetkik 
mevzuu ortaya çıkabilirdi. Bu da olmadığına 
göre tetkik edecek memura lüzum var mı, yok 
mu?.. Zannetmiyorum ki, böyle bir lüzum hâ
sıl olsun. Ellerinde vesikaları mevcut. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
Buyurunuz efendim. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
mevzuda geçici maddenin kalkması hususunda 
şahsi görüşlerimi arz etmek itsiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Devlet da
irelerinde personel şişkinliği mevcuttur. Yeni 
bir personel rejimine giderken ve personel ka
nunu arefesinde bahusus ek ücretlerin kaldırıl
ması hususunda umumi prensipler ortada iken 
böyle hususi kanunlarla birtakım palyatif ted
birlere başvurmak suretiyle, haddizatında sekiz-
bin küsur kişiye, büyük gazilere verilecek olan 
bu haklı Yüksek Meclisinizin ihsanı ve şerefi
ne karşılık, («İhsanı değil» sesleri) bu hususta 
bu gazilerimize verilmiş olan bu para için el
lerinde beratları olan, madalyaları olan ve hu
kukî durumları derhal tesbit ve tescil edilecek 
bir durumda bulunan kimseler ortada gerçek 
şekilde bulunurken memurlara, yeniden vazife
leri haricinde vazife göreceklermiş gibi ek bir 
ücret verilmesine şahsan karşı bulunmaktayım. 

Bu hususta bu kanunda, kanunların umumi
liği prensibine riayet etmiyerek bir geçici mad
de kabul etmek suretiyle bir örnek olacak olur-
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sak bundan sonra gelecek kanunlarda da her 
hususta böyle kanunlar çıkarken bu şekilde 
çalışmış olan memurlara birtakım ek ücretler 
vermek icabedecektir ki, bunun da Devlet Per
sonel rejimimize aykırı olduğu kanaatini taşı
maktayım. Onun için bu geçici maddenin kal
dırılması taraftarı bulunmaktayım. Huzurunu
zu işgal ettim, özür dilerim, saygılarımı suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Pasinli. 
Açık oylamada oyunu kullanmlyan arka

daşlarımız var mı? («Var» sesleri) 
Lütfen kullanınız. («Kifayet önergesi var» 

sesi) 
Kifayet önergesi ancak olgunlaştığı anda 

muameleye konur. 

NİHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bu geçici madde üze
rinde benden evvel kürsüde konuşan arkadaş
larım hakikati ifade etmişlerdir, öyle ki, şim
di kanunda Maliye ve Sayıştaydan bâzı memur
lara imtiyaz verilircesine ek vazife ihdas edil
mesine çalışılmaktadır. Halbuki, bu yersizdir. 
Sebebi şu; hepimiz memuriyet yaptık, Maliye'-
de olsun, Sayıştay'da olsun daire reisleri mev
cut kadrolarından üç, beş arkadaşı bu işin tet
kiki için vazifelendirirler. Bunlar kendi vazife
lerini diğer arkadaşlara devrederler, bu işle 
vazifelendirirler, onlar da mesai zamanında bu 
işle meşgul olurlar. Tasavvur buyurunuz ki, 
mesai zamanında bir arkadaş kendi işini yap
tıktan sonra, mesaiden sonra acaba hangi saat
te oturacak da bu işlerle uğraşacak? Bu bir ha
yaldir. Bu bakımdan bu maddenin tasarıdan çı
karılması yerinde olur. Bu maddedeki ücreti 
vermekle bâzı arkadaşlara imtiyaz tanımış olu
yoruz ki, bu da haksız olur; bunun aleyhinde-
yim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakerenin 
yeterli görüldüğüne dair önergeler gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Geçici ikinci madde 

üzerindeki görüşmelerin yeterliğini arz ve tek
lif ederim. 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Yüce Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Muş 

Kemal Aytaç 

Yüksek Başkanlığa 
Konu üzerindeki müzakereler kâfidir. Kifa

yetin oylanmasını arz ederim. 
Edirne 

Nazmi özoğul 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
Sayın Onan, buyurun. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; tam söz sırası bende idi, ye
terlik önergesi geldi. 

Mâruzâtım şudur; 

BAŞKAN — Maruzatınızı söylemek yok Sa
yın Onan. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — önerge 
aleyhinde mâruzâtım şudur, onun için çıktığı
ma göre : 

Değerli arkadaşlarım; şimdi bu kanunu uy-
«ıılıyacak olan Maliye Bakanlığının taşra teş
kilâtı mevcut bakanlıkların en dar kadrosu ile 
çalışan bakanlıktır. («Kifayetin aleyhinde» ses
leri) 

Kifayet önergesinin aleyhinde konuşuyorum, 
esbabı mucibesini arz etmek için söylüyorum. 

Maliye Bakanlığı elemanları bugün sadece 
meşru kazançlarının, maaşlarının içinde geçim 
sıkıntısı çeken arkadaşlardır. Onun için değerli 
arkadaşlarım siz bu yeterlik önergesini kabul 
etmeyiniz, müsaade ediniz Maliye Bakanlığının 
taşra teşkilâtında kıvranan ve tazminat Kanu
nunun çıkarılması için sabırsızlık gösteren bu 
elemanlar, yaptıkları hizmetin karşılığı olarak 
beş on kuruş hizmetlerinin karşılığını alsınlar. 

Simdi, yeterlik önergesini kabul etmeyiniz 
değerli arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Onan siz diyorsunuz ki; 
bu yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki hizmet
lerinin mukabilinde Maliye Bakanlığı mensup
ları paralarını alsınlar... Olmadı efendim... 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bu ye
terlik öneagesini kabul etmediğiniz takdirde ko
nuşmalarım esnasında savunacağım noktalarda 
bu hususları arz etmek mecburiyeti vardır. Onun 
için arz ediyorum. 
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Arkadaşlar, yiğidi öldürmeli, hakkını teslim 

etmeli. Çalışanın hakkını vermek lâzım. Taşra
da bir kazada bir tek tahakkuk memuru sabahın 
erken saatinden günün geç saatine kadar tahak
kuk işinde, tahsil işinde hizmet görüyor. Bun
lar tahakkuk işidir. Onun için kabul etmeyiniz 
ve bu hususu müzakere edelim. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi Komisyonun tanzim etmiş olduğu 
şekliyle tekrar okutuyorum. 

Açık oylamada oy kullanmıyan arkadaşımız 
kalmadı. 

Açık oylama kupalarını kaldırınız. 
(Geçici Komisyonun yeniden hazırladığı ge

çici 2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Geçici ikinci maddeyi okunan 

şekli ile Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bu şekli ile geçici ikinci madde metinden çı
karılmış mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon, tasarının 
ikinci maddesini tekrar Yüce Meclisin huzuruna 
getirmiştir. Komisyonun getirmiş olduğu ikin
ci maddeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara va

tani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlanması 
hakkında kanun tasarısının 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. Gereğine mü
saadeleri arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Faik Kırbaşlı 

Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden 
dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş 
olan Türk vatandaşları (TCD) Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankası 
A. Ş. vasıtalarında ikinci mevkide ücretsiz seya
hat ederler. 

Devlet hastaneleri ile askerî hastanelerde üc
retsiz muayene ve tedavi edilirler. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Solmazer. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR

BAŞLI (Burdur) — Bize daha önce söz verir
seniz, maddeyi izah ederek belki arkadaşlarımıza 
faydalı oluruz. 

1 BAŞKAN — Sayın Solmazer bir dakikanızı 
rica edeceğim. Buyurun, Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; ikinci maddeyi geri almak suretiyle 
yeniden tedvin ederek huzurunuza getirmiş bu
lunuyoruz. Daha evvelden de esasında Komis
yonda izah ettiğimiz halde arkadaşlarımızı ikna 
edemediğimiz için bundan evvelki şekilde huzu
runuza gelmiştik. 

Şimdi 1590 sayılı Belediyeler Kanununa gö
re biz bunlara her hangi bir şey tahmil ede
meyiz. Nitekim Ankara Belediyesi, istanbul Be
lediyesi, Bursa Belediyesi ve diğer belediyelerin 
almış olduğu kararlar açıktır, sarihtir, meydan
dadır. Bilhassa İstanbul'daki tatbikat, Anka
ra'da da aynıdır.. Bu bakımdan bunlara her 
hangi bir şey tahmil etmeye imkân ve ihtimal 
yoktur. Bunları bu yönden çıkardık. 

ikinci nokta da şu arkadaşlar; «DD ve De
nizcilik Bankası T. A. Ş. nin vasıtalarında mec-
canen ikinci mevki olmak kayıt ve şartiyle se
yahat ederler» ifadesi Sayın Ulaştırma Bakanı
mızın mutabakatı alnıdıktan sonra konmuştur. 
Bu suretle yarım ücreti ve saireyi de kaldırdık. 
İkinci maddede ücretsiz tedavi ve sadece Deniz 
Yolları ve Devlet Demiryollarının ikinci mev
kilerinde yine ücretsiz seyahat esası konulmuş 
ve madde bu suretle tedvin edilerek huzurunuza 
getirilmiştir. Sizler de pekâlâ biliyorsunuz ki 
440 sayılı Kanunun kesin hesapları tetkik edilir
ken yine yüksek huzurunuzda pek çok noktalar
dan masraf tahmil eden meccani iş görmelerden 
mütevellit kendileri tenkide uğramış, verimlilik 
esası üzerinden normal ticari işletmeler gibi 
işletilmesi hususunda burada mütalâalar serd 
edilmiş fakat bütün bunlara rağmen bize bu gü
zel vatanı bundan 45 sene evvel bağışlamış bu
lunan bu fedakâr, cefakâr arkadaşlarımıza böy
le bir hüküm getirmek suretiyle bunların mec
cani tedavisini, yarı ücretle değil, ücretsiz ikinci 
mevkide seyahat etmeleri esasını getirmiş bu
lunuyoruz. Hükümetin getirmiş olduğu tasarıda 
bu yoktur. Bu, tamamiyle Komisyonumuz ta
rafından espri olarak vaz'edilmiş ve bilâhara da 
muhtelif istianelerden geçtikten sonra şimdiki 
şekliyle huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 
Kabule şayan göreceğinizi ümüdederiz. Hürmet-

I lerimizle. 
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NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sual söz bittikten sonra soru
lur, o balamdan sual sormaya lüzum yok. Daha 
konuşması gereken pek çok arkadaşımız var. 

Sayın İrfan Solmazer, buyurun, Güven Par
tisi Grupu adına. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Saygıdeğer arkadaşlarını; tanzim 
edilen bu madde hakkında Güven Partisinin gö
rüşlerini arz edeceğim. Zaten Yüce Heyetiniz 
de bize bir vatan bağışlıyan bu kahramanlar 
için her türlü müspet temayülü göstermiş du
rumdadır. öyle tahmin ediyorum ki, bunlar 
hakkında hiç konuşmaya lüzum olmadan dahi, 
bu bize her şeyini cömertçe bağışlıyan kiplere 
kıymık kıymık bir şeyler vermek durumunda 
oluyoruz. Buna üzüntü duymaktayım. 

Yaşı yetmişi aşmış, en gencinin yaşı yetmişi 
aşmış olan bu kahramanların ikinci mevkide 
seyahatleri yerine Sayın Ulaştnma Bakanının 
delaletiyle ve onun katılması ile gönül arzu eder, 
birinci mevkide seyahat etmelerinin sağlanması 
en normal durumdur. Zaten ancak böyle bir 
ihtiyara, böyle bir malûle biz o yerde istirahatle, 
rahatlıkla seyahat etme imkânını sağlıyabiliriz. 

Muhterem milletvekilleri; bu kahramanların 
hastanelerde ücretsiz tedavisi de bu madde içe
risinde zikredilmektedir. Ben Komisyona bir 
teklifte bulunmuştum. Bunların dul ve yetim
lerinin de ücretsiz olarak Devlet hastanelerinde, 
askerî hastanelerde ve belediye hastanelerinde 
tedavi edilmelerini ve ilâçlarının dahi Devletçe 
temin edilmesini öngören bir fıkra ilâvesini is
temiştim. Şimdi bu belki ilk anda büyük bir 
şey gibi gelecek. Bunun maddi cephesini de şu 
kadarkkla hesap edeyim; 100 küsur bin kişi 
İstiklâl Madalyası sahibidir, denilmiştir. Halen 
hayatta olan değil, dul eşlerine yapılan bir tek
lif olduğu için, bunun bir malî portesini çizmek 
İ3terim, bu 100 küsur bin kişinin bugün hayatta 
olanlarının çoğu millî Mücadeleye subay ola
rak, arstsubay olarak iştirak etmiş olanlardır. 
Çünkü.. 

BAŞKAN — Sayın Solmazer bir dakikanızı 
ıiea edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım Sayın Solmezer'in 
konuşmasının bitimine kadar birleşimin devamı 

hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz. 
G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 

(Devamla) — Çünkü, Millî Mücadele 48 yıl ev
vel başlamıştır. Silâh altnıa alman erler, mükel-
lefiyen yoluyla silâh altına alınmıştır, ilk silâh 
altına alman erlerin yaşı 25 civarındadır. Bun
lar çeşitli mahrumiyetlerden geçmiş ve bugün 
hayatta kalan dulları çok azdır. Buna rağmen, 
subay ve astsubayların zaten dul ve yetimleri, 
bundan evvel çıkmış olan kanunlarla ilâçlanm 
bedava almaktadırlar, tedavileri askerî hastane
lerde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Yalnız 
erler bu haktan mahrumdurlar. Zaten ihtiyaç 
içerisinde olan, el uzatmamız gerekli bulunan 
kişler de erlerdir. Bu erlerin dul ve yetimlerine 
de bu haklan bağışlanmasını Yüce Meclisten arz 
ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
bu kanun tasarısının 2 nci maddesini tekrar 
müzakere etmekteyiz. 2 nci madde üzerinde, Sa
yın Nevzat Şener, Sayın Celâl Nuri Koç, Sayın 
ismail Hakkı Boyacıoğlu, Sayın Hayrettin Uy
sal, Sayın Hilmi işgüzar ve Sayın Nazmi özo-
ğul arkadaşlarımız şu anda söz istemiş bulun
maktadırlar. 

Ayrıca bunu takiben, bu kanuna iki geçici 
madde ilâvesini öngören önergeler de vardır. Bu 
sebeple bitimi asgari 2 saat istemektedir. 

Montreux'da imza edilmiş olan «Milletler
arası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının (S, Sayısı : 480) yapılan açık 
oylamasına, 177 arkadaşımız katılmıştır.. 3 çe
kimser, 2 ret, 172 kabul oyu çıkmıştır. Kanun 
tasarısı gerekli oy çoğunluğu sağlıyamadığı ci
hetle gelecek birleşim tekrar oya sunulacak
tır. 

«Vatandaşlığın kazanılması konusunda kar
şılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı» nın (S. Sayısı : 559) yapılan açık oy
lamasına 164 arkadaşımız katılmıştır. 2 çekim
ser, 6 ret, 156 kabul oyu çıkmıştır. Tasarı 
gereken oy çoğunluğunu sağlamadığı cihetle ge
lecek birleşim tekrar oya sunulacaktır. 

Birleşimi, 7 Şubat Çarşamba günü saat 15,00 
te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,03 
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KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmtt Orhan Tlirkkan 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan, 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 

Selçuk Ay tan 
Hasan Dinçer 
M. Ziyaeddin "Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

M ARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 

ibrahim Boz 

NİĞDE 

Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 

Haydar Özalp 
ORDU 

Sadi Pehlivanoğlu 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

TEKIRDAÖ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman H.^cıbaloğ'ıı 
Bedrettin Karacrkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orlıon 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Comal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mıjslih Görenta-ş 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 

[Reddedenler] 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ÇORUM 
Hasan Lâtif Sarıyüee 

[Çekimserler] 

ORDU 
Ferda Güley 

[Oya katûmıy anlar] 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıîlıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 

Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaş 
Musa Kâzım Coşkun 
Alunot Dallı 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 

Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasarı Tez 
H. Turgut Tokev (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

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

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
"Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Seügin 
M. Kemal Yılmaz 

. BALIKESİR 
ibrahim Aytaçj 
Enver Güreli 
Fennî tslimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz (I.) 

~$B — 
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BİLECİK 
Sadi Binay 
lemail Selçuk Çakıroğlu 

BtNGöL-
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Oeboloğlu 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteoı 
ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tlirkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
,Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Htidai Oral 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNIÎ 
Ahmet Bilgin 
llhamıi Ertem (B.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nimettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Sa/tır 

ERZİNCAN 
Sadık Periuçjek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İlıcan Göğü§ 
Hüseyin İnci oğlu 
Kâmil Ocak (©.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alî Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Aka gün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşıat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan (1.) 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çatal.oğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin. Altan 
Sadun Aren 
Mehmet A]i Aybar 
Suphi Baykam 

Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
t] hami Sancar 
Selim Sarper 
Ahmet Tahtakıhç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 

Şevket Ad alan 
Mehmet AH Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
•Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşîid (B.) 
Şinasi Osma (1.) 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KAES 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göl o 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akcloğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 

A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

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

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdas (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar (1. ) 
t Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet De]ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 

Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğtu 

MARAŞ 

ilacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 
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MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Gürıeştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
İzzet Oktay (t. Ü.) 
İlhan Tekiııalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NtÖDH 
Mehmet Altınsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Cevat Yakın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğatn 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
FCâmran Evliyaoglu 
Saîâhattin Kılıç 
Onman Şahiuoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SltRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

StNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

[Açık ü 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay -
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

yelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yuauf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğîu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sııııgur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmol Çetiner 
Bülent Ee.cvit 
Fevzi Fıro.t 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Teldıı Müftüoğlu 
(B.) 

Kemal Doğan Sımgun 

Yekûn 
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Vatandaşlığın kasanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mahmut. Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlıı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Alı ihsan Ulnbahşi 

A C M 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Recai Er güder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ilışan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Mesut Ozan sû 
Mehmet Zeki Yücetürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 184 

Kabul edenler : 15(1 
Reddedenler : (i 
Çekimserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 38.1 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbag 
Faik Kırhaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gür soy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 
Arslan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Malin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNH 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Samct Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıy a settin Kalıca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİ^EIIİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Naşı t Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Kudret Boşu ter 

GüMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Talât Köscoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arikan 
Bur!tan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç ' 
Ali Esat Biı-ol 

A. Coşkun Kırca 
Abdnrrahman Şeref Lâç 
Kaya özdemir 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagiin 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Hasan Dinıçer 
M. Zİ3raeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
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Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yüc&soy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermhı Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Meiâhat Gedik 
il yas Kılıç 

Sl'lRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ahmet Çobi 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ömer Usta 

URFA 
Halil Balkıa 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

BOIiU 
Kemal Demir 

[Reddedenler] 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 

KIRŞMHİÎ-Î 
Süleyman Onan 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

[Çekin •erler J 

ORDU 
Ferda Gül ey 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

[Oya kaühnıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilîigü 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbranim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Murat öner 
Muzaffer ö z d a | 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 
Kâzım U! usoy 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (I.) 
]\Iusa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Knas 
İl yas Seçkin 
Hasan Tez (1.) 

H. Turgut Toker (B 
A'parslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

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

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nalıit Menteşe 

Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç} 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz (I.) 

BİLECİK 

Sadi Binay 
tsmail Selçuk Çakıroğlu 

BlNGÖI, 
Cemal Yavuz 
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BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Özean 
Hami Tczkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas K ün tay 
İbrahim, üktem 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
T ahir Akman 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydü 
Muzaffer Karan 
Hüdai O rai 
Zafer Nihat özel 
R<emzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskcnderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem (B.) 
Türkân .Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Adil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüg 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cücoğhı 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

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

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çatal.oğiu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kııtlay 

İSTANBUL 
Çatin Altan 
S adım A ren 
Mehmet Ali Ay bar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 

5 . 2 . 1968 O : 2 

Orhan Erkanh 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Mııhieldin Güven 
Orhan Scyfi Orhon 
Osman özer 
llhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad S irmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adabın 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göl a 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sa'bri Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cum alı oğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
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KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş, (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hami t Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğml Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçeioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat, Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Günegtan 
Fuat Uluç 

MUÖLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (i. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuraanoğlu 
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NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ÖRDÜ 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erklin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SÎIRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Cevad Odyakmaz 

[Açık 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
îlyas Demir 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şeneı 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

üyelik] 

1 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğln 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasııoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kkıyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
'Turgut Nizamoğlu (1.) 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tökin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Suıngun 

Yekûn 

. .y. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1968 Pazartesi 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel ve1 Di
yarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Ha
tay Milletvekili Yahya Kanbolat'ın, Toprak 
reformu ve toprak sorunları konusunda Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/63) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

-X 1. — istiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 
2/289, 2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546/2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi i 11 . 1 . 1968] 

rv 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

, GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Turhangil ve_ 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının , tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal1 Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Gazianep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu

nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardı/m ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e^l nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı-" 
rılmasma dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 .. 1967] 

7. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusurfa kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla 
değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifi
nin Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenımiyen maddeleri 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 



Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Ko
misyon metinleri. (M. Meclisi 2/2, 2/66; C. Se
natosu 2/209) (S. Sayısı : 22 ve 22 ye 4 ncü 
ek) [Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

9. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nei ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

10. —• Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve [Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğam'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (ıS. Sayısı : 481)' [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

11. — Ankaira ÜniVersitesi' Kuruluş Kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun: 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de^ 
ğişi'kli'kler hakkında Millet Meclisi Pil'ân Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/344) (Cum
huriyet Senatosu 1/865) (İS. Sayısı : 235 ve 
235 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1968] 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKINCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
IŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunui teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özf akih i] e Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi re ^arım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
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, raporu ÇL/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ye 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1^67] \ 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı :279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

6. — Ordu Milletvekili Sadi Pethlivanoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ye 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 7. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] * , 

8. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili % 
Fikret Turhangil ve* 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 
v 9. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 

ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T*. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 



300 r e 300 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

10. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitini, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nei ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

11. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nei ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 12. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehımet Ala Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170)' 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nei <ek) (Dağıtıma ta
rihi : 23 .12 .1967) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir mad)de eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komdayonlari ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 re 432 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 14. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nei ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 .12 .1967) 

X 15. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nei mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış 'Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve* 21 nei maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nei ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 
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16. — Emekli sandıklarıyla maluliyet, îhti 

yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı ~: 429 ve 429 a , l nei 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

17. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil*ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğhı 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 .1967] 

18. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındalkd Kanuna bdr 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nei ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraca hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nei efe) [Dağıtıma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

20. — Umumî Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

21. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968]' 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nei maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

23. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile l^mir Milletvekili 
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Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kuruhı Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 24. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluğu hakkımda kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-^ 
im [Sarıgöllü ve 11 arkadaşmın, Derlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
îcdşleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan »©çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 « 1 nci fâk) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 25. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 'kurulu 
Geçici Komisyon raposu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

26. — Bursa Milletvekili Sa&rettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

27. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve,Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek (Dağıtma tarihi : 16 . 1 .1968) 

28. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

29. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller. hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

30. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 6 
arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta • kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik

lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 477) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1?68] 

31. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis-
yonlarında'n 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

32. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ve eklerinin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 33. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Bifat öztürk-
ç!ine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet (Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik İmci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tanım ve Plân komisyonların^ 
dan 4 <er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ra. (İ/190, 2/26, 2/42, 2/83) (ıS. Sayısı : 210 ve 
210 a lcn.ci.elk) [Dağıtma tar ihi : 26 . 1 . 1968] 

X 34. — Montreux'de imza edilmiş olan 
«Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» 
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştır
ma ve Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (1/335) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 1 . 1968] 

X 35. — Vatandaşlığın kazanılması konu
sunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/183) 
(S. Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 29.1.1968]' 

36. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşnını Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair 'kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
:(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 
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Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 2 2 Y ® 3 ^ C Ü ö k 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 
97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 2 /2 , 2 /66; Cumhuriyet 

Senatosu 2/209) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 942) 

Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 

Esas No. : 2/2, 2/66 
Karar No. : 2 

17 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiş

tirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin ihtilaflı 
maddelerini görüşmek ü^ere Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 22 . 12 . 1967 
tarihli toplantısında kurulması kabul edilmiş bulunan Karma Komisyonumuz, 16 . 1 . 1968 Salı 
günü saat 14,30 da toplanarak ihtilaflı 1 nci maddeyi tetkik ve müzakere etmiş ve neticede : 

Yeni bir metin hazırlamayı uygun mütalâa eden Karma Komisyonumuz, 20 - 21 Mayıs olay
ları sebebiyle Harb Okulundan ilişiği kesilen öğrencilerin, muvazzaf askerlik hizmetlerini yap
mış sayılacaklarını, yüksek tahsili bitirenlerin istemde bulundukları takdirde Yedek Subay Oku
luna sevk edileceklerini, okulu bitirenlerin 6 aylık asteğmenlik süresinden sonra terhis edilecek
lerine karar vermiştir. 

•Kanımı teklifinin ehemmiyetine binaen gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Karma Komisyon Başkanı Sözcü 
Kırklareli Milletvekili Kırklareli Milletvekili 

O. Türkkan M. Atagün 

Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi 

Ö. Vcuzal 

Cumhuriyet Senatosu 
Manisa Üyesi 
O. Siler san 

Kâtip 
Sinop Milletvekili 

N. Özgüç 

Cumhuriyet Senatosu 
Samsun Üyesi 

E. Işıklar 

Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi 

8. Ural 

Tokat Milletvekili 
/. Solmazer 
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Millet Meclishinin kabul ettiği 

metin 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Ilarb Okulundan 
ihracedilen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 20 - 2.1 Mayıs 
1963 olayları sebebiyle Ilarb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerlik hizme
tini. yapımış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yük-
ısek tahsile devam edenlerden 
1076 sayılı Kanunun şümulüne 
•giren istemde bulundukları 
takdirde Yedek Subay Okulu
na sevk edilirler. Okulu biti
renler 6 aylık asteğmenlik sü
resini tamamladıktan sonra ter
his edilirler. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Harb Okulundan 
ihracedilen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerliklerini er 
olarak yapmış sayılırlar. Bun
lar 1076 sayılı Kanun hüküm
lerinden faydalanamazlar. 

Karma Komisyonun kabul 
ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşı
nın, 97 sayılı Kanunla değişti
rilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerlik hizme
tini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yük
sek tahsili bitirenlerden 1076 
sayılı Kanunun şümulü dâhili
ne girenler, istemde bulunduk
ları takdirde Yedek Subay Oku
luna sevk edilirler. Okulu biti
renler 6 aylık asteğmenlik sü
resinden sonra terhis edilirler. 

<»>~ \>&<i 
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2s MILLET MECLISI S. say1M: 22 ye 3 ncü ek 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 
97 sayılı Kanunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 2 /2 , 2 /66; Cumhuriyet 

Senatosu 2/2Ö9) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 942) 

Karma Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Karma Komisyonu 17 . 1 . 1968 
Esas No. : 2/2, 2/66 j 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla değiş
tirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 5 fıkra eldenmosine dair kanun teklifinin ihtilaflı 
maddelerini görüşmek üzere Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 22 . 12 . 1967 
tarihli toplantısında kurulması kabul edilmiş bulunan Karma Komisyonumuz, 16 . 1 . 1968 Salı 
günü saat 14,30 da toplanarak ihtilaflı 1 nci maddeyi tetkik ve müzakere etmiş ve neticede : 

Yeni bir metin hazırlamayı uygun mütalâa eden Karma Komisyonumuz, 20 - 21 Mayıs olay
ları sebebiyle Harb Okulundan ilişiği kesilen öğrencilerin, muvazzaf askerlik hizmetlerini yap
mış sayılacaklarını, yüksek tahsili bitirenlerin istemde bulundukları takdirde Yedek Subay Oku
luna sevk edileceklerini, okulu bitirenlerin 6 aylık asteğmenlik süresinden sonra terhis edilecek
lerine karar vermiştir. 

Kanun teklifinin ehemmiyetine binaen gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

Karma Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Cumhuriyet Senatosu 
Kırklareli Milletvekili Kırklareli Milletvekili Sinop Milletvekili Bursa Üyesi 

O. Türkkan M. Atagün N. Özgüç 8. Ur al 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi Manisa Üyesi Samsun Üyesi Tokat Milletvekili 

Ö. Vcuzal O. Süersan E. Işıklar î. Solmazer 
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Millet Meclislimin kabul ettiği 

metin 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Harb Okulundan 
ihracedüen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerlik hizme
tini yapımış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yük
sek tahsile devam edenlerden 
1076 sayılı Kanunun şümulüne 
giren istemde bulundukları 
takdirde Yedek Subay Okulu
na sevk edilirler. Okulu biti
renler 6 aylık asteğmenlik sü
resini tamamladıktan sonra ter
his edilirler. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

20 - 21 Mayıs 1963 olayları 
sebebiyle Yüksek Disiplin Ku
rulu karariyle Harb Okulundan 
ihracedüen öğrencilerin asker
lik durumları hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerliklerini er 
olarak yapmış sayılırlar. Bun
lar 1076 sayılı Kanun hüküm
lerinden faydalanamazlar. 

Karma Komisyonun kabul 
ettiği metin 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşı
nın, 97 sayılı Kanunla değişti
rilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 - 21 Mayıs 
1963 olayları sebebiyle Harb 
Okulu ile ilişiği kesilen öğren
ciler, muvazzaf askerlik hizme
tini yapmış sayılırlar. 

Bu öğrenciler arasından yük
sek tahsili bitirenlerden 1076 
sayılı Kanunun şümulü dâhili
ne girenler, istemde bulunduk
ları takdirde Yedek Subay Oku
luna sevk edilirler. Okulu biti
renler 6 aylık asteğmenlik sü
resinden sonra terhis edilirler. 
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Dönem : 2 
Toplantı ; 2 M İ L L E T M E C L 1 S 1 S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1 /344) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 3 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 539/1607 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 11 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanunun gerekçesi 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nei maddesi gereğince, Ankara Üniversitesi Senatosunun 
kararı ve Millî Eğitim Bakanının onamı ile Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekim
liği Yüksek Okulu kurulmuştur. Bu Yüksek Okulda öğrenim liseden sonra 6 yılı kapsamaktadır. 
Bunun ilk iki yılı diş hekimliği öncesi eğitimini1, geri kalan dört yılı ise diş hekimliğinin esas eği
timini teşkil etmektedir. Bu suretle Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulunda öğrenim süresi 
memleketimizin diğer diş hekimliği okullarının bir kısmından bir yıl, bir kısmından da iki yıl 
daha uzun sürmekte ve en ileri eğitim programları seviyesinde uygulanmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulu ve buna bağlı klinik ve 
idari hizmetleri içine alan binaların inşasını kabul etmiş, söz konusu yatırım tamamlanmış bu
lunmakta olduğu halde, henüz meslekî ve idari personel kadroları çıkmamış bulunduğundan, ya
tırımdan beklenen gerçek randıman alınamamaktadır. 

Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okuluna 4 yıldan beri her yıl öğrenci alınmakta öğretim ise 
geçici öğretim üyeleri ile uygulanmaktadır. 

Hacettepe'ye bağlı diğer kliniklerin idari personeli de yeni kliniğin idaresini imkân nisbetin-
de yürütmekte ve değişik kurumların idari işlerini koordine edecek idari personel de bulunmamak
tadır. Aslında Hacettepe Diş Hekimliği Yüksek Okulu ile Hacettepe idari personeline olan ihti
yaç büyük olmakla beraber tasarıda ancak 1967 ve 1968 yıllan ihtiyaçlarına göre kadro teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bağlı olduğu fakültenin yardımları ile faaliyete geçen bu Yüksek Okulun çalışmalarını karşı
lamak üzere ihtiyaçları olan öğretim üyesi, yardımcısı ve diğer personel kadrolarının kabulü için 
daha önce iş bu tasarı hazırlanmıştı. 

Ancak, o sırada yeni Personel Kanunu ile ilgili kadro kanunlarının çıkmak üzere olduğu dü
şüncesi ile bu tasarı geri bırakılmış bulunuyordu. Halbuki sözü edilen kadro kanunlarının şimdiye 
kadar çıkmamış olduğu gözönünde tutularak işbu kadro kanun tasarısının bir an evvel kanun
laşması, bahis konusu Yüksek Okulun asgari ölçüde de olsa hizmete devam edebilmesi için zaruri 
görülmektedir. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

MİUeP Meclisi-
Mülv Sğitimt KsomisypmH 

Esas No. :• 1/344 
Karar No. : 26 

29 . 3 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi edilen Ankara Üniversitesi- kurallısı kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Hükümet temsilcilerinin* iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesi ve metni komisyonumuzca benimsenmiş?- yafoiK, Diş; Hökimliği 
Yüksek Okulu ve Hacettepe Hastane; idaresinin; iütijjaçjarı göz: önüne alınarak cetvellerde bâzı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Bu değişiklik ile Komisyonumuz tasarının Kabulüne karar vermişjir: 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa arz dlîınur. 

Başkan Sözcü 
İstanbul Gümüşane 

Prof. Dr. Mehmet Yardımcı Sabri Özcan San 

Aydıri 
Muhalifim 

M. Şükrü Koç 

Gaziantep-
N-asit Sanca 

Aydın 
M.. Kiemal T5ılmuz. 

Kastamonu-
A. Şevket' Bohça-

Adana 
Mahmut Bozdoğan 

Çanakkale 
A. Nihat Akay, 

Mknisa 
Neriman Ağaoğlu 

Afyon 
Osman Attilâ 

Erzurum 
NÛhat Biler 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

Bütçe ve Plan Komisyonu,, raporu. 

Millet Meclisi 
Bütçe ve,Plân.Komisyonu 

Esas No. : 1/344 
Karar No. : 46 

3 .. 4, . 1967 

Mille! Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza: havale- edilmiş bulunan <. «Ankara Üniversitesi kuruluş; kadroları hakkındaki 
5'239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle- incelendi 
ve görüşüldü : 

49'36 sayılı Kanuna- dayanılarak Ankara Üniversitesi' Senatosunun karan, Milî Eğiftinr Balka
nının onayı ile kurulmuş. bulunan Hacetlbepe Tıp ve Sağlık Bıl'imlerr Fâ-külteısi'Diş Hfe'kimliğr Yük
sek Okulunun öğretim ve idari kadiıoısu ancak 'bağlı fakültelerin yardımları ile faaliyeitr gösıte-

M. Meclisi (S. Sayısı : 235) 



rebildîğmden ve bu seibeple yeterli* olmadığından gerekir kadroların verilmesini' öntgöpen- adı geçen 
tasarı bu okulun bina yatırımlarının tamamlanmış olmam* ve tam randımanın bu kadroların ve
rilmesine bagli bulunması dolayısiyle uygun görülmüş, Millî Eğitim Komiısyonunun yaptığı de
ğişiklikler de benim&ener.ek kalbul edilmiştir. 

öncelKk ve ivödilikle görüşülmek ve' Gtenel> Kurulun. tasvibine arz edîtmefe üzere- Yüksek- Baş
kanlığa sunulur; 

Başkan 
Aydın 

t: Sezgine 

Btalılkâsüi'-
F. tsUmyeli 

istanbul 
İV.. Bmğan. 

Kanyıa 
M. N. Kalaymoğlu 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

ÇaınaikJkale 
§. İnan 

4-- u n _ .-.i 

Isüarraın 
M. Güuen: 

Kütahya, 
M. Erez 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Erzurum 
C. önden 

iamfİT" 
t. Gürsan 

Nevşehir 
B\ Buran Numanoğlıu 

Kâltiip 
Böiu 

HL.L.COP 

Kaldşölıir 
ML.tAngt 

A, Al. Hbctpaşc 

SkakEcrya 
E. AUcan^ 

Hükümetin teklifi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 

sayılı Kanıma ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesinde açılan Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu ile sözü geçen 
Fakülte hastaneleri idaresine 
ait ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 5239 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 malî yılın
da kullanılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Milleti Meclisi Millî Eğitim 
Komiayoımırunı değiştirişi 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 

sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesinde açılan Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu ile sözü geçen 
Fakülte hastaneleri idaresine 
ait ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 5239 sayılı Kanuna 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 malî yılın
da kullanılmaz. 

MADDE 2: — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meeüai Bütçp ve Plân 
Komisyrmıamn kabul ettiği 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 

sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonu metninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millî Eği
tim Komisyonu metninin geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonu metninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

5E.Menli»iı (S. Sasasn::23£) 



Hükümetin teklifi 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Millî Eğitim ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

11 . 3 . 1967 
Barbakan 

8. Demir d 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı V. 

R. Sezgin 
A Devlet Bakanı 

A. F. AUşan 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
içişleri Bakanı 

F. Sukan 
Dışişleri Bakanı V. 

F. Sükan 
Maliye Bafcariı 

C. Bilgehan 
Millî Eğitini Bakanı 

O. Dengiz 

— 4 — 
Millet Meclisi IVUllî Eğitim 
Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Bütçe ye Plân 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonu metninin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonu met
nine bağlı (1) sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir.) 

(Millî Eğitim Komisyonu met
nine bağlı (2) sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir.) 

Bayındırlık Babanı 
E. Erdinç 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekim, 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
Enerji ve Talbiî Kay. Bakanı 

1. Deriner 
Turizm ye Tanıtma Bakanı 

N. Kürşad 
imar ve İskân Bakanı 

Bt. Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakanı 

8. O. Avcı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 235) 
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(Hükümet teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşdldi 

I>iş Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim Üyeleri 
Profesör 
Profesör 
Doçent 
Doçent 
Doçent 

b) öğretim Yardımcıları 

6 Asistan 
7 Asistan 
8 Asistan 
9 Asistan 

10 Asistan 

Sayı Aylık 

ri Fakültesi 

nılu 

1 
1 
1 
1 
1 

Tt 

1 
1 
1 
1 

r-i 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

"950 
800 
700 
600 
50O 

D. 

3 
4 
5 
6 
6 
7 

3 
; 5 

7 
6 
9 
9 

10 
11 

Görevdn çeşidi 

Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Okutman 
Okutman 

c) Memurlar 
Başhekim 
Hastane Başmüdürü (uz
manlık mevkii) 

Yüksek Okul Sekreteri 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdürü yardımcısı 
Hemşire 
Hemşire 
Hemşire 

Sayı 

2 
1 
2 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
2 
2 
3 
5 
4 

Aylık 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 

1 500 

1 250 
800 
950 
600 
600 
500 
450 

[2] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim Üyeleri 
2 Profesör 1 1 750 
3 Profesör 1 1 500 
5 Doçent 1 1 100 
6 Doçent 1 950 
7 Doçent 1 800 

b) Öğretim Yardımcıları 
6 Asistan İl 950 
3 Uzman 2 1 500 

4 Uzman 
5 Uzman 
6 Uzman 
7 Okutman 

c) Memurlar 

7 Yüksek Okul Sekreteri 
6 Hastane Müdürü 
9 Hastane Müdür Yardıameısı 
9- Hemşire 

10 Hemşire 
11 Hemşire 

1 1 250 
2 1 100 
2 950 
2 800 

800 
950 
600 
600 
500 
450 

M. Meclisi (S. Sayısı : -235),; 
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(Millî Eğitim Komisyonu değiştiri§ine bağlı) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 

a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
6 Doçent 
7 >. 

b) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 
7 » 

9 » 
10 » 
4 Uzman 
5 » 
6 » 

1 1 750 
1 950 
1 800 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

6 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 

3 
5 

7 
6 
9 
9 

10 
11 » 

9 Teknoloğ 
10 » 
9 Diyetisyen 

10 » 

Başhekim 
Hastane Başmüdürü (Uzmanlık 
mevkii) 
Yüksek Okul Sekreteri 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdürü Yardımcısı 
Hemşire 
- » 

950 
800 

1 500 

1 250 
800 
950 
600 
600 
500 
450 
600 
500 
600 
500 

[2] SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 

2 Profesör 1 
6 Doçent 1 
7 » 1 

b) Öğretim yardımcıları 

6 Asistan 1 
4 Uzman 1 

1 750 
950 
800 

950 
1 250 

5 
6 
7 

7 
6 
9 
9 

10 
11 

» 
» 

Okutman 

c) Memurlar 

Yüksek Okul Sekreteri 
Hastane Müdürü 
Hastane Müdür Yardımcısı 
Hemşire 

» 
» 

2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 100 
950 
800 

800 
950 
600 
600 
500 
450 

M. Meclisi (S. Sayısı : 235) 



Toplantı . 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 235 e 2 nci ek 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikle? 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 

1/344) (Cumhuriyet Senatosu 1/865) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1084) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8896,1/865 

3.1. 1968 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . ı. 1963 £ün ve 3951 saydı yazınız: 
Hacettepe Üniversitesi kurulması hakki ndaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mec

lisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 1 . İ968 tarihli 23 ncü 
Birleşiminde değiştirilerek ve igari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Fikret Turhangü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Y. 

Baskanvekili 

Madde 1 : 

Geçici madde 

Açık oy neticesi : 
Kabul : 
Boş : 
Kabul : 
B03 

121 
1 

118 
1 

Bütçe Plân Komiayonu rapora 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 31 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/344 
Karar No. : 125 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 1 . 1968 tarihli 23 ncü Birleşiminde değiştirilerek 
ve işari oyla kabul edilerek tekrar incelenmek üzere Komisyonumuza havale huyundan «Hacet
tepe Üniversitesi kurulması 'hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ilgililer ve Maliye 
Bakanlığı 'temsilcilerinin de katılma'siyle incelendi ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun metinde ve (1) sayılı cetvelde yapmış olduğu değişik
lik Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen, benimsenmiştir, 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Rize 

.E. T. Akçal 

Balıkesir 
E. Güreli 

Gümüşane 
8. Savacı 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

İstanbul 
Söz hakkım saklı 

8. Aren 

Samsun 
S. Kılıç 

Muğla 
T. Şahin 

A. t 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İstanbul 
N. Eroğan 

Niğde 
B. Soycr 

Trabzon 
Birincioğlu A. 

Ankara 
/. 8. Ilatipoğlu 

Eskişehir 
/. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
B. Uzuner 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Hacettepe Üniversitesi kurulma
sı hakkındaki 892 sayılı Kanu

na ek kanun tasarısı 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna 'bağlı (2) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar 1967 ve 1968 
malî yıllarında kullanılmaz. 

Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metin 

Hacettepe Üniversitesi kurulma
sı hakkındaki 892 sayılı Kanu

na ek kanun tasarısı 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna bağlı I sayılı cetveldeki 
kadrolar 1968 malî yılı banın
dan itibaren kullanılır. II sa
yılı cetvel 1967 malî yılında 
kullanılamaz. 

Bütge Plân Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Hacettepe Üniversitesi kurulma
sı hakkındaki 892 sayılı Kanu

na ek kanun tasarısı 

MADDE 1, — Kesinleşmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Cumhu
riyet Senatosunun geçici mad
desi benimsenmiştir. 

MADDE 2. 
tir. 

MADDE 3, 
tir. 

Kesinleşmiş-

Kesinleşmiş-

M. Meclisi (S. Sayısı : 235 e 2 nci ek) 



D. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 
2 Profesör 1 
3 » 1 
5 Doçent 1 
6 » 1 
7 > 1 

b) öğretim yardımcıları 
6 Asistan 1 
7 » 1 

1 750 
1 500 
1 100 
950 
800 

950 
800 

8 Asistan 
9 » 
10 » 

Hacettepe Tıp Fakültesi 
b) Öğretim yardımcıları 

11 Asistan 60 
c) Memurlar 

8 Hemşire 2 
9 » 3 

10 » 5 

Sayı 

1 
3 
4 

Aylık 

700 
600 
500 

12 17 

450 

700 
600 
500 
400 

D. 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık [ D. Görevin çeşidi 

Hacettepe Tıp Fakültesi Diş 
Hekimliği Yüksek Okulu 

a) Öğretim üyeleri 
2 Profesör 1 
3 » 2 
5 Doçent 1 
6 > 1 
7 » 3 

b) Öğretim yardımcıları 
6 Asistan 1 
7 » 1 

8 Asistan 
9 » 

10 % 
1 750 : Hacettepe Tıp Fakültesi 
1 500 b) öğretim Yardımcıları 
1 100 11 Asistan 60 

950 ı c) Memurlar 
800 | 8 'Hemşire 

i 9 » 
950,1 10 » 
800 ! 12 » 

Sayı 

1 
'3 
4 

Aylık 

700 
600 
500 

450 

2 
3 
5 

30 

700 
600 
500 
400 

CETVEL 

(1) Sayılı cetvel benimsenmiştir. 
(2) Sayılı cetvel kesinleşmiştir. 

«M» mu**f*-<< 

M. Meclisi (S. Sayısı : 235 e 2 nci ek) 





Dönem : 2 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye 

ve Plân komisyonları raporları (2 /295) 

4 . 5 . 1966 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Kanunlaşması hususunda lâzımgelen işlemin yapılmasını saygiyle rica ederiz. 

Sadi Pelivanoğlu Kemal Şensoy 
Ordu Milletvekili Ordu Milletvekili 

GEREKÇE 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesinin (I) işaretli fıkrasına 9.6.1952 
tarih ve 5951 sayılı Kanunla 3klenen (L) bendi ile emeklilik hakkı tanınan vazifelerde bulunduk
tan sonra, milletvekili seçilmiş bulunanların, seçildikleri tarihten itibaren, 23 . 10 . 1962 gün 
ve 82 sayılı Kanunla da emeklilik hakkı tanınan görevlerde bulunduktan sonra Kurucu Meclis 
üyeliğine seçilmiş bulunanların, 6 ay içerisinde yazı ile müracaat etmeleri halinde, milletvekilli
ğinde ve Kurucu Meclis üyeliğinde geçen sürelerinin emeklilikte devam etmesi kabul edilmiş, bu 
süreler içinde müracaat edememiş olanlara 23 . 2 . 1965 gün ve 545 sayılı Kanunla yeniden 
6 aylık süre verilmiş ise de, bu süre içinde de müracaat edememiş bulunanlar mevcuttur. 

5951 sayılı Kanunla, emekliliğe tabi hizmette (bulunanlardan Parlâmento üyeliğine seçilmiş bu
lunanların eme'kliliklerinin devam etmesi, bu suretle de bunların sosyal güvenlikten yararlanma
ları maksadı güdülmüş olduğuna göre, her ne kadar buradaki süre tahdidi ile ihtiyarlık hükmü 
sosyal güvenliğin mecburilik prensibiyle bağdaşmamakta ise de, bu durumda olanlara yeniden 
6 aylık müracaat süresi tanınmasında Hazine ve Sandığa fazladan bir malî külfet yükletilmesi de 
bahis konusu bulunmamaktadır. 

Bu suretle tanınan süreler içerisinde müracaat edememiş olanların sosyal güvenlikten yarar
lanabilmelerini sağlamak amacı ile yeniden 6 aylık müracaat süresi tanınması için bu kanun tek
lifi yapılmış bulunmaktadır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 13 . 2 . 1967 
Esas No. : 2/295 
Karar No. : 37 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanoğlu ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi. 

280 
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Gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve teklif, geçici 

maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı 
Çankırı 

T. Akman 

Sözcü 
Tekirdağ 
H. Başol 

Kâtip 
Bingöl 

M. E. Gündoğdu 
Burdur 

F. Kırbaşh 

Gaziantep 
N. Sarıca 

Tokat 
F. Alacalı 

Zonguldak 
C. Karakaş 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/295 
Karar No. : 70 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

9 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ordu Milletvekilleri Sadi Pehliîvanoğlu ile Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü : 

Emekliliğe tabi bir hizmette iken parlâmento üyeliğine seçilmiş olanların emekliliklerinin devam 
etmesi için, 1965 yılında kabul edilen 545 sayılı Kanun ile 6 aylık bir süre tanınmış ise de bu süre 
içinde müracaat edemiyenlerin mevcudolduğu gerekçesiyle 6 aylık bir müddetin tekrar tanınması
nı öngören kanun teklifi, Maliye Komisyonunca yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzer arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Gümüşan© 
S. Savacı 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bul.unam.adi. 

Bagilsan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Çanakkale 
§. înan 

Istoaıtbul 
S. Aren 

Traibzıon 
A. t. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 

İV- Bayar 

Erzurum 
0. önder 

İmzada bulunamadı 

îzmir 
1. Gürsan 

Trabsson 
A. li. Uzuner 

Uşalk 
0. Dengiz 

Kâtip 
Bok 

H. t. Cop 

Giresun 
î. E. Kıîıçoğlu 

imzada bulunamadı -

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Sivas 
G. Sakarya 

İmzada bulunamadı' 

M. MeclM (S. Sayısı : 280) 

http://bul.unam.adi
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Ordu milletvekilleri Sadi Peh-
livanoğlu ve Kemal Şensoy'un 

teklifi 

5434 sayılı Kanuna geçici hîr 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir : 

GEÇÎCÎ MADDE — Du
rumları 5951 sayılı Kanunla, 
5434 sayılı Kanunun 12 nei 
maddesinin (II) işaretli fıkra
sına eklenen (L) bendi şümu
lüne girenlerle Kurucu Meclis 
üyeliğinde bulunmuş olanlar
dan halen emeklilik hakkı ta
nınan görevlerde veya milletve
killiğinde bulunanlardan tanı
nan (6) aylık süre içinde müra
caat etmemiş bulunanlar için 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yemden (6) 
aylık süre tanınmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

5434 sayılı Kanuna geçici hîr 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayüı 
Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir : 

GEÇlCÎ MADDE — Du
rumları 5951 sayılı Kanunla, 
5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (II) işaretli fıkra
sına eklenen (L) bendi şümu
lüne girenlerle Kurucu Meclis 
üyeliğinde bulunmuş olanlar
dan halen emeklilik hakkı ta
nınan görevlerde veya T. B. 
M. M. üyeliğinde bulunanlar
dan tanınan (6) aylık süre 
içinde müracaat etmemiş bu
lunanlar için bu kanunun yü
rürlüğe girdiği1 tarihten itiba
ren yeniden bir yıllık süre ta
nınmıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

5434 sayılı Kanuna geçici hir 
madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Maliye Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. MeclM (S. Sayısı : 280) 





Donam : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 280 e I nci ek 

Ordu milletvekilleri Sadi Pehlivanoglu ve Kemal Şensoy'un 5434 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2 /295) . 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/295 
Karar No. : 375 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de görüşülemiyen ve komisyonumuza iade olunan «Ordu 
Milletvekili Sadi Pehlivanoglu ve Kemal Şensoy'un 5434 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri» hakkında evvelce düzenlenen 9 . 5 . 1907 tarih ve 70 sayılı rapor* ko
misyonumuzun 6 . 12 . 1967 tarihli ve 3 ncü Birleşiminde görüşülerek, aynen takabbül edilmesine 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

î. S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
1. Angı 

izmir 
t. Gürsan 

Niğde 
B. Soyer 

iSözcü 
Sakarya 
N. Bay ar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

Kâtip 
Bolu 

İL 1. Cop 
Aydın 

M. §. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

)>0<( 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S I S. Sayısı : 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon 
Anlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve Turizm ve Tanıtma 

komisyonları raporları (1 /335) 

T. G. 
Başbakanlık 17 . 2 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik dairesi 

Sayı : 71/514 - 922 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 15 . 12 . 1967 tarihinde kararlaştırılan (Montreuz'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Te
lekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı) ile gerekçesi ve eM anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

543 sayı ve 18 . 2 . 1965 tarihli Kanunla tasdik -edilmiş ıolan (1959, 'Cenevre) milletlerarası 
telekomünikasyon anlaşması hükümlerine göre, üyesi 'bulunduğumuz Milletlerarası telekomüni
kasyon birliğinin en yüksak 'organı ıolan tam salahiyetli Murahhaslar Konferansı Birliğin takibe-
deceği umumi prensipleri tâyin, bütçesinin ve personelinin maaş limitlerini tesbit, hesaplarını tas
dik, birlik idare konseyi üyeleri ile genel sekreter ve genel sekreter yardımcısını seçmek ve lü-
ızumhı addettiği takdirde -anlaşmayı değiştirmek üzere bir -evvelki toplantısında tesıbit edilen yer 
ve tarihte ve normal olarak her beş yılda bir toplanmaktadır. ıBaıhıse ıkonu tam salahiyetliler konfe
ransı sıon defa Eylül - Kasım 1965 aylarında Montreux'de yapılmıştır. 

'Görüşülecek meselelerin -önemine binaen ve memleketimizin menfaatlerini ikorumak bakımın
dan, 1965 Montreux konferansında, 28 . 8 . 1965 tarih ve 6/5232 sayılı Bakanlar Kurulu kararına 
uygun 'olarak Hükümetimiz ide temsil olunmuş ve 1959 anlaşmasının tadilâta uğrıyan yeni şekil 
meakûr kararnameye göre salahiyetli kılınan delegasyonumuzca da imzalanmıştır. 

1965, Montreux anlaşmasının fasıl II, madde 18 mci hükümlerine göre, anlaşmanın, imza sa
hibi Hükümetlerin her birinin, memleketlerindeki meri Anayasa (hükümlerine göre tasdik edilmesi 
gerekmektedir. 

480 

Bu bakımdan sözü edilen anlaşmanın »onaylanması iıçin ilişik kanun (tasarısı hazırlanmıştır. 



Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/335 
Karar No, 22 

i . 6 . 196T 

Yüksek Başkanlığa 

Montreux'de imza «dilmiş olan, «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması> ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de sarahaten belirtildiği veçhile, tele
komünikasyon işlerinin düzenli gitmesi suretiyle milletlerarası münasebet ve işbirliğini kolaylaş
tırmak maksadına matuf olarak yapılmış bulunan Anlaşma, prensip itibariyle komisyonumuzca da 
uygun mütalâa olunarak, mezkûr anlaşmanın onaylanmasını, istihdaf eden tasarı aynen kabul olun
muştur. 

Havalesi gereğince Ulaştırma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkanvekili 
Sivas 

C Odyakmaz 

İzmir 
8. İksel 

Sözcü 
Çanakkale 
M. Baykan 

Kocaeli 
N. Erim 

S. 
'Sivaıa 

Kâtip 
Eskişehir 

E. G. Sakarya 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Kurtbek 

Ankara 
R. Ergüder 

Konya 
L. Akdoğan 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/335 
Karar No. 8 

ulaştırma Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 6 . 1967 

Monteux'de imza edilmiş olan Milletlerarası «Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanv^ tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır olduk
ları halde Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte tetkik ve müzakere olundu : 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda gerekçede 'de sarahaten belirtildiği üzere, 1965 yı
lında Montreux'de imzalanmış bulunan Telekomünikasyon Birliğin Akid Devlet tarafından düzenli 
gitmesi suretiyle milletlerarası münasebet ve işbirliğini kolaylaştırmak amaciyle yapılmış olan an
laşma, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuş ve mezkûr anlaşmanın tas
dikine mütedair hazırlanmış bulunan kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkan-

lığa saygı ile sunulur. 
Ulaştırma Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor 

Sözcüsü 
Bilecik 

'Ş. Binay 
tamir 

H. Gümüşpala 

Sinop 
N. özgüç 

Kâtip 
Ordu 

K. Şensoy 
Kars 

C. Ekinci 

Tokat 

Erzincan 
A. Sağıroğlu 

Kırklareli 
0. Türkkan 

Söz hakkım mahfuzdur 
t. Solmazer 

Hatay 
H. Özkan 
Tekirdağ 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. NeMoğlu 

iSakarya 
§. Poker 

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/335 

Karar No. : 4 

20 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik olundu. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de sarahaten belirtildiği veçhile, te
lekomünikasyon işlerinin düzenli gitmesi suretiyle milletlerarası münasebet ve işbirliğini kolay
laştırmak maksadına matuf olarak yapılmış bulunan anlaşma, prensip itibariyle Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa olunarak, mezkûr anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve sözcü 
Çanakkale 
M. Baykan 

Afyon 
0. Attilâ 

İstanbul 
T. Erer 

Kâtip 
Kars 

L. Aküzüm 

Bolu 
H. Tezkan 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
İV. Ağaoğlu 

Adana 
B. Tünay 

Bursa 
B. Küntay 

İmzada bulunamadı. 

Manisa 
M. Dirik 

İmzada bulunamadı. 

Adana 
M. Bozdoğan 

Hatay 
H. Özkan 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Kasım 1965 tarihinde Montrcux'de imza edilmiş olan ve ek protokoller ile 
nihaî kararları tavsiye ve temennileri ihtiva eden ilişik «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
ması» nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
E. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

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 

15 . 2 . 1967 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakana 
S. öztürk 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

imar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
t. Deriner N. Kürşad 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 
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MİLLETLERARASI TELEKOMÜNİKASYON ANLAŞMASI 
ÖNSÖZ 

1 Âkıd Hükümetlerin tam salahiyetli murahhasları, her memleketin kendi telekomüni
kasyon işlerini tanzim hususundaki hükümranlık (hakkını tanıyarak, telekomünikasyon 
işlerinin düzenli gitmesi suretiyle milletlerarası münasebet ve işbirliğini kolaylaştırmak 
ımaksadiyle, tam bir mutabakatla işbu Anlaşmayı akdetmişlerdir. 

2 İşbu Anlaşmaya katılan memleketler ve arazi grupları Milletlerarası Telekomünikas
yon Birliğini teşkil ederler. 

FASIL — I 

Birliğin teşekkülü, gaye ve bünyesi 

MADDE — 1. 
Birliğin teşekkülü 

3 1. Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği Üye ve Ortak Üyelerden müteşekkildir. 
4 2. Birliğin Üyeleri şunlardır: 

a) Kendisi veya arazi grupları tarafından veya nam ve hesabına 'bu Anlaşmanın im
za ve tasdikini yahut bu Anlaşmaya iltihakı mütaakıp 1 No. lu ekte zikredilen her mem
leket veya arazi grupu; 

6 b) 1 No. lu ekte zikredilmeyip Birleşmiş Milletler Üyesi olan ve 19 neu madde hü
kümlerine uygun olarak işbu Anlaşmaya iltihak eden her memleket, 

0 c) 1 No. lu ekte zikredilmemiş bulunan ve Birleşmiş Milletler Üyesi olmıyan ve 
Birlik Üyesi sıfatiyle kabulü hakkındaki talebi Birlik Üyelerinin üçte ikisi tarafından 
tasvibolunduktan sonra 19 ncu madde -hükümlerine uygun olarak Anlaşmaya iltihak eden 
hükümranlığına sahip her memleket. 

7 3. Birliğin ortak Üyesi şunlardır: 
a) 4 - 6 numaralı hükümlerine göre Birlik Üyesi olmayıp Birliğe Ortak Üye sıfa

tiyle kabul edilme hakkındaki talebi Birlik Üyelerinin ekseriyeti tarafm'Jan tasvibedilen 
ve 19 ncu madde hükümlerine uygun olarak bu Anlaşmaya iltihak eden her memleket, 

8 b) Milletlerarası münasebeti erinde tan bir sorumluluğu haiz bulunmıyan, nam ve he
sabına 'bu Anlaşmanın imza ve tasdiki bir Birlik Üyesi tarafından yapılan yahut sorum
lu Birlik Üyesi vasıtasiyle ortak Üye sıfatiyle kabul edilme hakkındaki talebi Birlik Üye
lerinin ekseriyeti tarafından tasvibedilmesini mütaakıp 19 ncu veya 20 nci madde hüküm
lerine uygun olarak işbu Anlaşmaya katılan her arazi veya araziler grupu; 

9 c) Ortak Üye sıfatiyle kabul edilme hakkındaki talebi Birleşmiş Milletler tarafından 
sunulan ve 20 nci ımadtde hükümleri mucibince nam ve hesabına Birleşmiş Milletlerin bu 
Anlaşmaya iltihak ettiği vesayet altındaki her arazi. 

10 4. Birliğin bir üyesini teşkil eden bir arazi grupuna mienısup bir arazi veya araziler 
grupu 8 numara hükümlerine göre Birliğin Ortak Üyesi olduğu takdirde, işbu Anlaşmada 
belirtilen hak ve mükellefiyetleri bir ortak Üycninkinden farksızıdır. 

1-1 5. 6, 7 ve 8 numaralar hükümlerine göre, iki Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı 
arasındaki fasılada, Üye ve Ortak Üye sıfatiyle katılma hususunda diplomatik kanaldan 
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ve Birlik merkezinin bulunduğu memleket aracılığı ile 'bir müracaat vâki olduğu takdir
de, Genel Sekreter Birlik Üyelerikle istişar-dde bulunur ve kendisiyle istişaröde bulunulan 
Üye istihare g'ünündcn itibaren dört aylık aürc zarfında 'bu müracaata cevap vieımcdiği 
ta'kdirde müstenkif addolunur. 

MADDE — 2. 

Üye ve ortak üyelerin hak ve mükellefiyetleri 

12 1. (1) Bütün Üyeler Birlik konferanslarına igtirak etmek hakkına sahip olup bütün 
teşekküllerine seçilebilirler. 

13 (2) Her Üye Birliğin bütün konf eran slariyle iştirak ettiği Milletlerarası tstişari komi
telerinin bütün toplantılarında ve idare Konseyine mensubolduğu takdirde bu Konseyin 
bütün oturumlarında bir oya sahiptir. 

14 (3) Her bir üye keza muhabere yoluyla yapılan bütün istişarelerde bir oya sahiptir. 
15 (3) Her bir Üye keza muhabere yoluyla yapılan bütün istişarelerde bir oya sahip

tir. 
15 2. Ortak Üyeler Birlik Üyeleri gibi ayni hak ve mükellefiyetleri haizdirler. Bununla 

beraber, Ortak Üyeler Birlik Kongf eran şiarında veya diğer teşekküllerinde oy vermek hak
kına sahibolmadıkları gibi Milletlerarası Frenkans Kayıt Komitesine de namzet göstere
mezler. 

" Bunlar İdare Konseyine seçilemezler. 

MADDE — 3. 

Birliğin merkezi 

16 Birliğin merkezi Cenevre olarak tesbit edilmiştir. 

MADDE — 4. 

Birliğin gayesi 

1. Birliğin gayesi : 
a) Her nevi telekomünikasyon işlerinin ıslâhı ve rasyonel kullanılmaları için milletler

arası işbirliğini idame ve tevsi etmek; 
b) Telekomünikasyon servislerinin verimini artırmak, bunların daha çok miktarda 

kullanılmasını ziyade!eştirmek ve halk tarafından mümkün olduğu kadar istimalini umu-
mileştirmek amiciyle teknik vasıtaların geliştirilmesini ve en tesirli bir şekilde işletilmesini 
kolaylaştırmak; 

e) Milletlerin bu müşterek maksatlara doğru olan gayretlerini ahenkleştirmek. 
2. Birlik bu maksatla ve bilhassa : 
a) Muhtelif memleketlerin radyokomünikasyon İstasyonları arasında bozucu tesirlere 

mâni olacak şekilde frekansların tevziatını ve frekans tahsislerinin kaydını yapar. 
b) Muhtelif memleketlerin radyokomünikasyon istasyonları arasındaki bozucu tesirleri 

bertaraf ve radyo frckanstayfı (spectre)'nin kullanılmasını kolaylaştırmak maksadiyle gös
terilen gayretleri koordine eder; 

c) İyi vasıftaki bir servis ile Telekomünikasyonların sağlam ve müstakil bir malî 
idaresiyle bağdaşacak şekilde mümkün ol Tuğu kadar düşük tarifelerin tanzimi hususunda 
Üye ve Ortak::Üyclcr arasındaki işbirliğini kolaylaştırır; 

d) Elindeki bütün imkânlarla, bilhassa Birleşmiş Milletlerin tatbiki kabîl programları
na iştirak etmek suret'yle yeni veya gelişme yolundaki memleketlerde telekomünikasyon 
teşişjçrj ve şebekelerinin tasisini inkişafını ve mükemmel hale gelmesini teşvik eder; 
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24 e) Telekomünikasyon servislerinin işbirliği ile insan hayatının emniyetini sağlamaya 

• matuf tedbirlerin alınmasını temin eder; 
23 f) Bütün Üyeler ve Ortak üyeler yararına tetkiklerde bulunur, tüzükleri hazırlar, 

kararları kabul eder, tavsiye ve temennileri hazırlar ve telekomünikasyonlara ait malûmatı 
toplar ve yayınlar. 

MADDE — 5. 

Birliğin bünyesi 

26 Birliğin teşkilâtı, aşağıdaki teşekküllere istinat eder : 
1. Birliğin en yüksek organı olan tam salahiyetli murahhaslar konferansına, 

27 2. İdari konferanslara, 
28 3. idare Konseyine, 
2D 4. Aşağıda gösterilen daimî teşekküllere : 

a) Genel Sekreterliğe; 
30 b) Milletlerarası Prekans Kayıt Komitesine (I. F. R. B.), 
31 c) Milletlerarası Radyokomünikasyon Istlşarî Komite3İne (C. C. I. B.), 
32 d) Milletlerarası Telgraf ve Telefon Istişarî Komitesine (C. C. I. T. T.) 

MADDE — 6. 

Tam salahiyetli murahhaslar konferansı 

33 Birliğin en yüksek organı olan Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı, Üye ve Or
tak Üyeleri temsil eden delegasyonlardan müteşekkildir. 

34 1. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı : 
a) İş bu Anlaşmanın 4 ncü maddesinde beyan edilen gayelere ulaşmak için Birliğin ta-

kibedeceği genel prensipleri tâyin eder; 
35 b) İdare Kanseyinin son Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansından itibaren ken

disi ve Birliğin faaliyetleri hakkında hazırladığı raporu tetkik eder; 

36 c) Gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına kadar olan müddet için Birlik 
bütçesinin esasları ile kendi masraflarının hududunu tâyin eder; 

37 d) Birliğin bütün memurlarının esas maaşları, maaş dereceleri ile tazminat ve aylık
larının rejimini tesbit eder; 

38 e) Birlik hesaplarım katî olarak tasdik eder; 
39 f) İdare Konseyini teşkil edecek Birlik Üyelerini seçer; 

40 g) Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısını seçer ve bunların vazifeye başlıya-
cakları tarihi tesbit eder; 

41 h) Lüzumlu addettiği takdirde Anlaşmayı revizyona tabi tu tar ; 
42 i) İcabı halinde Birlik ve diğer milletlerarası teşekküller arasında anlaşmalar akde

der veya akdedilmiş olanlan tadil eder ve bu teşekküllerle İdare Konseyi tarafından Bir
lik namına akdolunmuş bulunan bütün geçici anlaşmaları tetkik eder ve bunları uygun 
göreceği bir neticeye bağlar; 

43 j) Lüzumlu görülen diğer bütün telekomünikasyon meselelerini halleder. 
44 2. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı normal olarak bir önceki Tam Salahiyetli 

Murahhaslar Konferansında tesbit edilen yerde ve tarihte toplanır. 
45 - 3. (1) Mütaakıp Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının toplanacağı tarih ve yer 

veya bu ikisinden sadece birisi aşağıdaki hallerde değişebilir : -
46 a) Birlik Üye ve Ortak Üyelerinden en az dörtte birisinin münferiden Genel Sekre

tere bu mevzuda yaptığı talep üzerine, 
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47 b) Veya İdare Konseyinin teklifi üzerine. 
48 (2) Her iki halde de, yeni bir tarih ve yer veya bu ikisinden yalnızca biri, Birlik Üye

leri ekseriyetinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

MADDE — 7. 

tdari konferanslar 

49 1. Birliğin idari Konferansları aşağıdaki konferanslardır : 
a) Dünya çapındaki idari konferanslar; 

50 b) Bölgesel İdari Konferanslar; 
51 2. İdari Konferanslar normal olarak özel telekomünikasyon meselelerini halletmek 

için içtimaa davet edilirler. Bunlarda yalnızca gündemlerinde kayıtlı meseleler görüşü
lebilir. Bu konferansların kararları, bütün hallerde, Anlaşmanın hükümlerine uygun 
olmalıdır. 

52 3. (1) Dünya çapındaki bir idari konfransm gündemi aşağıdaki hususları ihtiva edebi
lir : 

a) 203 No. da zikredilen İdari Tüzüklerin kısmî revizyonu; 
53 b) İstisnaî olarak, bu Tüzüklerden birinin veya birkaçının tam revizyonu; 
54 c) Konferansın salâhiyetine giren dünya çapında mahiyet arz eden diğer her mese

leyi. 
55 (2) Bölgesel idari bir konferansın gündemi, diğer bölgelerin menfaatine aykırı olmamak 

şartiylc, mezkûr bölgeyi ilgilendirecek faaliyetlerine dair Milletlerarası Frekans Kayıt 
Komitesine mahsus direktifler de dâhil olmak üzere ancak bölgesel mahiyetteki özel tele
komünikasyon meselelerini ihtiva edebilir. Diğer taraftan, böyle bir konferansın karar
ları, bütün hallerde, idari Tüzüklerin hükümlerine uygun olmalıdır. 

56 4. (1) Bir idari konferansın gündemi, 76 No. hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, şayet 
dünya çapındaki bir idari konferans bahis konusu ise Birlik Üyeleri ekseriyetinin mııva-
fakitiyle, bölgesel bir idari konferans bahis konusu ise bölge üyelerinin ekseriyetiyle İda
re Konseyi tarafından tesbit edilir. 

57 (2) İcabı halinde, bu gündem ilâvesine bir Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı 
tarafından karar verilmiş her meseleyi ihtiva eder. 

58 (3) Radyokomünikasyonlan müzakere eden Dünya çapındaki idari bir konferansın gün
demi aşağıdaki hususları da ihtiva edebilir : 

a) 172 - 174 numaraların tatbikinde Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi Üyelerinin 
seçimini; 

59 b) Kendi faaliyetlerine ait bu komiteye verilecek direktifleri ve bunun faaliyetlerinin 
tetkikini. 

69 5. (1) Dünya çapındaki idari bir konferans aşağıdaki şekilde içtimaa davet edilir : 
a) Toplantısının tarih ve yerini tesbit edebilen bir Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon

feransının kararı üzerine; 

61 b) Evvelki dünya çapındaki idari bir konferansın tavsiyesi üzerine; 
62 c) Birlik Üye ve Ortak Üyelerinden en az dörtte birinin münferiden genel sekretere 

yaptıkları talep üzerine; 
63 d) İdare Konseyinin teklifi üzerine. 
64 (2) 61, 62, 63 ve muhtemelen 60 No. larda belirtilen hallerde, konferansın tarih ve yeri, 

76 numara hükümleri mahfuz kalmak üzere, Birlik Üyeleri ekseriyetinin muvafakatiyle 
Jçlare Konseyi tarafından tesbit edilir. 
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65 6. (1) Bölgesel idari bir konferans aşağıdaki şekilde içtimaa davet edilir : 

a) Bir Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının kararı üzerine; 
66 b) Evvelki dünya çapındaki veya bölgesel bir idari konferansın tavsiyesi üzerine; 
67 c) ilgili bölgeye mensup birlik üye ve ortak üyelerinden en az dörtte birinin mün

feriden genel sekretere yaptıkları talep üzerine, 
63 d) İdare konseyinin teklifi üzerine, 

69 • .(2) 66,, 67, 68 ve muhtemelen 65 No. larda belirtilen hallerde, konferansın tarih ve 
yeri, 76, No. hükümleri mafuz kalmak üzoro, mevzuubahis bölgeye mensup Birlik Üyeleri 
ekseriyetinin muvafakatiyle İdare Konseyi tarafından tesbit edilir. 

70 7. (1) Bir İdari Konferansın gündemi, tarihi ve yeri aşağıdaki hallerde değişe
b i l i r : 

a) Dünya çapındaki bir idari Kon rerans bahis konusu ise Birlik üye ve Ortak Üye
lerinden en az dörtte birinin, bölgesel İd \vi bir konferans bahis konusu ise mevzuubahis 
bölgeye mensup Birlik Üye ve Ortak Üyolerinin dörtte birinin talebi üzerine. Talepler 
bunları tasdik için İdare Konseyine sunacak genel sekretere, münferiden gönderilir; 

71 b) İdare konseyinin teklifi üzerine. 

72 (2) 70 ve 71 No. larda belirtilen hallerde, 76 No. hükümleri mahfuz kalmak üzere, 
teklif olunan değişiklikler, şayet düny \ çapındaki idari bir konferans bahis konusu iso 
Birlik Üyeleri ekseriyetinin, bölgesel 1 lari bir konferans bahis konusu ise mevzuubahis 
bölgeye mensup Birlik Üyelerinin ekseriyetinin muvafakatiyle kat'i olarak kabul edilir
ler. 

73 8. (1) İdare Konseyi, Bir İdari ko nferansr.ii esas oturumundan evvel, konferans ça
lışmalarının teknik esaslarına mütaal lik teklifleri hazırlamakla görevli bir hazırlık 
toplantısının yapılmasını faydalı addedjbiliı*. 

74 (2) Bu hazırlık toplantısının içtimai ve gündemi, 76 No. hükümleri mahfuz kal
mak üzere, dünya çapındaki bir idari ko ıferans bahis konusu ise Birlik Üyelerini, bölge
sel bir idari konferans bahis konusu is i ilgili bölgeye mensup Birlik Üyelerinin ek
seriyeti tarafından tasvibedilmiş olmalıdır. 

75 (3) İdari bir konferansın hazırlık toplantısıı baçıka türlü karar vermedikçe, topîan-
nın sonunda kabul edilen metinler., bu toplantıda kabul ve başkanı tarafından imzalanan 
bir rapor halinde bir araya toplanır. 

76 9. 56, 64, 69, 72 ve 74 No. larda belirtilen istişarelerde, İdare Konseyi tarafından tes
bit edilen müddet içerisinde cevap vermiyen Birlik Üyeleri bu istişarelere iştirak et
memiş gibi mütalâa olunur ve dolayısiy'o ekseriyetin hesaplanmasında nazarı itibara 
alınmazlar. Şayet alman cevapların sa ,/ıısı, istişare olunan Birlik Üyeleri sayasının ya
rısını aşmazsa yeni bir konsültasyona başvurulur. 

MADDE — 8. 

Konferansların ve assamblelerin içtüzüğü 

77 Konferanslar ve assambleler, çalışmlarının tertibi ve müzakerelerinin idaresi husu
funda bu Anlaşmaya ek genel tüzükte ki içtüzüğü tatbik ederler. Bununla beraber, her 
konferans veya assamble, bu ilâve kaideler Anlaşma ve Genel Tüzüğün hükümlerine 
uygun olması şartiyle, Genel Tüzüğün 9 ncu faslmdaki hükümleri tamamlıyan lüzumlu 
addettiği kaideleri tatbik edebilir. 
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MADDE — 9. 

İdare Konseyi 

A) Teşkilât ve faaliyeti 

78 1 . ( 1 ) İdare Konseyi, dünyanın bütün kısımlamm adilâne temsil lüzumu göz önün
de tutularak Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferanstı tarafından seçilmiş yirmidokuz 
Birlik Üyesinden müteşekkildir. Konseye seçilen Birlik Üyeleri, Tam Salahiyetli Murah
haslar Konferansı tarafından yeni bir K onseyin seçileceği tarihe kadar vazifelerini ifa 
eder ve bunlar tekrar seçilebilirler. 

79 (2) İki tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı arasında Konseyde bir münhal 
meydana geldiği takdirde, bu mevkii iş^al etmek hakiki son seçimde seçilmediği halde 
aynı bölgeye mensup üyeler arasında en çok oy almış olan üyeye teveccüh eder. 

80 (3) Konseyde bir mevkii aşağıdaki hallerde münhal addedilir : 
a) Konseyin bir üyesi, Konseyin yıllık toplantılarından arka arkaya ikisinde temsil 

edilmediğinde; 
81 b) Birlik Üyesi bir memleket, Konsey Üyeliği görevinden istifa ettiğinde. 
82 İdare konseyi üyelerinden her biri, k mseyde, imkân nisbetinde, kendi Telekomünikas

yon idaresinin veya bu idareye karşı do";rudan doğruya veyahut kendi adına sorumlu bir 
memurunu görevlendirir. Bu şahıs telekomünikasyon scrvislerûıdeki tecrübesi bakımın
dan kalifiye bir eleman olmalıdır. 

83 3. Konseyin her Üyesi bir oya sahip L.h\ 
84 4. İdare Konseyi içtüzüğünü bizzat kendisi tanzim eder. 
85 5. Her yıllık oturum başlangıcında İdare Konseyi kendi Başkan ve Başkan Yardım

cısını seçer. Bunlar, mütaaJrp yıl yapıla saik oturumun açılı o gününe kadar iş başında 
kalırlar ve tekrar seçilebilirler. Başkanın gaybubetti halinde Başkan Yardımcısı Başka. 
nın yerini alır. 

86 G. (1) İdare Konseyi Birlik merkezinde yılda bir toplanır. 
87 (2) Bu oturum esnasında Konsey istisnai olarak munzam bir oturum yapmaya ka. 

rar verebilir. 

88 (3) ÜyeTcrden ekseriyetinin talebi ü ;o ı'ne Konsey, normal oturumlar arasında, Baş
kanı tarafından, prensibolarak, Birlik merkezinde içtimaa davet edilebilir. 

89 7. Genel Sekreter ve Genel Sokretc • Yardımcısı ile Milletlerarası frekans kayıt Ko
mitesi Başkan ve Başkan Yardımcısı ve TV ı̂'Hetlerarası istişari Komitelerin Müdürleri İda
re Konseyinin müzakerelerine tam salâh "vetlo iştirak ederler fakat oylamaya katılamaz
lar. Bununla beraber, Konsey yalnız Üyelerine münhasır olmak üzere celseler akdedebi
lin 

90 8. Genel Sekreter, İdare Konseyi Sek ^eterinin vazifelerini üzerine alır. 
91 9. (1) Tam Salâhâyetli Murahhasla • Konferanslarını ayıran müddet zarfında İdare 

Konseyi, Tam Salahiyetli Murahhaslar K mferansmm kendisine verdiği yetkilerin hududu 
dâhilinde onun namına hareket eder. 

92 (2) Konsey, yalnız resmî oturumla'i sırasında iş görür. 

93 10. İdare Konseyi Üyelerinden her birinin temsilcisli 30, 31 ve 32 No. larda belirti
len Birdik daimi Teşekküllerinin bütün toplantılarında müşahit sıfatiyle bulunmak hakkı
nı haizdir. 

94 11. İdare Konseyi Üyelerinden her b ' rm'n temsilcisi tarafından Konsey Oturumların
daki görevini ifa için yapacağı yalnız seyahat ve ikâmet masrafları Birliğe aittir. 
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B. Salâhiyetler 

12. (1) İdare Konseyi, Anlaşmanın, Tüzüklerin hükümlerinin, tam Salahiyetli Mu
rahhaslar Konferansı kararlarının ve ic ıbı halinde Bir;1.iğin diğer konferans ve toplantı 
kararlarının Üye ve Ortak Üyeler tarafından tatbikata konulmasını kolaylaştırmak hu
susunda bütün tedbirleri almakla görev lid.ii*. 

(2) Birlik faaliyetlerinin müessir bi • şekilde koordinasyonunu sağlar. 
13. İdare Konseyi, bilhassa : 
a) Tam Salahiyetli Murahhaslar K jnferansı tarafından kendisine tevdi edilen bü

tün görevleri ifa eder; 

b) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferanslarını ayıran müddet zarfında 29 ncu ve 
30 ncu maddelerinde belirtilen bütün Mi'ctlerarası teşkilâtlarla koordinasyonu sağla 
talakla 'görevlidir. Bu maksatla, Birlik ad na 30 ncu maddede zikrolunan Milletlerarası 
teşkilâtlarla ve Birleşmiş Milletler Teşk lâtiyle Milletlerarası Tclekomünikasyan Birliği 
arasındaki anılaşmanın tatbiki suretiyle Birleşmiş Milletlerle muvakkat anlaşmalar akte-
debilir; Bu muvakkat anlaşmalar 42 N J . hükümleri gereğince mütaakıp Tam Salahiyet
li Murahhaslar Konferansına yanulur. 

c) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon'cransı tarafından verilen gen ol talimatı göz 
önünde tutarak Genel Sekreterlik ve Bi lik daimi teşekkülleri ihtisas sekreterlikleri per
sonelinin kadro ve derecelerini tesbit ed^r;, 

d) Birliğin İdari ve malî faaliyetleri ıdo lüzumlu gördüğü tüzüklerle, maaş tazminat 
ve ayLklarında müşterek rejim tatbik e Ten Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve ihtisas mües
seselerinin cari usullerini göz önünde tu ;acak şekilde idari tüzükler hazırlar; 

e) Birliğin idari çaılrşmasını kontrol eder; 
f) Mümkün olan bütün tasarrufu sağ amak suretiyle Birliğin senelik bütçesini ince

ler ve tesbit eder; 

g) Genol sekreter tarafından tanzi n edilen Birlik hesaplarının yıllık tetkiki husu
sunda gerekli bütün tedbirleri alır ve b itilan mütaakıp Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansına arz edilmek üzere tasdik e l e r ; 

h) İcabediyorsa : 
1. — Seçim yoliyle tâyini yapılan memuriyetlere alt maaşlar haricolmak üzere, müş

terek rejimin mütekabil kategorileri iç 'n Birlenmiş Milletler tarafından tesbit edilen 
esas maaş derecelerine intibak ettirmek maıksadiyle meslekî ve yüksek sınıf personelinin 
maaşlarınım esas derecelerini, 

2. — Birleşmiş Milletler ve Birlik M ^rkezindeki hususi müesseseler tarafından tatbik 
edilen yevmiyelere intibak ettirmek maksadiyle genel servis kategorisindeki personelin 
esas maaş derecelerini;, 

3. — Birleşmiş Milletlerin Birlik Me kezi için olan muteber kararlarına uygun ola-
raık seçim yoliyle tâyini yapılan memuri /etlerinki de dâhliıl olmak üzere meslek ve yük
sek kategorilerdekilerin makam tazminatını, 

4. — Birleşmiş Milletlerin müşterek rejiminde kabul edilen bütün değişikliklere hem 
ahenk olarak bütün Birlik personelini ı istifade ettiği tazminatı; 

5. — Birleşmiş Milletler personelinin müşterek emekli sandığına, bu sandığın karma 
komitesi kararlarına uygun olarak Birlimin ve personelin aidatlarını,, 

G. —• Birleşmiş Milletler tarafından t üdbedilcn usule göre Birlik personeli Sigorta 
Sandığından faydalananlara tanınan ha yat pahalılığı tazminatını, düzenler. 

i) 6 ve 7 nci maddelere uygun ola-ak Birliğin Tam Salahiyetli Murahhaslar ve 
İdari konferanslarının içtimai için lüzu nlu tedbirleri alır; 
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İ l i j) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfenarsına faydalı addettiği tavsiyeleri sunar; 
112 k) Birlik daimî Teşekküllerinin faaliyetlerini koordine eder, bu teşekküller tarafın

dan vâki olacak talep veya tavsiyeleri neticelendirmek için münasip görülecek tedbir
leri alır ve bunların senelik raporlarım tetkik eder; 

113 1) Faydalı addettiği takdirde gT.nel sektörler yardımcılığından boşalan kadroya bir 
vekil tâyin eder; 

114 m) Milletlerarası istişari komiteleri:ı müdürlüklerinden boşalan kadrolara vekiller 
tâyin eder; 

115 n) işbu anlaşmada beyan edilen diğer görevleri ve bu anlaşmanın ve tüzüklerin çer
çevesi dâhilinde Birliğin iyi bir şekilde idaresi için lüzumlu görülecek bütün görevleri ifa 
eder; 

116 o) Anlaşma ve eklerinde zikredilmiycn ve halledilmesi için mütaakıp Tam Salahiyetli 
Murahhaslar Konferansının beklenmesi imkânsız olan meseleleri muvakkaten halletmek 
üzere, Birlik Üyeleri ekseriyetinin muvafakatinden sonra gerekli tedbirleri alır; 

117 p) Kendisinin ve Birliğin faaliyetlerini gösterir bir raporu Tam Salahiyetli Murah
haslar Konferansının tetkikine arz eder. 

118 q) Oturumlarının her birini mütaakıp, Birliğin Üye ve Ortak üyelerine çalışmaları
nın muhtasar hülâsasını ve faydalı adiettiği bütün dokümanları derhal gönderir. 

119 r) Mümkün olan bütün imkânlarla telekomünikasyonların inkişafını kolaylaştırmak 
olan Birliğin gayesine uygun olarak elindeki bütün vasıtalarla ve bilhassa Birleşmiş Mil
letlerin uygun programlarına Birliğin iştiraki suretiyle yeni veya kalkınma yolunda bulu
nan memleketlerle teknik işbirliğinde bulunmak maksadiyle milletlerarası işbirliğini ge
liştirir 

MADDE — 10. 

Genel Sekreterlik 

120 1. (1) Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ve bir genel sekreter yardımcısı tarafın
dan idare1 olunur. 

121 (2) Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcısı, seçilmeleri sırasında tesbit olunan 
tarihte üslerine başlarlar ve Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının mütaakıp top
lantısında tesbit edilecek tarihe kadar normal olarak vazife başında kalır ve tekrar seçi
lebilirler. 

122 (3) Genel Sekreter Birliğin' idari' ve malî servislerinin1 heyeti umumiyesinden İdare 
Konseyine karşı sorumludur. Genel Sekreter yardımcısı genel sekretere karşı sorumludur. 

123 (4) Genel Sekreterlik mevkii münhal olduğu takdirde, genel sekreter yardımcısı vekâ
let eder. 

124 2. Genel Sekreter : 
a) 11 nci maddede sözü edilen Koordinasyon Komitesi vasıtasiyle Birlik daimî teşek

küllerinin faaliyetlerini koordine eder. 

125 b) Tam Salahiyetli1 Murahhaslar Konferansı tarafından verileni direktifler ve îdare 
Konseyince tanzim edilmiş tüzükler gereğince Genel Sekreterlik çalışmasını organize ve 
bu sekreterliğin personelini tâyin eder; 

126 c) Daimî teşekküller ihtisas sekreterliklerinin teşkiline ait idari! tedbirleri alîr ve tâyin 
veya üsten1 çıkarılması hususundaki nihai karar genel sekretere aıidolmak üzere her daimî 
teşekkülün şefiyle mutabık kalarak ve şefin tercihine dayanmak suretiyle bu sekreterlik
ler personelini tâyin eder; 

127 d) Müşterek rejimin servis, tazminat ve aylıklarla ilgili şartlarına tesir eden ve Birleş
miş Milletlerle ihtisas teşekküllerince alman her kararı İdare Konseyinin bilgisine arz 
eder; 
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128 e) İdare Konseyince tasdik edilen idari ve ımalî tüzüklerin tatbikatına nezaret eder; 
. 1 2 9 f) Doğrudan doğruya birlik daimi tevekkülleri şeflerinin emrinde çalışan ihtisas sek-

reketlikleri personelinin münhasıran idari kontrolünü sağlar ; 
130 g) Birlik konferanslarından önceki ve sonraki sekreterlik işini sağlar; 
131 h) Gerektiği takdirde, davet eden hükümetle işbirliği yaparaktan birliğin bütün 

konferanslarının sekreterlik görevini ve daimi teşekkülün başkanı ile işbirliği yapmak su
retiyle, birliğin her daimi teşekkülün toplantılarının yapılması için lüzumlu olan hiameti 
sağlar. Keza talebedildiği takdirde ve bir mukavele tahtında telekomünükasyonla ilgili di
ğer her hangi bir toplantının de sekreterlik görevini üzerine alır; 

132 i) Frekans kayıt listeleri ve milletlerarası frekans kayıt Komitesinin çalışmaları ile 
ilgili bulunan diğer lüzumlu bütün dosyalar hariç, birlik daimi teşekkülleri veya idareler 
tarafından verilmiş malûmata göre tanzim edilen resmî nomanklâtörleri son duruma gö
re tutar ; 

133 j ) Birlik daimi teşekküllerinin tavsiyelerini ve ^elli başlı raporlarını yayınlar; 
134 k) Taraflarca kendisine bildirilen telekomünikasyonlara ait milletlerarası ve bölgesel 

anlaşmaları yayınlar ve bunlara ait dokümanları son malûmatı ihtiva edecek tarzda tutar ; 
135 1) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesinin teknik normları ile kendi vazifelerinin 

ifasında milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi tarafından hazırlanan ve frekansların tahsis 
ve kullanılmasına dair olan diğer bütün dokümantasyonu yayınlar; 

136 m) Gerektiği takdirde Birliğin diğer daimî teşekküllerinin yardımiyle aşağıda yazılı 
dokümanları hazırlar, yayınlar ve son malûmatı ihtiva edecek tarzda tutar : 

137 1. Birliğin teşkilât ve bünyesini gösteren bir dokümantasyonu; 
138 2. Anlaşmaya ekli Tüzüklerde belirtilen genel istatistikleri ve Birliğin resmî servis 

dokümanlarını; 
139 3. Konferanslar ve İdare Konseyi tarafından tanzimi lüzumlu görülen diğer bütün; do

kümanları : 
140 n) Neşredilmiş olan dokümanları dağıtır; 
141 o) Bütün dünyadaki telekomünikasyonlarla ilgili millî ve milletlerarası malûmatı, 

münasip şekilde toplar ve yayınlar; 
142 p) Birliğin diğer daimî teşekkülleriyle işbirliği yapmak suretiyle yeni veya gelişme 

yolundaki memleketlere bunların telekomünikasyon şebekelerini ıslahına yardım etmek 
maksadiyle bilhassa kendileri için faydalı olabilecek teknik veya idari mahiyetteki malûma
tı toplar ve neşreder. Birleşmiş Milletlerin himayesi altındaki milletlerarası programlarla 
sağlanan imkânlar üzerine bu memleketlerin dikkati çekilir. 

143 q) Telekomünikasyon servislerinden en yüksek bir verim elde etmek ve bilhassa m p r 
müdahalelerin azaltılması için frekansların mümkün olan en iyi bir şeküde kuUanılmasım 
sağlamak maksadiyle, Üye ve Ortak Üyelere faydalı olabilecek, teknik vasıtaların kullanıl
masına mütedair, her türlü malûmatı toplar ve yayınlar; 

144 r) Diğer milletlerarası teşekküller nezdinde elde edebildiği malûmat da dâhil olmak 
üzere topladığı veya kendisine verilen bilgiler yardımiyle telekomünikasyon mevzuunda bir 
istihbarat mecmuasını ve genel dokümantasyonu periyodik olarak neşreder; 

145 s) Konseyin tasdikinden sonra bilgi kabilinden bütün Üye ve Ortak Üyelere gönderi
len yıllık bir bütçe taslağı hazırlar ve bunu idare konseyine sunar; 

146 t ) Her sene İdare Konseyine sunulan malî idare raporu üç her Tam Salahiyetli Mu
rahhaslar Konferansı arifesinde bir hesap hülâsası tanzim eder; Bu raporlar İdare Konseyi 
tarafından tetkik ve tasvip olunduktan sonra Üye ve Ortak Üyelere tebliğ edilir ve tetki-
kiyle katî tasdiki için müteakip Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına sunulur; 

147 u) Birlik faaliyeti hakkında olup İdare Konseyinin tasvibinden sonra bütün Üye ve 
Ortak Üyelere gönderilen yıllık bir rapor tanzim eder, 
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, v) Birlik Sekreterliğinin diğer bütün işlerini tedvir eder, 

w) Birliğin kanuni temsilcisi sıfatiylo hareket eder. 
3. Genel Sekreter Yardımcısı görevi îrinin ifasında Genel Sekretere yardım eder ve 

Genel Sekreterin kendisine tevdi ettiği hususi işleri yapar. Genel Sekreterin gaybubeti 
halinde Genel Sekreterin işlerini yürütür. 

4. Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcısı, Milletlerarası istişari komitelerin 
genel toplantılarına ve Birliğin bütün konferanslarına istişari mahiyette iştirak edebilir; 
Genel Sekreter veya temsilcisi Birliğin diğer bütün konferanslarına istişari mahiyette işti
rak edebilir. Bunların İdare Konseyi celselerine iştirakleri 89 No. hükümleriyle belirtil
miştir. 

MADDE — 11. 

Koordinasyon Komitesi 

1. (1) Genel Sekretere, birçok daimî teşekkülleri ilgilendiren idari, malî işler ve teknik 
işbirliği meseleleri hakkında ve keza dış ilişkiler ve âmme haberleşmesi sahalarında tavsi
yelerde bulunan bir koordinasyon komitesi tarafından muavencıttc bulunulur. 

(2) Komite aynı zamanda İdare Konseyi tarafından kendisine tevdi edilen bütün önemli 
meseleleri inceler. Bu meselelerin etüdünü mütaakıp, Komite, Genel Sekreter aracılığı ile 
Konseye gerekçelerine dair bir rapor srnar. 

(3) Komite, 144, 145, 14G ve 147 numaralar gereğince kendisine verilen görevlerin ifa
sında Genel Sekretere yardım eder. 

(4) Komite, teknik işbirliği alanmd iki birlik faaliyetlerinin neticelerini inceler ve 
Genel Sekreter aracılığı ile İdare Konseyine tavsiyelerde 'bulunur. 

(5) Komite, Birlik daimî organlarının bu teşekküllerin konferanslarında temsil edil
mesi hususundaki 29 ncu ve 30 ncu mac delerde belirtilen bütün milletlerarası teşekküller
le koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

2. Komite, kararlarını oy birliği ile almaya gayret eder. Genel Sekreter, bahse konu 
meselelerin müstaceliyet arz ettiğine hükmederse Komitenin diğer üyelerinden iki veya 
daha fazlasının yardımı olmadan dahi kararlar alabilir. Bu şartlar altında şayet komite 
'bunu kendinden isterse, Genel Sekreter bütün Komite üyeleri tarafından kabul edilen 
şartlar dâhilinde bu meseleler hakkında İdare Konseyine rapor verir. Şayet bu gibi durum
larda meseleler acele olmayıp fakat önemli iseler incelenmek üzere İdare Konseyinin mü
taakıp toplantısına gönderilir. 

3. Komiteye Genel Sekreter Başkanlık eder ve Komite Genel Sekreter Yardımcısı, Mil
letlerarası istişari komitelerin direktörleri ve Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi Baş
kanından teşekkül eder. 

4. Komite, Başkanının daveti üzerine genel olarak ayda en az bir defa toplanır. 

MADDE — 12. 

Seçilen memurlar ve birlik personeli 

1. Gene d Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletlerarası istişari Komiteler Mü
dürlerinin hepsi Birlik Üyesi muhtelif memleket tebaası olmalıdırlar. Seçimleri esnasında 
164 No. da izalh edilen prensipler ve Dünya bölgelerinin uygun bir şekilde coğrafi ba
kımdan temsil edilmesi hususunu uculü daircr.'nde nazarı itibara almak uygun olur. 

2. (1) Seçilen memurlar ve keza Birlik personeli kendi göre^ferinin ifasında Birlik 
dışında h'ç bir hükümetten ve makamdan ne talimat alabilir ve ne de istiyebilir. Burlar, 
milletlerarası memurluk durumları ile b ağdaşmıyan her hareketten sakınmalıdırlar. 
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162 (2) Her Üye ve Ortak Üye, ceçilen memurların ve Bildik personelinin ifa etmekte 

oldukları görevlerinin millete rar ası karakterine hürmete ve bunları görevlerini ifada te
sir altında bulundurmamaya mecburdur. 

163 (3) Seçilen memurların ve keza B h ü k personelinin kendi görevleri -dışında teleko
münikasyonla iştigal eden her hangi bir müessesede her ne şekilde olursa olsun ne işti
rakleri o labür ne malî menfaatleri bulunabilir. Bununla beraber «malî menfaatleri» teri
mi önceki bir memuriyet veya hizmetten ötürü tahakkuk eden emekliiğe ait ödeımelerin 
devam ettirilmesine aykırı tefsir edilme melidl.*. 

164 3. Personelin içe alınması ve istihdam şartlarının tecbitita.de en büyük gayenin, Bir
likte, en yüksek derecede ehliyet, ihtisas ve doğruluk vasıllarını haiz kimselerin hizmeti
ni sağlamak lüzumu olmalıdır. Mümkün mertebe geniş bir coğrafi esas üzerine yapılmış 
bir tâyinin ehemmiyeti önemle nazarı itibara alınmalıdır. 

MADDE — 13. 

Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi 

165 1. Milletlerarası frekans Kayıt Komitesinin başlıca vazifeleri şunlardır : 
a) Radyo'komünikasyon Tüzüğünde zikredilen ve icabı halinde Birliğin selâhiyetli 

konferanslarının kara la r ına uygun olarak, muhtelif memleketler tarafından yapılmış 
frekans tahsislerinin her birinin tarih gaye ve teknik karakteristiklerini tesbit edecek 
şekilde beynelmileli olarak resmen tanın malarını •sağlamak maksadiyle metodik bir şekil
de kayıtlarını yapmak; 

166 b) Muzır müdahalelerin meydana g J'ebileoeği frekans tayfı (sbeetre) bölgelerinde, 
mümkün olduğu kadar çok sayıda radyoelektrik yolunun iıj etilmeci ımaksadiyle üye ve 
ortak üyelere tavsiyelerde bulur. 

167 c) Böyle bir konfearnsın hazırlarım ası ve bunun kararlarının tatbiki makcad^/le Bir
lik üyeleri ekseriyetinin muvafakati ile Birliğin kompetan bir konferansı veya İdare 
Konseyi tarafından gösterilen frekansların tahsis ve kullanılışına müteallik bütün ek gö
revleri yapmak; 

168 d) Kendi görevlerinin icrasında lüzumlu olacak dosyaları son durumu gösterecek 
şekilde tutmak. 

169 2. ı(l) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi 172 - 180 No. larl'aki hükümlere uygun 
olarak tâyin edilmiş beş bağımsız üyeden ibaret bir tevekküldür. 

170 (2) Komite üyeleri, radyokcınünikasyon sahasında teknik bilgilere tam .mânas'yle 
sahip ve fırekans tahsis ve kı.l lanııiması hakkında pratik bir tecrübeye sahibolmalıdırlar. 

171 (3) Bundan baçka 166 No. mucibince Kcımite nezdine getirilen meselelerin iyi bir 
şekilde anlaş 1" abilmesini temin için, her üye arzın bir bölgesinin coğrafi, ekonomıtk ve 
demografik durumundan malûmattar olmalıdır, 

172 3. (1) Komitenin beş üyesi, radyo komünikasyonu ilgilendiren genel meseleleri ele 
almakla görevli bulunan dünya çapındaki idari bir konferans tarafından en az beş seneik 
fâşıklarla seçilir. Bu üyeler Birlik Üyesi memleketler tarafından teklif olunan namzet
ler arasından seçilir. Her Birlik Üyesi, memleketinin tebaasından ancak bir tek namzet 
telJ if edebilir. Her namzet 170 ve 171 numaralarda gösterilen vasıfları haiz olmalıdır. 

173 (2) Bu seçim içlen takibediılen usu'l dünyanın mnıhteii/if bölgelerimin' -eşit bir tarzda 
tems'i'l'ini sağlıyacaık şekilde bizzat kon ''er.aınşç.a tanzim edilir. 

174 (3) Her seçimde, komitenin vazifede olan her üyesi tebaası ibuluınduğu memleket 
tarafından namzet olaratk yeniden teıklit •edilebilir. 

175 (4) Komite üyeleri, kendilerini seçen dünya çapındaki'idarî konferans tarafından 
teshili edilen tarihte vazifeye başlarlar. Bunlar, normal olanak, haleflerini seçen kon» 

M. Meclisi (S. Sayıs ı : 480) 

http://tecbitita.de


— 12 — 
laraıns tarafııidan tesbit edilecek tarihe kadar vazife başında kalırlar. 

176 (5) 'Şayet'Komite üyelerini seçmekle görevli olan iki dünya çapındaki idarî konft-
ıransı ayıran fasılada, seçilmiş olan komitenin bir üyeısi istifa eder veya mâkul sebep 
•göstermeksizin otuz günden fazla bir süre il»e görevini terkeder veya Ölürse üyenin. 
tebaası bulunduğu Birlik Üyesi memleket, Komite Başikanıtnca, aynı memleket tebaası 
•'bir'yedeği mümkün olan en kısa bir 'zamanda tâyin etmeye, davet edilir. 

177 (6) .Şayet mezkûr üye ımemleket, bu davetten itibaren üç aylık bir süre zarfında 
eskicimin yerine bir yenisini tâyin etmediği 'takdirde, Komitenin mütebaki görev süresi 
zarfımda Komitede çalışmak üzere 'birisini tâyin etme hakkımı kaybeder. 

178 (7) Şayet Komite üyelerimi seçmekle görevli iki dünya çapındaki idarî /konferansı 
ayıran fasılada yeni tâyin edilen kimse de istifa eder veya mâkul sebep göstermeksizin 
otuz günden fazla bir müddetle vazifesini terk eder veya ölürse tebaası bulunduğu Bir
lik Üyesi memleket, ikinci bir kimse tâyin etme hakkına sahi'bolamaz. 

179 (8) 177 ve 178 No. larda öngörülen haillerde, Komite Başkanı, mütaakıp senelik 
topllantı esnasında İdare Konseyi tarafından bir halefin seçilmesi için namzetleri teklif 
edecek ilgili bölgeye dâhil olan üye memleketıleri davet etmesini Genel Sekreterden ta-
•lebeder. 

183 (9) Komitenin tesirli bir şekilde işlemesini garanti altına lalmak için, bir tebaası 
Komite Üyeliğine seçilmiş olan her memleket, imkân nisbetinde, Komite üyelerini 
seçmekle görevli iki dünya çapındaki idarî 'konferansı arasında bu üyesini geri çağır
maktan kaçınmalıdır. 

181 4. (1) Komitenin çalışma metotları Radyokomünikasyon Tüzüğünde tarif edilmiştir. 
182 (2) Komite üyeleri, İçendi aralarından, bir yıllık bir süre 'ile kendi görevlerini ifa 

edecek olan bir ıbaşkan ve bir başkan yardımcısı seçerler. Sonra, balkan yardımcısı 
başkanın yerine ıgeçer ve yeni bir başkan yardımcısı seçilir. 

183 (3) Komite bir ihtisas sekreterliğine sahiptir. 
184 ö. (1) Komite üyeleri, kendi memleketlerinin temsilcileri gibi değil ve fakat mil

letlerarası bir sorumluluk yüklenmiş bitaraf memurlar gibi vazife görürler. 
185 (2) Komitenin hiçbir üyesi, vazifelerinin ifasına mütaallik hususlarda hiçbir Hü

kümet, Hükümet üyesi, teşkilât ve resmî veya hususi kimseden talimat istiyomez ve ala
mazlar. Ayrıca, her üye veya ortak üye Komitenin m/ille'Jlerarası karakterine ve üye
lerinim görevlerine hürmete ve hiçbir vaziyette hizmetlerinin ifasında bunların her 
lıangİ birisini tesir altında bulundurmamaya çalışacaktır. 

MADDE — 14. 

Milletlerarası tstisarî komiteler 

186 1. (1) Milletlerarası Radyokomünikasyon İstifsarı Komitesi (C. C. î. R.) munhası-
Ttan radyokomünlkasyonılara mütaallik teknik ve işletme meseleleri üzerinde etütler yap
mak ve tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. 

187 (2) Mille ti erarası Telgraf ve Telefon Istişarî Komitesi (C. C. T. T.) telgraf ve tele
fona mütaallik teknik, işletme ve tarifemeseleleri üzerinde etütler yapmak ve tavsiye
lerde bulurumakla görevlidir. 

188 (3) Her istişıarî komite, vazifelerini ifade, bölge çerçevesi içinde ve milletlerarası 
sahada, yeni veya gelişme yolundaki memleketlerdeki telekomünikasyonların kurulma
sı, inkişaf ve gelişmesiyle doğrudan doğrmya ilgili olan meselelerin teükikinde ve tavsiye
lerin hazırlanmasında gayet dikkatli davranmalıdır. 

189 (4) İlgili memleketlerin isteği üzerine her istişarî Komite, bu memleketlerin Millî te
lekomünikasyonlarına müteallik meseloler hakkında da keza etütler yapar ve tavsiyelerde 
bulunabilir. Bu meselelerin etütü 190 No. hükümlerine uj-gun olarak yapılacaktır. 
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190 (1) üzerlerinde takviyelerde bulunmakla görevli olduğu her milletlerarası istişari 

Komitesinin etüt edeceği meseleler. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı, idari bir kon
ferans, îdare Konseyi, diğer istişari KomUe veya milletlerarası frekans Kayıt Komitesi tara
fından kendisine verilir. Bu meseleler, bizzat ilgili istişari komitenin genel toplantısında elde 
tutulması- kararlaştırılan meselelere veya genel toplantılar arasındaki fasıladan en az yirmi 
Birlik Üye ve Ortak Üyesi tarafından kaydı talep veya tasvibedilen meselelere dâhil edi
lirler. 

191 (2) Milletlerarası istişari komitelerin genel assambleleri, doğrudan doğruya tavsiyelerine 
ait teklifleri veya devam eden etütlerinin neticelerini idari konferanslara sunmaya mezun
durlar. 

192 (3) Milletlerarası istişari komitelerin üyeleri şunlardır : 
a) Hukuken, birliğin bütün üye ve ortak üyelerinin idareleri, 

193 b) kendisini tanıyan üye veya ortak üyenin tasvibiyle bu komitelerin çalışmalarına ka^ 
tılmak istiyen her tanınmış hususi işletme. 

194 4. Her Milletlerarası istişari komitenin çalışması aşağıdakiler tarafından sağlanır : 
a) Normal olarak her üç senede bir toplanan genel assamble, ilgili dünya çapındaki 

idari konferans içtimaa çağrıldığında, genel assamblenin toplantısı, mümkünse- bu konfe
ranstan en az sekiz ay evvel yapılır. 

195 b) tetkik edilecek meseleleri halletmek için genel assemble tarafından teşkil olunan etüt 
komisyonları; 

196 c) Başlangıçta aralıksız olarak iki genel assembleyi ayıran sürenin iki misline eşit bir 
süre için olmak üzere, normal olarak altı yıl müddetle genel assemble tarafından seçilen bir 
müdür. Bu müdür müteakip genel assemblelerin her birine yeniden seçilebilir ve yeniden se
çildiği takdirde normal olarak üç yıl müddetle müteakip genel assembleye kadar vazife 
hasında kalır. 
Bu görevin aniden inhilâl etmesi halinde müteakip genci assemble yeni müdür seçer. 

197 d) Müdüre yardımcı bir ihtisas sekreterliği; 
198 e) BMik tarafından kurulmuş lâboratuvarlar veya toknik tesisler. 
199 5. Milletlerarası îstişari Komitelerin geıcl assamblelerinin müştereken aldıkları kararlara 

. istinaden bir Dünya Plân Kornişonu ve kaza bölgesel plân komisyonları vücuda gntitilmiştir. 
Bu komisyonlar milletlerarası telekomünikasyon servislerinin planlanmasını kolaylaştırmak 
üzere milletlerarası telekomünikasyon şebekesi için bir genel plân hazırlar ve etütleri yeni 
veya kalkınmakta olan memleketler icm özel bir ilgi taşıyan ve bu komitelerin görevi dâhi
linde bulunan meseleleri Milletlerarası îstişari Komitelere sunarlar. 

200 6. Milletlerarası İstişari Komitelerin gonel assambleleri ve etüt komisyonları keza top
lantıları esnasında anlaşmaya ek genel tüzüğe riayet ederler ve aynı zamanda 77 No. hüküm
lerine uygun olarak munzam bir içtüzük de kabul edebilirler. 

201 7. îstişari komitelorin çalışma metotları, anlaşmaya ekli Genel Tüzüğün ikinci kısmında 
tarif edilmiştir. 

MADDE — 15. 

Tüzükler 

202 1. 8 nci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işbu Anlaşmadaki 4 No.lu ekte ba> 
his konusu edilen Genel Tüzük aynen Anlaşmanın vüsatine ve yürürlük müddetine ma
liktir. 

203 2. (1) Anlaşmanın hükümleri, aşağıdaki idari tüzüklerle tamamlanmaktadır ; 
Telgraf Tüzüğü 
Telefon Tüzüğü 
Radyokomünikasyon Tüzüğü 
Radyokomünikasyon Ek Tüzüğü 
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201 (2) 18 nci maddeye göre işbu Anlaşmanın tasdiki veya 19 ncu maddeye göre işbu 

Anlaşmaya katılma, bu tasdik veya katılma arasında yürürlükte bulunan genel tüzük ve 
idari tüzüklerin kabulünü icabettirir. 

205 (3) Üyeler ve Ortak Üyeler yetkili idari konferanslar tarafından bu tüzüklerde ya
pılan bütün değişiklikleri tasdik ettiklerini Genel Sekretere bildirirler. Genel Sekreter 
bu tasdik kararlarını aldıkça bunları üye ve ortak üyelere tebliğ eder. 

203 3. Anlaşmanın bir hükmü ile Tüzüğün bir hükmü arasında bir aykırılık olduğu tak
dirde Anlaşmanmki muteberdir. 

MADDE — 16. 

Birliğin malî işleri 

207 1. Birliğin giderleri aşağıdakilere ait masraflardan ibarettir. 
a) İdare Konseyi, Genel Sekreterlik, Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi, Milletler

arası tstişari komitelerin sekreterlikleri, Birlik tarafından vücuda getirilen lâboratuvar ve 
teknik tesisler; 

203 b) Tam salâhiyetti murahhaslar konferansları ve dünya çapındaki idari konferans
lar ; 

203 e) Milletlerarası istişari komitelerin bütün toplantıları, 
210 2. 50 No. da zikredilen bölgesel idari konferansların masrafları ilgjll bölgenin bütün 

Üye ve Ortak Üyeleri tarafından bu sonuncuların iştirak sınıfına göre ve muhtemelen bu 
'gibi konferanslara iştirak eden diğer bölgelerin Üye ve Ortak Üyeleri tarafından aynı esas 
'üzerinden karşılanır. 

211 3. İdare Konseyi, Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından masraflar için 
itesbit edjlen hudutları göz önünde tutmak suretiyle, Birliğin yıllık bütçesini tetkik ve tas
dik eder. 

212 4. Birlik masrafları, aşağıdaki tabloya göre her üye ve ortak üye tarafından seçilen 
iştirak sınıfına tekaıbül eden ünite adedine tabi olarak tâyin edilen, Üye ve Ortak Üyele
rin iştirakleriyle karşılanır. 

'30 Ünitelik sınıf 8 Ünitelik sınıf 
5 » » 
4 » » 
3 » > 
2 » » 
1 » » 

'1/2 » » 

213 5. Üye ve Ortak Üyeler, Birlik masraflarına iştirak edecekleri nisbetleri gösteren sı
nıfı serbestçe seçerler. 

214 '6. (1) Her Üye ve Ortak Üye, seçtiği iştirak sınıfını Anlaşmanın yürürlüğe girme
sinden en az altı ay evvel Genel Sekretere bildirir. 

215 (2) Bu karar, Genel Sekreter tarafından Üye ve Ortak Üyelere tdbliğ edilir. 
216 (3) 214 No. da zikredilen tarihten önce kararlarını bildii'miyen Üye ve Ortak Üyeler 

daha evvel Genel Sekretere tebliğ ettikleri istiral sınıfını muhafaza ederler. 
217 (4) Üye ve Ortak Üyeler, her zaman için, evvelce kendileri tarafından kabul olunan 

iştirak sınıfından daha yükseğini seçebilirler. 
218 (5) Anlaşmanın meriyeti müddetine3 214 - 216 No. lara göre tesbit edilmiş bulunan 

iştirak ünite adedi üzerinde yapılacak her hangi bir indirme muteber sayılmaz. 
219 7. Üye ve Ortaik Üyeler, İdare Konseyince kararlaştırılan bütçeye göre hesaplanmış 

'senelik iştirak hisselerini peşin olarak öderler. 

25 
20 
118 
115 
13 
10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
> 
•» 
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220 8. (1) 'Her Üye ve Ortak Üye katıldıkları sene itibariyle katılma ayının birinci gü

nünden itibaren hesaplanan bir iştirak hissesi öder. 
221 (2) 'Bir Üye veya Ortak Üyece Anlaşmadan çıkılması halinde, iştirak hissesi çıkma

nın katiyet kedbettiği ayın son gününe kadar ödenmelidir. 
222 9. Borçlu jbulunulan meblâğlar, Birliğin her malî yılının başlangıcından itibaren faize 

tabidir. Bu faiz ilk altı ay zarfında senede % 3 (yüzde üç) nisbetinde ve yedinci aydan 
itibaren senede % 6 (yüzde altı) nisbetinde tesıbit olunmuştur. 

223 '10. Aşağıda'ki hükümler, tanınmış hususi işletmeler, ilmî veya sınai teşekküller ve mil
letlerarası teşekküllerin iştirak hisselerine tatbik olunur. 

224 a) Tanınmış hususi işletmeler ve ilmî veya sınai teşekküller çalışmalarına iştirak et
me hususunda mutdbık kaldıkları milletlerarası istişari komitelerin masraflarına katılır^ 
lar: Keza tanınmış özel işletmeler iştirak etme hususunda mutalbık kaldıkları veya Genel 
'Tüzüğün 621 numarasına göre iştirak eUl'kleri idari konferansların masraflarına katılır
lar. 

225 . Ib) Keza Milletlerarası teşekküller de mütekabiliyet kayıt ve şartiyle idare Konseyin-
•ce muaf tutulmadıkça iştirak etmeleri kabul olunan konferans veya toplantıların masraf
larına katılırlar. 

226 c) 224 ve 22'5 numaralar hükümlerine göre konferans veya toplantıların masraflarına 
katılan tanınmış hususi işletmeler, ilmî veya sınai teşekküller ve milletlerarası kurumlar, 
masraflara iştirak etmc'k hususunda mutabık kaldıkları iştirak sınıfını 212 No. da gösteri
len taiblodan serbestçe seçerler ve seçtikleri sınıfı Genel Sekretere bildirirler, 

227 d) Konferanslar veya toplantıların masraflarına katılan tanınmış özel işletmeler, ilmî 
(veya sınai teşekküller ve milletlerarası kurumlar ovvelce kabul ettikleri sınıftan daha yük
sek bir iştirak sınıfını her an seçebilirler. 

228 e) İştirak ünite sayısında yapılacak hiçbir indirim Anlaşmanın meriyeti müddetirice 
muteber sayılmaz, 

229 f) Milletlerarası istişari bir komitenin çalışmalarına iştirakten kaçınılması halinde, 
iştirak: hissesi bunun katiyet ke'sbettiği ayın son gününe kadar ödenmelidir; 

233 ıg) Çalışmalarına iştirak etmek hususunda mutabık kaldıkları milletlerarası istişari 
'komitelerin masraflarına tanınmış özel işletmeler, ilmî veya sınai teşekküller ve milletler
arası kurumların iştirak hisselerinin tutarı her sene idare konseyi tarafmdan. tedbit edilir. 
iştirak meblâğları birliğin bir geliri olarak mülâhaza olunur ve 222 No. hükümlerine uy
gun olarak faize tabidir. 

231 h) Bir konferansın masraflarına Genel Tüzüğün 621 No. suna uygun olarak iştirak 
>eden tanınmış hususi işletmeler ve yine bir konferans masraflarına iştirak eden milletlera
rası teşekküllerin masraflara iştirak ünite tutan-, mezkûr konferans, bütçesinin toplam tu
tarının, Birlik masraf lanna iştirakleri sıf atiyle Üye ve Ortak Üyeler tarafından bildirilen 
ünitelerin toplamına bölünmek suretiyle tesbit edilir, iştirak hisseleri Birliğin bir geliri 
'olarak mülâhaza olunur ve 222 No. da t ^ b i t edilen nkfbetler dâhilinde faturaların gönde
rilmesini takibeden altmışıncı günden itibaren faize tabi tutulurlar. 

232 l ' l . Birliğin lâboratuvar ve tc'knik tesislerinde bâzı Üye ve ortak üyeler, Üye veya 
Üyeler grupu, bölge veya diğer Teşekküller hesabına' yapılaeaJk ölçü, tecrübe veya özel 
araştırma masrafları bu Üye ve ortak Üye, grup, teşekkül veya diğerleri tarafından öde
nir. 

233 '12. idarelere, tanınmış hususi işletmelere veya şahıslara satılan dokümanların satış be
deli genel kaide olarak, dokümanların baskı ve tevzi masraflarını karşılıyacak şekilde. 
idare Konseyi ile müştereken Genel Sek .-eter tarafından tesbit edilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 480) 
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MADDE — 17. 

Diller 

234 1. (1) Birliğin resmî dilleri : Çince, Fransızca, İngilizce, ispanyolca ve Rusçadır. 
235 (2) Birliğin çalışma dilleri : Fransızca, ingilizce ve Ispanyolcadır. 
233 (3) Anlaşmazlık halinde fransızca metin esastır. 
237 2. (1) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansiyle idari Konferansların nihai vesi

kaları, nihai anlaşmaları, protokolleri, karar, tavsiye ve temennileri gerek şekil ve gere<k 
anlam bakımından birbirlerine muadil bir tarzda kaleme alınmak suretiyle Birlik resmî 
lisanlarında tanzim olunur. 

238 (2) Bu konferanslara ait diğer bütün dokümanlar Birliğin çalışma dillerinde yazılır. 
239 3. (1) idari tüzüklerde zikredilen Birliğin resmî servis dokümanları beş resmî dilde 

yayınlanır. 
240 (2) Genel Sekreterin vazifesi icabı olarak genci dağıtımını sağlıyacağı diğer bütün 

«dokumanlar üç çalışma dilinde tanzim edilir. 
241 4. 237 - 240 No. larda bahi's konusu edilen bütün dokümanlar, bu numarajarrda' belir-

til'enelrden ayrı bir lisanda basılmasını htiyen üye ve ortak üyeler, tercüme ve baskı mas
raflarının tamamını ödemeyi deruhde ettikleri takdirde başka bir dilde de yayınlanabilir. 

242 5. (1) Birlik konferanslarının müzakerelerinde ve lüzumlu görüldüğünde idare Kon
seyinin ve daimî teşekküllerinin toplantılarında üç çalışma dilende ve Rus dilinde karşı
lıklı müessir bir tercüme sistemi kullanılır. 

243 (2) Bi'r oturuma iştirak edenlerin hepsi bu hususta mutabık oldukları takdirde mü
zakereler yukardaki dört dilden daha az bir sayıdaki dilde cereyan edebilir. 

244 C. (1) Birlik konferansları,, idare Konseyi ve daıimî teşekküllerin toplantıları sıra
sında, aşağıdaki hallerde, 235 ve 242 No. larda belirtilenlerden başka lisanlar kullanılabi
lir. 

245 a) Genel Sekretere veya ilgiM daimî teşekkül başkanına munzam bir veya daha fazla 
dilin' kul'lamıhnasını temin etmeleri hususunda şifahi veya yazılı bir müracaat vâki olduğu 
ve bunun tevlitt'edeceği ilâve masraflar müracaatı yapan veya destekliyen üye ve ortak 
üyeler tarafından deruhde edildiği takdirde; 

243 b) Her hangi bir delegasyon, masrafları kendine aidolmak üzere, kendi lisanından 
242 No. da belirtilen lisanlardan birine şi'fahi tercüme yapılması için gereken tedbirleri 
aldığı takdirde, 

247 (2) 245 No. da belirtilen) durumda, Genel Sekreter veya ilgili daimî teşekkül başkanı. 
zuhur edecek masrafların usulü dairesinde ken'dil'cri tarafından birliığe ödeneceğine dair 
ilgili üye ve ortak üyelerden garanti aldıktan sonra bu müracaata imkân nisbetinde mu
vafakat eder. 

248 (3) 246 No. da belirtilen durumda ilgili delegasyon, ayrıca arzu ettiği takdirde, mas
raflar kendine aidolmak üzene, 242 No. da gösterileni lisanların birinden kendi dibine şi
fahen tercüme yapılmasını sağlatabilir. 

M, Meclis? (S. Sayışı : 480) 
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FASIL - II. 

Anlaşmanın ve Tüzüklerin tatbiki 

MADDE — 18. 

Anlaşmanın tasdiki 

249 1. İşbu Anlaşma kendi memleketlerinde yürürlükte olan teşkilât kanunlarına göre imza 
sahibi hükümetlerin her biri tarafından tasdik: edilecektin'. Anlaşmamın tasdikine ait ve
sikalar, mümkün olan en kısa bir müddet içerisinde, diplomatik kanaldan ve Birlik 
Merkezinin bulunduğu memleketin hükümeti aracılığı iîe, bunları üye ve ortak üyelere 
bildirecek olan Genel Sekreter gönderilecektir. 

250 2. (1) îşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki senelik bir periyod 
zarfında, imza sahibi her hükümet 249 No. uyarınca tasdik vesikasını tevdi1 etmemiş dalı! 
olsa, 12 - 14 numaralardaki Birlik üyelerine verilmiş haklarını kullanabilir. 

251 (2) îşbu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren iki seu;eli>k bir periyodun hi
tamında 249 No. uyarınca tasdik vesikasını göndermemiş bulunan imza sahibi bir hükü
met, tasdik vesikasının tevdiine kadar Birliğin hiçbir konferansı, idare Konseyi oturu
mu, Birliğin daimî teşekküllerinin toplantılarında ve Anlaşmanın hükümlerine uygun 
olarak muhabere suretiyle yapılan danışmalarda rey kullanamaz. Bu hükümetin hakları 
rey hakları hariç, baki kalır. 

252 3. 53 ncü maddeye uygun olarak işbu anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra gönde
rilecek her tasdik vesikası, Genel Sekretere tevdi, olunduğu tarihte muteber olur. 

253 4. İmza eden hükümetlerden bir veyaı birkaçı Anlaşmayı tasdik etmedikleri takdirde, 
bu Anlaşma onu tasdik eden hükümetler için muteberdir. .,.'.:. 

MADDE — 19. 

Anlaşmaya iltihak 

254 !İ. îşlbu Anlaşmayı imza etmemiş bulunan bir memleketin H^'ü lmeti ; l :nci 'madde hü
kümlerine uymak isurctiyle her zaman buna iltihak edebilir. 

255 2. İltihak vesikası «diplomatik kanaldan ve Birlik Merkezinin bulunduğu imıemleketin 
Hükümeti aracılığiyle, Genel Sekretere gönderilir. Aksine bir hüküm [bulunmadıkça, ilti
hak keyfiyeti fauna ait vesikanın tevdii gününde muteber sayılır. Genel Sekreter bu ilti
hak keyfiyetini Üye ve Ortak Üyelere 'bildirir ve her /birine bu vesikanın tasdikli bir su
retini tevdi öder. 

MADDE — 20. 

Anlaşmanın milletlerarası münasebetleri Birlik Üyeleri tarafından sağlanan memleket veya arazilere 
tatbiki 

256 1. Birlik Üyeleri, iş/bu Anlaşmayı milletlerarası münasdbetl'erini sağladıkları memle
ket veya arazilerin hepsine, !bir grupuna veya founlarm yalnız 'birisine tatbik edebileceğini 
her zaman beyan edebilirler. 

257 2. 256 numara hükümlerine uygun olarak yapılan 'her beyanat bunu Üye ve ortak 
Üyelere teıbliğ edecek olan Genel Sekretere gönderilir. 

258 3. 256 ve 257 numaralar hükümleri işbu Anlaşmanın 1 No. lu ekinde zikredilen mem
leket, arazi veya arazi grupları için mecburi değildir. 

M. Meclisi " (S. Sayısı : 4'80) 
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MADDE — 21. 

Anlaşmanın, Birleşmiş Milletlerin vesayeti altındaki arazilere tatbiki 

259 Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Anayasasının 75 nci maddesine uygun olarak 
ıbir vesayet anlaşması mevzuu teşkil öden ve kendi idaresine tevUi 'edilmiş 'bulunan arazi 
veya arazi grupu namına işbu Anlaşmaya iltihak edebilir. 

MADDE — 22. 

Anlaşma ve Tüzüklerin tatbiki 

260 1. Üye ve Ortak Üyeler, işbu Anlaşmanın 51 nci madde hükümlerinden mevzuubahis 
servisler haricolmak üzere, kenidleri tarafından tesis -edilen veya işletilen ve Milletlerarası 
servisler sağlıyan veya diğer memleketlerin radyokomünikasyon servislerine muzır müda
halede bulunabilecek olan bütün merkez ve telekomünikasyon istasyonlarında işbu An
laşma ve ona ekli tüzüklerin hükümlerine uymak mecburiyetindedirler. 

261 2. Bundan başka, bu üye ve Ortak Üyeler, telekomünikasyon tesisleri yapmaya ve iş
letmeye kendileri tarafıridan müsaade edilen ve "milletlerarası servisler sağlıyan veya diğer 
mcımleketlerin radyokomünikasyon servislerine muzır müdahalelerde bulunabilecek istas
yonları çalıştıran işletmelerin işbu Anlaşma ve ona ekli tüzüklerin hükümlerine riayet 
etmelerini sağlamak hususunda gereken tedbirleri alırlar. 

MADDE — 23. 

'Anlaşmadan rücu etmdJc < 

262 1. işbu Anlaşmayı tasdik veya ona iltihak eden bir Üye veya Ortak Üye bundan 
rüeu ettiğini, diplomatik yoldan ve Birlik Merkezinin 'bulunduğu memleket Hükümeti 
aracılığiyle Genel Sekretere bildirmek hakkına sahiptir. Genel Sekreter de keyfiyeti di
ğer Üye,ve Ortak Üyelere biDdırir. 

263 2. Bu rücu keyfiyeti Genel Sekreter tarafından tebliğin alındığı günden itibaren 
bir senelik müddetin hitamında yürürlüğe girer. 

MADDE —24. 

Milletlerarası münasebetleri Birlik Üyeleri tarafın ian sağlanan memleket veya arazilerin Anlaşma
dan rücuu 

264 1. îşbu Anlaşma, 20 nci madde hükümlerine uygun olarak bir memlekete, bir arazi 
veya bir araziler grupuna tatbiki mümkün kılındığında, bu duruma her an son verile
bilir. Şayet bu memleket, arazi veya -araziler grupu ortak üye ise, bu vasfını aynı an
da kaybeder. 

265 2. Yukardaki paragrafta mevzuubahis rücu keyfiyeti 262 numarada tesbit edilen 
şartlar dâhilinde tebliğ edilir ve 263 (numarada mevzuubahis şartlarda muteber sayılır. 

MADDE — 25. 

Evvelki Anlaşmanın yürürlükten kaldırılması 

266 îşbu Anlaşma, Âkıd Hükümetler aracındaki münasebetlerde 1959 Cenevre Milletler
arası Telekomünikasyon Anlaşmasını yürürlükten kaldırır ve onun yerine kaim olur. 
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MADDE — 26. 

Yürürlükteki idari tüzüklerin geçerlik süresi 

267 203 No. da bahsi geçen idari tüzükler işbu anlaşmanın imzalanması sırasında yürür
lükte olan tüzüklerdir. Bunlar işbu Akasmaya ekli addolunur ve 52 No. uyarınca ya
pılabilecek kısmî revizyonlar mahfuz kalmak şartiyle işbu Anlaşmaya ek olarak kabul 
edilmek üzere salahiyetli dünya çapındaki idari konferanslar tarafından tanzim edilecek 
yeni tüzüklerin yürürlüğe giriş anına kadar meriyette kalırlar. 

•MADDE —27. 

Anlaşmaya iştirak etmiyen devletlerle olan münasebetler 

263 1. (Büiü-n üye ve ortak üyeler işbu Anlaşmaya iştirak etmiyen bir devletle teati olu
nacak telekomünikasyonları hangi şart'ar altında kabul edeceklerini tesbit etmek hakkı
nı gerek kendileri ve gerekse tanınmış hususi işletmeler için mahfuz tutarlar. 

269 2. Bu Anlaşmayı imza etmiyen bir devletten çıkan bir telekomünikasyon bir üye ve
ya ortak üye tarafından kabul edildiği takdirde bu telekomünikasyon geçirilir ve bir üye 
veya ortak üyeye ait yolları kateddiği müddetçe Anlaşma ve tüzüklerin mecburi hüküm
leriyle normal ücretler buna tatbik edilir. 

MADDE — 28. 

İhtilâfların halli 

270 1. Üye ve ortak üyeler, işbu Anlaş~na veya 15 nci maddede zikredilen tüzüklerin 
tatbikiyle ilgili meseleler üzerindeki ihti'âflarını diplomatik yoldan veya milletlerarası 
ihtilâfların halli için aralarında aktedüen iki veya çok taraflı muahedelerde tesbit edi
len usullere göre veya müştereken karar verebilecekleri başka bir usulle halledebilirler. 

271 2. Bu hal çarelerinden hiçbiri kabul edilmediği takdirde, ihtilâfta taraf teşkil eden 
her üye veya ortak üye 3 No. lu akde veya, vaziyete göre, ihtiyarî ek protokolde tâyin 
edilen usule uygun olarak hakeme mürasaat edebilir. 

FASIL - i n 

Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası teşkilâtlarla olan münasebetler 

MADDE — 29. 

Birleşmiş Milletlerle olan münasebetler 

272 1. Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasındaki münase-
bentler bu iki teşkilât arasında akdedilmiş Sözleşmede tâyin edilmiştir. 

273 2. Yukarıda zikredilen sözleşmenin XVI. maddesi hükümleri gereğince. Birleşmiş 
Milletlere ait telekomünikas-on işletme servisleri, bu Anlaşma ve buna e'kli Tüzüklerde 
zikredilen haklara sahip mükellefiyetlere tabidirler. Netice olarak, bunlar milletler
arası istişari komitelerin toplantıları da dâhil olmak üzere, Birliğin bütün 'konferans
larına istişarî mahiyette iştirak etmek hakkını haizdirler. 
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Milletlerarası teşkilâtlarla olan münasebetler 

274 Telekomünikasyon alanında tam bir milletlerarası koordinasyonun tahakkuku maksa-
diyle Birli'k, menfaat ve faaliyet bakımından kendisiyle ilgili bulunan milletlerarajsı 
teşkilâtlarla işbirliği yapar. 

FASIL - IV 

Telekomünikasyonlara dair genel hükümler 

MADDE — 31. 

Halkın milletlerarası telekomlh i' :asyon servisini kullanma hakkı 

275 Üye ve Ortak Üyeler halka, Milletlerarası umumi telekomünikasyon servisi vasıta-
siyLe muhabere etme hakkını tanırlar. Hür muhabere kategorisinde her hangi bir önce
lik ve tercih hakkı tanınmaksızm servis, ücret ve teminatlar herkes için aynıdır. 

MADDE — 32. 

Telekomünikasyonların durdurulması 

276 1. Üye ve Ortak Üyeler, Devletin emniyeti bakımından tehlikeli addedilebilecek 
veya kanunlara, asayişe, ahlâka aykırı görülebilecek her hangi 'bir hususi telgrafın 
geçirilmesini, bu telgrafın tamamının veya her hangi bir kısmının şevkini derhal mah
reç merkeze bildirmek şartiyle ve bu bildirme keyfiyeti Devletin emniyeti için teh
likeli görüldüğü haller müstesna olmak üzere, durdurmak yetkisini mahfuz tutarlar. 

277 2. Üye ve Ortafk Üyeler, Devletin emniyeti bakımından teihlikeli veya kanunlara, 
asayişe veya ahlâka aykırı görülebilecek -diğer bütün telekomünikasyonu kesmek yet
kisini de mahfuz tutarlar. 

MADDE —. 33. 

Servisin tatili 

273 Her Üye ve Qrta-k Üye, gayrimuayyen ıbir müddet için, ister genel olarak 
ve ister yalnızca bâzı irtibatlar veya bâzı giden, golen veya transit mu
habere nevileri için olsun,• Milletlerarası telekomünikasyon servisini, Genel Sekreter ara
cılığı ile keyfiyetten diğer Üye ve Ortak Üyelerden herbirini derhal haberdar etmek 
şartiyle, tatil etmek hakkını mahfuz tutarlar. 

MADDE — 34. 

Sorumluluk 

979 Üye ve Ortak Üyeler, bilhassa, tazminat ve faiz elde edilmesine mütedair milletler
arası telekomünikasyon servislerini kullananların talepleri karşısında hiçbir sorumluluk 
kabul etmezler. 
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MADDE — 35. 

Muhaberatın gizliliği 

280 1. Üye ve Üyeler, milletlerarası muhaberatın gizliliğini sağlama'k hususunda, kul
lanılan telekomünikasyon sistemline göre mümkün olan her türlü tedbirleri almayı taalı-
hüdederler. 

281 2. Bununla beraber, oıı Üye ve Ortak Üyeler kendi memleketlerine ait kanuni 
hükümlerin tatbiki veya kendilerinin do katıldıkları milletlerarası anlaşmaların icra
sını sağlamak maksadiyle, bu muhabereleri yetkili makamlara bildirmek hakkını 
maJhfuz tutarlar. 

MADDE — 86. 

Telekomünikasyon tesis ve yollarının kurulması, işletilmesi ve muhafazası 

282 1. Üye ve Ortak Üyeler, milletlerarası muhaberatın süratle ve inkitaa uğramaksı-
zın sağlanılması için lüzumlu yol teçhizatın en mükemmel teknik şartlar dâhilinde ku
rulması için faydalı olacak tedbirleri alırlar. 

283 2. Bu yol ve teçhizat mümkün mertöbe, işletmenin pratik tecrübesinde en iyi oldu
ğunu meydana çıkaran metotlara ve usullere göre işletilmeli, iyi lbir kullanma ha
linde tutulmalı ve ilmî ve teknik terakkilerin seviyesinde muhafaza edilmelidir. 

284 3. Üye ve Ortak Üyeler, yetkileri dâhilinde bu yol ve teçhizatın muhafazasını 
sağlarlar. 

285 4. Başka şartlar ihtiva eden özel anlaşmalar mevcııdolmadıkea bütün Üye ve Or
tak Üyeler, milletlerarası telekomünikasyon devrelerinin kendi kontrol hudutları da
hilindeki kısanlarının bakımını sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar. 

MADDE — 37. 

Nizamlara aykırı hareketlerin ihlbarı 

286 işbu Anlaşmanın 22. maddesi hükümlerinin tatbikini kolaylaştırmak maksadiyle Üye 
ve Ortak Üyeler işlbu Anlaşmanın ve ona ekli tüzüklerin hükümlerine aykırı hareketler
de birbirlerini karşılıklı olarak malûmattar îkılmayı taahhüdederler. 

MADDE — 38. 

Ücretler ve muafiyetler 

287 'Telekomünikasyon ücretlerine dair hükümler ve muafiyet tanınan muhtelif haller 
işjbu Anlaşmaya e'klj Tüzüklerde teshil edilmiştir. 

MADDE — 39. 

İnsan hayatının emniyetine 'mütaallik telekomünikasyonların önceliği 

282 Milletlerarası telekomünikasyon servisleri, denizde karada, havada ve uzayda in
san hayatının emniyetine mütaallik ve keza Dünya Sağlık Teşkilâtının fevkalâde, 
bir müstaceliyet arz eden sâri hastalıklarla ilgili muhaberatına, mutlak 'bir öncelik 
tanımalıdırlar. 
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MADDE — 40. 

Devlet telgraftan ve telef on konuşmalarının önceliği 

289 işbu Anlaşmanın 39. ve 49. maddeleri hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Devlet tel
grafları, göndericisi talep ettiği takdirde, diğer telgraflara nazaran bir öncelik hakkını ha
izdir. Devlet telefon konuşmalarını da keza, hususi talep üzerine ve imkân nisbetindc, diğer 
telefon konuşmalarına nazaran bir önceliği haizdir. 

MADDE — 41. 

Gizli dil 

290 1. Devlet telgraflariyle servis telgrafları, bütün münasebetlerde gizli dilde yazılabilir
ler. 

291 2. Gizli dilde yazılmış hususi telgraflar, bu nevi muhaberat için gizli dil kabul etme
diklerini Genel Sekreter aracılığiyle önceden bildiren memleketler müstesna olmak üzere, 
bütün memleketler arasında kabul olunabilir. 

292 3. Kendi memleketinden çıkan veya kendi memleketine girecek gizli dildeki telgrafları 
kabul etmiyen Üye v.e Ortak Üyeler, işbu Anlaşmanın 33. maddesinde mevzuubahis servi
sin tatili hali müstesna, bunları transit olarak kabul etmeye mecburdurlar. 

MADDE — 42. 

Hesapların tanzimi ve dağıtımı* 

293 1. Milletlerarası telekomünikasyon servisleri işleten Üye ve Ortak Üyelerle tanınmış hu
susi işletmeler, alacak ve borçlarının miktarı üzerinde mutabık kalmalıdırlar. 

294 2. 293 No. da zikredilen borç ve alacaklara ait hesaplar, ilgili taraflar arasında özel 
anlaşmalar mevcudolmadıkça işbu Anlaşmaya ekli tüzüklerin hükümlerine uygun olarak 
tanzim edilir. 

295 3. Milletlerarası hesapların ödenmesi Hükümetler bu hususta anlaşmalar akdetmi^ler-
so alelade muamelâttan addolunarak, ilgili memleketlerin câri milletlerarası taahhütlerine 
göre yapılır. Bu nev'i anlaşmalar veya işbu anlaşmanın 44. maddesinde zikredilen şartlar 
gereğince özel sözleşmeler mevcudolmadığı taktirde, bu hesapların tasfiyesi tüzüklerin hü
kümlerine uygun bir şekilde yapılır. 

MADDE — 43. 

Para ünitesi 

296 Milletlorarası telekomünikasyon tarifelerinin teşkilinde ve milletlerarası hesapların tan
ziminde kullanılan para ünitesi, gramın 10/31 ağırlığında ve 0,900 ayarındaki 100 santim
lik altın franktır. 

MADDE — 44, 

özel anlaşmalar 

297 Üye ve Ortak Üyeler, gerek kendileri ve gerek onlarca tanınmış hususi işletmeler ve ge
rekse bu hususta kendilerine tamamen yetki verilmiş diğer hususi işletmeler için, Üye ve 
Ortak Üyelerin çoğunluğunu ilgilendirmiyen telekomünikasyon meseleleri hakkında özel an
laşmalar aktetmek hakkını mahfuz tutarlar. Bununla beraber, bu sözleşmelerin tatbike ko
nulması diğer memleket radyokomünikasyon servislerine sebebolabileceği muzır müdahaleler 
'bakımından işbu anlaşmaya veya ona ekli tüzüklerin hükümlerine aykırı bulunmamalıdır. 
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MADDE — 45. 

Bölge konferansları bölge sözleşmeleri ve bölge teşkilâtı 

298 Üye ve Ortak Üyeler, bölgesel bir plân üzerinde müzakere edilebilecek telekomünikas
yon meselelerini düzenlemek maksadiyle bölge 'konferansları yapmak, bölge sözleşmeleri 
a'kdctmek ve bölge teşkilâtı vücuda getirmek hakkını mahfuz tutarlar. Bölge sözleşmeleri 
işbu anlaşmaya aykırı olamazlar. 

FASIL - V 

Radyokomünikasyonlara ait özel hükümler 

MADDE — 46. 

Radyo frekansları tayfının rasyonel bir şekilde kullanılması 

299 Üye ve Ortak Üyeler, lüzumlu servislerin memnuniyet verici bir tarzda işletilmesini 
sağlamak için kullanılacak frekansların ve feza tayfının genişliğinin asgari hadde tutul
masının şayanı arzu olduğunu kabul ederler. Bu bakımdan tekniğin en son gelişmelerinin 

i en kısa zamanda tatbike konulması arzuya şayandır. 

MADDE — 47. 

İstasyonlar arasında karşılıklı muhabere 

300 1. Seyyar serviste radyo muhaberatı sağlıyan istasyonlar, kendi normal vazifeleri dâ
hilinde olmak üzere, kendilerince kabul edilen radyoelektrik sisteminde tefrik yapmaksızın 
karşılıklı olarak radyo muhaberatını teati etmekle görevlidirler. 

301 2. Bununla beraber, ilmî ilerlemeleri kösteklememek bakımından 300 No. hükümleri 
diğer sistemlerle muhabere etmeye muk'edir olmıyan bir radyoelektrik sisteminin kulla
nılmasına mâni' teşkil etmez, yeter ki bu kifayetsizlik, sistemin kendi vasfından mütevel
lit ve bilhassa istasyonlar arasındaki karşılıklı muhabereye mâni olmak üzere kabul edik 
miş bulunan cihazların neticesi1 olsun, 

302 3. 300 No. hükümlerine rağmen bir i'stasyon, bu servisini gayesiyle veya kullanılan 
sistemden ayrı diğer müstakil şartlarla tâyin edilmiş milletlerarası tahdi'tlî bir telekomü
nikasyon servisine tahsis edilebilir. 

MADDE — 48. 

Muzır müdahaleler 

303 1. Gayeleri n«e olursa olsun bütün istasyonlar, diğer üye veya ortak üyelerle tanın
mış hususi1 işletmelerin ve radyokomünikasyon Tüzüğü hükümlerine uygun olarak çalı
şan ve bir radyokomünikasyon servisi sağlamaya tam olarak müsaade edilmiş diğer iş
letmelerin muhaberelerine veya radyoelektrik servislerine muzır müdahaleler ika etmiye-
eek tarzda tesis ve işletilmiş olmalıdırlar. 

304 2. Her üye veya ortak üye, kendisi tarafından tanınmış hususi işletmelerle bu husus
ta yetkili kılınan diğer işletmelerden 303 numara hükümlerinin tatbikini istemeyi ta-
ahhüdeder. 

305 3. Ayrıca, üye ve ortak üyeler, her nevi elektrik cihaz ve tesislerinin işlemesinin' 303 
No. da zikredilen muhabereler veya radyo elektrik servislerine muzır müdahalelerde bu
lunmasını önlemek için pratikte mümkün olan tedbirlerin alınmasının şayanı arzu olduğu-
nu kabul ederler. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 480) 



_„ 24 — 

MADDE — 49. 

Tehlike çağrı ve mesajları 

396 R-adyokomünikasyon istasyonları, çıkış yeri neresi1 olursa olsun, tehlike çağrı ve mesaj
larım mutlak tercihle almaya ve aynı şekilde cevaplandırmak suretiyle derhal icabını 
yapmaya mecburdurlar. 

MADDE — 50. 

Sahte veya aldatıcı tehlike, emniyet veya tanıtma işaretleri 

307 Üye ve Ortak Üyel'er, sahte veya aldatıcı tehlike, emniyet veya tanıtma işaretlerirrrnı 
yayınını yahut geçirilmesini önlemek için lüzumlu tedbirleri almayı ve kendi memleketle
rinden itibaren bu işaretleri! neşreden istasyonların yerini tesbit ve teşhis maksadiyle iş
birliği yapmayı taahhüdederler. 

MADDE — 51. 

Millî savunma servisleri tesisleri 

308 1. Üye ve Ortak Üyeler kendi kara, deniz ve hava kuvvetlerinin radyoelektrik tesis
le line ait hususlarda tam serbestilerini' muruyfaza ederler. 

309 2. Bununla beraber, bu tesisler, imkan1 nisbelinde tehlike halinde yapılacak yardım
lara dair olan nizami hükümlere uymalı ve sakladıkları servisin nev'ine göre muzır raü-
dahalelerden sakınmak ve keza kullanılacak emitıyon tipleri ve frekanslar hakkındaki tü-
zükleıin tavsiyelerine riayete mecburdurlar. 

310 3. Bundan başka bu tesisler, işbu Anlaşmaya ekli tüzüklerle idare edilen umuma açık 
muhabere servisine veya diğer servislere katıldıklarında, genel olarak, bu servislere tat
bik edilen nizami ahkâma uymaya mecburdurlar. 

FASIL - VI. 

Tarifler 

MADDE — 52. 

Tarifler 

311 İşbu Anlaşmada metnin diğer kısımlariyl'e bir mübayenet mevcudolmadıkça : 
a) 2 No. lu ekte tarif edilen terimler kendilerine, ayrı lan mânaları taşırlar; 

312 b)1 15 nci maddede bahsi geçen tüzüklerde tarif edilen' diğer terimler, bu tüzüklerde 
kendilerine verilen mânaları taşırlar. 

FASIL - VII. 

Nihai hüküm 

MADDE — 53. 

Anlaşmanın, yürürlüğe girmesi 

313 İşbu Anlaşma, tasdik veya iltihak vesikalarını bu tarihten evvel tevdi etmiş bulunan 
memleket, arazi veya arazi graplaTi arasında bir ocak bhı dokuzyüz altmışyedi tarihin
de yürürlüğe girecektir. 
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Muhteviyatını kabul tasdik zımnında, ilgili yetkili murahhaslar, bu an'laişmayı Çince, 

Fransızca, ingilizce, İspanyolca ne Rusça dillerinin her bîrinden bir tek nüsha halinde 
i'mza etmişlerdir. Anlaşmazlık halinde1 Fransızca metinlisi muteberdir. Bu nüsha imza 
eden memleketlerin her bîrine bunun bir kopyasını verecek olan- Milletlerarası Telekomü
nikasyon Birliğinin arşivlerinde muhafaza edilecektir. 

Montreux'de 12 Kasım 1965 te yapılmıştır. 

EK — 1 

(No. 4 e bakınız) 

Afganistan 
Arnavutluk (Halk Cumhuriyeti) 
Cezayir (Demokratik ve Halk Cumhuriyeti) 
Suudi Arabistan (Kırallığı) 
Arjantin (Cumhuriyeti) 
Avusturalya (Federasyonu) 
Avusturya 
Belçika 
Beyaz Rusya (Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti) 
Birmanya (Birliği) 
Bolivya 
Brezilya 
Bulgaristan (Halk Cumhuriyeti) 
Bu rindi (Kırallığı) 
Kamboç (Kırallığı) 
Kamerun (Federal Cumhuriyeti) 
Kanada 
Mcrkczîafrika (Cumhuriyeti) 
Seylan 
Şili 
Çin 
Kıbrıs (Cumhuriyeti) 
Vatikan Sitesi (Devleti) 
Kolombiya (Cumhuriyeti) 
Kongo (Demokrat Cumhuriyeti) 
Kongo (Cumhuriyeti (Brazzaville) 
Kore (Cumhuriyeti) 
Kosta Rika 
Fildişi «Sahili (Cumhuriyeti) 
Küba 
Dahomey (Cumhuriyeti) 
Danimarka 
Dominik (Cumhuriyeti) 
El Salvador (Cumhuriyeti) 

Fransız Deniz Aşırı Posta ve Telekomünikasyon İdaresi tarafından temsil olunan arazilerin 
tamamı 

Ekvator 
İspanya 
Amerika Birleşik Devletleri 
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Habeşistan 
Finlandiya 
Fransa 
Gabon Cumhuriyeti 
Gana 
Yunanistan 
Guatemala 
Gine (Cumhuriyeti) 
Haiti (Cumhuriyeti) 
Yukarı Volta Cumhuriyeti 
Honduras (Cumhuriyeti) 
Macaristan (Halk Cumhuriyeti) 
Hindistan (Cumhuriyeti) 
Endonezya (Cumhuriyeti) 
Iran 
Irak (Cumhuriyeti) 
İrlanda 
İzlanda 
İsrail Devleti 
İtalya 
Jamayka 
Japonya 
Ürdün (Haşimî Kırallığı) 
Kenya 
Kuveyt 
Laos (Kırallığı) 
Lübnan 
Liberya (Cumhuriyeti) 
Libya (Kırallığı) 
Lihtcnştayn (Prensliği) 
Lüksenburg 
Malezya 
Malavi 
Malgas (Madagaskar Cumhuriyeti) 
Malî (Cumhuriyeti) 
Malta 
Fas (Kırallığı) 
Moritanya (İslâm Cumhuriyeti) 
Meksika 
Monako 
Moğolistan (Halk Cumhuriyeti) 
Nepal 
Nikaragua 
Nijer (Cumhuriyeti) 
Nijerya (Federal Cumhuriyeti) 
Norveç 
Yeni - Zelanda 
Uganda 
Pakistan 
Panama 
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Paraguay 
Holânda (Kırallığı) 
Peru 
Filipinler (Cumhuriyeti) 
Polonya (Halk Cumhuriyeti) 
Portekiz 
Afrika İspanyol Vilâyetleri 
Deniz Aşırı Portekiz Vilâyetleri 
Suriye Arap Cumhuriyeti 
Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Federal Almanya Cumhuriyeti 
Ukranya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Somali Cumhuriyeti 
Romanya (Sosyalist Cumhuriyeti) 
Rwanda (Cumhuriyeti) 
Senegal (Cumhuriyeti) 
Sierra Leone 
Singapur 

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik K:rallığı 
Sudan Cumhuriyeti 

Güney Afrika (Cumhuriyeti - ve Güneydoğu Afrika Arazisi) 
İsveç 
İsviçre (Konfederasyonu) 
Tanzanya (Birleşik Cumhuriyeti) 
Çad (Cumhuriyeti) 
Çekoslovakya (Sosyalist Cumhuriyeti) 
Amerika Birleşik Devletleri arazileri 

Milletlerarası münasebetleri Büyük Britanya vo Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı tarafından 
sağlanan Deniz aşırı arazileri 

Tayland 
Togo (Cumhuriyeti) 
Tirinitc ve Tobago 
Tunus 
Türkiye 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Uruguay (Şarki Cumhuriyeti) 
Vcnezzuelâ (Cumhuriyeti) 
Vict - Nam (Cumhuriyeti) 
Yemen 
Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti 
Zambi (Cumhuriyeti) 
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EK - 2 
(52 nci maddeye bakınız) 

Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması ve olvlorinıde kuıllamılan bâzı terimlerin tarifi 
401 İDARE : Milletlerarası Telekomünikasyon. Anlaşması ve onıa eıkli tüzüklerdeki veci

belerin ifası için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu her Hükümet servisi veya 
dairesi. 

402 HUSUSİ İŞLETME : Milletlerarası bir telekomünikasyon servisini sağlamak için 
kurul muş veya böyle bir servise muzır müdahalede bulunabilecek bir telokomünikoö-
yon tesisatımı işleten, Hükümete ait müessese ve ajanstan gayrı, her şahıs veya şirket. 

403 TANINMIŞ HUSUSİ İŞLETME : Umuma mahsus bir muhabere veya radyodifüz-
yon servisi işleten ve arazisi üzerinde i da ne mıerkezlnm kurulu bulunduğu üye ve or
tak üye yahut arazisi üzerinde kendisine, bir telekomünikasyon serviıslıni tesis ve işlet
me müsaadesi veren üye ve oı-tak üye tanafından kendisine 22 nei maddedeki vecibeler 
tahmil edilen ve yukardaiki tarife uyan her hususi işletme. 

404 DELEGE : Birliğin bir üye ve ortak üyesinin Hükümetti tarafından Tam Salahiyetli 
Murahhaslar Konfransına gönderilen ve,-ıa idarî bir konferans veya milletlerarası bir is-
tişarî Komitenin bir itoplaıntısmda Binliğin bir üye veya ortıaık üyesinin Hükümet yahut 
idaresini temsili edem gahıs. 

405 TEMSİLCİ : Tanınmış bir hususi işletme tara Tından idarî bir konferans veya mil
letlerarası bir istişarî komiten'iın bir toplantısınla gönderilen şahıs. 

406 UZMAN : (Eksper) kemdi memleketinin Hükümeti veya idaresinin müsaadesiyle mil
letlerarası bir istişarî komütenim etüt komisyonlarn toplamtılarına iştirak etmek üzere 
ilmî veya sınaî bir teşekkül tarafından gönderilen şahıs. 

407 MÜŞAHİT : 
— Antlaşmamın 29 n/cu maddesinin hükümleri uyarınca Birieşm'iş Milletler, 
—• Genel Tüzük hükümlerine uygun olarak bir konferans çalışmalarınla iştirake da

vet veya kabul edilen milletlerarası teşkilim t.t-aın biri, 
— Anlaşmanın 7 nei maddesi hükümlerine uygum olıarak oy vermek yetkisi olmadan, 

bölgesel bir idarî (konferansa iştirak eden Birliğim bir üye veya ortak üyesinin mensu-
bolduğu Hükümet, 

Tarafından gönderilen şahıstır. 
408 DELEGASYON : Delegeler ve mufotemelen aynı bir memleket tarafından gönderilen 

temsilci, müşavir, ataşe veya tercümanla rom hepsi. 
Her üye ve ortak üye, kendi delegasyonunu dilediği şekilde teşkil etmekte serbest

tir. Bilhassa, h/er üye ve ortak üye, kendisi tarafımdan) tanınmış hususi işletmelere 
veya telekomünikasyon faaliyeti eriyle ilgili bulunan diğer hususi müesseselere mensup 
kimseleri delege, müşavir veya ataşe sıfatiyle delegasyonuna dâhil edebilir. 

409 TELEKOMÜNİKASYON : Telli, radyoelektrik (Tcılsiz) optik veya diğer elektroman
yetik sistemlerle her nıevi işaret, sinyal, yazı, resim, ses veya haberlerin nakli, yayını 
veya alımması. 

410 TELGRAFÇILIK : Yazı, matbua veya sabit resim gibi her dokûmıan muhteviyatının 
uzağa naildi ve yahut her çeşit haberim uzakta kopya edilmesini sağlryan bir teleko
münikasyon sistemi. Radyotkomünikosyon Tüzüğünde «telgrafçılık» terimi aksine bir 
karar olmadıkça bir işaret kodu kullanmak suretiyle yazıların geçirilmesini sağlıyan 
bir 'telekomünikasyon sistemini ifade eder. 

411 TELEFONCULUK : Sözlerin veya hân hallerde, diğer sesletrim maiklimi sağlamak mak-
sadiyle vücuda getirilmiş bir telekomünikasyon sistemi. 
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412 RADYOKOMÜNİKASYON : Radyo elektrik (Telsiz) dalgaları yiardımd-yiie yapılan t*e-

lekoımünllkasyon. 
413 RADYO : Radyo elektrik (Telsiz) dalgalarının kullanılışına tatbik edilen ön eki. 
414 MUZIR MÜDAHALE : Bir radyonavig-asyon servisi veya diğer emniyet (1) servisleri

nin faaliyetine engel olan veya Radyokonıünikasyon Tüzüğü hüküımleınne uygun olarak 
faaliyette bulunan bir raıdyokcmıünikasyon servisini ibozan veya sık.sık kesen.'her türlü ya
yın, intişar veya endüksiyon. 

415 MİLLETLERARASI SERVİS : Muhtelif memleketlerde bulunan veya -muhtelif mem
leketlere ait merkezler veya telekomünikasyon istasyonları arasııida yapılan her nev'i tele
komünikasyon. 

416 SEYYAR SERVİS : Seyyar istasyonlar ile kara istasyonları veya seyyar istasyonlar 
arasında yapılan radyokamünikasyon servisi. 

417 RADYODÎLÜZYON SERVİSİ : Ö n e l olarak doğrudan 'doğruya halk tarafından alm-
ımaya mahsus yayınlar yapan bir telekemiünikasyon servisi. Bu servis, sesli, televizyon 
neşriyatını veya diğer nev'i yayınlan ihtiva edebilir. 

418 HALK MUHABERATI : Halkın hizrıctinde bulunmalan sebebiyle, merkez ve istas-
yonlamı geçinmek 'maksadiyle kalbul ettikleri her telekomünikasyon. 

419 TELGRAF : Alıcısına teslim edilmek maksadiyle telgraf sistemiyle geçirilmek üzere 
yazılmış yazı. Aksi tasrih edilmedikçe radyotelgraf da bu tarife girer. 

420 DEVLET TELGRAFLARI VE TELEFON KONUŞMALARI : Bunlar, aşağıdaki ma
kamlardan biri tarafından verilen telgraf ve yapılan telefon konuşmalandır r 

— Devlet başkanı; 
—• Hükümet başkanı ve hükümet Üyeleri; 
— Bir arazinin başkanı veya Üye veya Ortak Üye arazi grupundaki bir arazinin baş

kanı; 
— Gerek Birleşmiş Milletler ve gerekse bir Üye veya Ortak Üyenin vesayeti veya man

dası altındaki bir arazinin başkanı, 
— Kara, deniz veya hava askerî kuvvetler Başkumandanları, 
— Elcilik veya konsolosluk memurları; 
— Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler anateşekkülleri başkanı, 
— Lâ Haye'deki Milletlerarası Adalet Divanı. 

421 Yukarıda tarif edilen Devlet telgraflarına verilen cevaplar da keza Devlet telgrafları 
gibi mütalâa olunur. 

422 SERVİS TELGRAFLARI : 
a) İdareler, 
b) Tanınmış hususi işletmeler, 

c') İdareler ve tanınmış hususi işletrıeîer, 
d) İdareler ve tanınmış hususi işletrıeîer ile Birlik Genel Sekreteri, 

arasında teati olunan ve milletlerarası halk telekomünikasyonlarına mütaallik telgraflar. 
423 HUSUSİ TELGRAFLAR : 

Servis veya Devlet telgrafları dışında kalan telgraflar. 

(i) İnsan hayatının emniyetini ve servetlerin muhafazasını temin etmek üzere devamlı 
veya muvakkat bir şekilde çalıştırılan her radyo elektrik servisi emniyet servisi gibi müta
lâa edilir. 
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EK — 3 

(28 nci maddeye bakınız) 

Hakeme müracaat 

501 1. Hakeme müracaat edilmesini talebeden taraf karşı tarafa bu istek ile ilgili bir teb
liğde bulunmak suretiyle muameleye başlar. 

502 2. Taraflar, hakemlik işinin şahıslara mı, idarelere mi yoksa hükümetlere mi tevdi 
edileceği hususunu aralarında mutabık kalaraktan kararlaştırırlar. Taraflar, hakeme mü
racaat talebinin tebliğ tarihinden itibaren bir aylık müddet zarfında bu hususta mutabık 
kalamadıkları takdirde hakemlik işi hükümetlere tevdi edilir. 

503 3. Hakemlik işi şahıslara tevdi edildiği takdirde, hâkemlerin bu ihtilâfta taraf teşkil 
eden bir memleketin tebaasından olmaması, ikametgâhlarının bu memleketlerden birinde 
bulunmaması ve onların hizmetinde çalışmaması şarttır. 

504 4. Hakemlik, hükümetlere veya bu hükümetlerin idarelerine tevdi edildiği takdirde 
bu hükümetler, ihtilâfa dâhil olmayıp ancak tatbikinden ihtilâf doğan Anlaşmaya dâhil 
bulunan Üye ve Ortak Üyeler arasından seçilir. 

505 5. Hakem usulüne müracaat talebi ile ilgili tebliğin alındığı tarihten itibaren üç ay
lık bir müddet zarfında ilgili taraflardan her biri birer hakem tâyin eder. 

506 6. İkiden fazla taraflar ihtilâfa düştükleri takdirde ihtilâfta menfaatleri müşterek 
bulunan iki taraf gruplarından her biri 504 - 505 No. larda belirtilen usul gereğince birer 
hakem tâyin eder. 

507 7. Bu suretle tâyin edilmiş olan iki hakem, hükümet veya idare olmayıp şahıs olduk
ları takdirde 503 No. da tesbit edilen şartlara uygun ve diğer iki hakemin milliyetlerinden 
ayn bir milliyette olan bir üçüncü hakemi tâyin etmek için aralarında anlaşırlar. Üçün
cü hakemin intihabı hususunda bu iki hakem arasında anlaşmaya varılmadığı takdirde, 
her hakem ihtilâfla hiçbir ilgisi bulunmıyan bir üçüncü hakemi teklif eder. O zaman Ge
nel Sekreter üçüncü hakemi tâyin için kura usulüne müracaat eder. 

508 8. İhtilâf halinde bulunan taraflar, müştereken tâyin edecekleri tek bir hakem ile 
ihtilâflarını hallettirmek için anlaşabilirler, keza, taraflar, her 'biri birer hakcım seçerek 
bunlardan birinin tek hakcım olarak tâyini için Genel Sekreterden kura usulüne müracaat 
etmesini istiyebilirler. 

509 9. Hakem veya hakemler takibddilecok usulü seçmekte serbostirlor. 
610 10. Tek hakomin karraı katidir ve ihtilâf halindeki taraflar bu karara uymaya mec

burdurlar. Eğer hakemlik vazifesi birçok hakemlere tevdi edilmişse hakemlerin oyları
nın ekseriyeti ile alınmış olan karar katî olup taraflar bu karara uyarlar. 

511 11. Taraflardan her 'biri hakeme 'müracaat ve ihtilâfın tetkiki için ihtiyar ettiği mas
raflara katlanır. Taraflann bizzat kendileri tarafından ihtiyar olunan masraflardan 
ayrı 'bulunan hakemlik masrafları, ihtilâf halinde bulunan Taraflar arasında eşit nbbet-
te taksim edilir. 

612 12. Birlik, hakem veya hakemlerin ihtiyacı olabilecek ihtilâfla ilgili her türlü malû
matı kendilerine tornin eder. 
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EK - 4 

Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasına ek Genel Tüzük 

1. KISIM 

Konferanslara ait Genel Hükümler 

FASIL - 1 

Davet eden bir hükümetin iştiraki halinde Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına davet ve kabul 
edilme 

601 1. Davet eden hükümet, idare Konseyi ile mutabık kalaraktan konferansın kat'i ta
rih ve yerini tesbit eder. 

602 2. (1) Bu tarihten bir sene evvel, davet eden hükümet her Birlik Üye ve Ortak -
üyesi bulunan mamleket hükümetine birer davetiye gönderir. 

603 (2) Bu davetiyeler ya doğrudan doğruya ve. yahut da Genel Sekreter veya diğer bir 
hükümet vasıtasiyle gönderilebilir. 

604 3. Genel Sekreter, Anlaşmanın 29 ncu.ımaddesi hükümlerine uj/gun olarak Birleş
miş Mlletlere bir davetiye gönderir. 

603 4. Davet eden hükümet İdare Konseyi ile mutabık kalarak veya bu konseyin tekli
fi üzerine Birleşmiş Milletlerin ihtisas teşekküllerini ve keza mütekabiliyet esası üzerin
den istişan oyla konferansa iştirak etmek için müşahitler gönderecek olan milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansını davet edebilir. 

606 5. Üye ve Ortak Üyelerin cevapları konferansın açılmasından en geç bir ay evvel 
davet eden hükümete ulaşmalı ve bu cevaplar imkân nisbetinde delegasyonun teşekkülü 
hakkında her malûmatı' ihtiva etmelidir. 

607 6. Birliğin her daimi teşekkülü, konferans kendi salâhiyetlerini görüştüğünde, istişa-
ri mahiyette bu konferansta temsil edlınek hakkına sahiptir, ihtiyaç halinde, konferans, 
bunda temsil edilmeyi faydalı addetmiyon bir teşekkülü davet edebilir. 

603 7. Tam salahiyetli Murahhas Konferanslarına şunlar kabul edilirler : 
a) Anlaşmanın 2 No. lu Ekinin 408 numarasında gösterilen delegasyonlar; 

609 b) Birleşmiş Milletler müşahitleri; 
610 c) 603 numara hükümlerine uygun olarak, ihtisas Teşekkülleri ve Mi'Ierarası Atom 

Enerjisi Ajansının müşahitleri. 

FASIL -2 

Davet eden bir hükümetin iştiraki halinde idari konferanslara davet ve kabul 

611 1. (1) 601 - 603 numaralar hükümleri idari konferanslara tatbik olunabilir. 
612 (2) Bununla beraber, davetiyelerin gönderiimeci, için öngörülen süre icabedense al

tı aya indirilebilir. 
613 (3) Birlik Üye ve ortak Üyeleri, kendilerine gönderilmiş olan davetten, onlarca 

tanınmış bulunan hususi işletmeleri haberdar edebilirler. 
614 2. (1) Davet eden hükümet, idare Konseyi ile mutabık kalarak veya bu Konseyin 

teklifi üzerine, konferansa istişari oyla iştirak için, müşahitler göndermekle ilgilenen mil
letlerarası teşkilâtlara bir teibliğ yollıyabilir. 

615 (2; ilgili milletlerarası teşekküller, konferansa kabul edilme talebini, tebliğ tarihin
den itibaren iki aylık bir süre zarfında davet eden hükümete gönderirler. 
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616 (3) 'Davet eden hükümet kabul edilme taleplerini toplar ve ilgili teşekküllerin kon

feransa. katılmalarına ait karar bizzat konferans tarafından alınır. 
617 3. '('l)i İdari konferanslara şunlar kaibul olunur : 

a) Anlaşmanın 2 numaralı Ekinin 408 numarasında tarif edilen delegasyonlar, 
618 b) Birleşmiş Milletler müşahitleri; 
619 c) 605 numaraya uygun olarak ihtisas teşekkülleri ve Milletlerarası Atom Enerjisi 

Ajansının müşahitleri, 
620 d) |014 - 616 numaralar hükümlerine uygun olarak ten'sibedilmiş milletlerarası teşki

lât 'müşahitleri ;-
621 e) Bağlı oldukları Üye memleketçe usulü dairesinde salâhiy etlendirilmiş hususi, ta

nınmış işletmeler temsilcileri, 
622 f)< '607 numarada zikredilen şartlar dahilinde Birlik daimî teşekkülleri. 

FASIL - 3 

Davet eden hükümetin iştiraki olmadan toplanan konferanslara ait özel hükümler 

623 Davet eden bir hükümetin iştiraki olmadan bir konferans toplanması icalbettiği zaman, 
'1 ve 2 nci fasılların hükümleri tat/bık olunur. Genel Sekreter, isviçre Konfederasyonu Hü
kümetiyle mutaibık kalduktan sonra, konferansın Birlik merkezinde içtimaa davet ve orga
nizasyonu için gereken tedbirleri alır. 

FASIL -4 

Konferanslara arz edilecek tekliflerin sunulma müddeti ve şartları 

624 1. Davetiyelerin gönderil'meshıden hemen sonra, Genel Sekreter Konferansın çalışma
larına mütaallik tekliflerini dört aylık ıbir süre zarfında kendisine gönderilmesini Üye ve 
Ortta)k Üyelerden rioa eder. 

625 2. Kabulü ile Anlaşma veya Tüzük metninde tashihat yapılmasını icaibcttirecek her 
teklif, bu revizyona uğrıyacak olan metnin kısımlarını fasıl, madde ve paragrafla tanıt
maya yarıyacak malûmatı ihtiva etmelidir. Tdklifin sebepleri her zaman, mümkün mer
tebe, kısa ibir şekilde gösterilmelidir. 

626 3. Genel Sekreter, teklifleri aldıkça hunları bütün Üye ve Ortak Üyelere tcibliğ eder. 
627 4. Genel Sekreter, İdareler ve milletlerarası istişari Komitelerin Genel assamblelerln-

den alınan teklifleri toplar ve koordine eder ve bunları konferansın açılışından en az üç 
ay Önce Üye ve Ortalk Üyelere gönderir. Ne Genel Sekreter ve ne de ihtisas sekreterlikleri 
teklif vermeye yetkili değildirler. 

FASIL - 5 

Konferanslarda delegasyonların salâhiyetleri 

628 1. Bir Birlik Üyesi veya Ortak Üyesi tarafından bir konferansa gönderilen delegas
yon 629 - 636 numaralar hükümlerine göre gereği veçhile yetkili kılınır. 

629 2. (1) Tam Salahiyetli murahhaslar konferansiarındaki delegasyonlara Devlet Baş
kanı veya Hükümet Başkanı veyahut da Dışişleri Bakanı tarafından yetki verilir. 

630 (2) İdari konferanslarda^! delegasyonlara Devlet Başkanı veya Hükümet Başkanı ve
ya Dışişleri Bakanı veyahut da konferans esnasında ele alınan 'konular hususunda ilgili sa-
lâhiyettar bakan tarafından yetki verilir. 
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631 (3) Yetkilerin 629 veya 630 No. da zikredilen makamlardan biri tarafından .tasdik 

edilmesi ve tasdik belgesinin nihai kararların imzalanmasından önce alınması şartiyle, bir 
delegasyona konferansın toplandığı hükümet nezdindeki memleketinin diplomatik misyon 
'başkanı tararfmdan veya şayet konferans Birlik Merkezinde toplanıyorsa memleketinin 
[Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisi nezdindeki daimî delegasyonu Başkanı tarafından geçici 
•olarak yetki verilelbilir. 

632 (4) '2İ1 nel maddeye uygun olarak, nam ve hesabına Birleşmiş Milletlerin Anlaşmaya 
katıldığı vesayet altındaki bir araziyi temsil eden bir delegasyona Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri tarafından imzalanacak bir kararla yetki verilir. 

633 3. iSalâJhiyetnameler ancak 629 - 632 No. larda tadadedilen makamlardan biri tarafın
dan imzalanır veya aşağıdaki alâmetlerden her Ibirlne cevap verirse kabul olunur : 

634 — Delegasyona tam yetki vermek, 
635 — Hükümetini temsil edecek delegasyona hiçlbir tahdide ta'bi tutmaksızın yetkili kıl

mak, 
636 — Delegasyona veya bu delegasyon üyelerinin bâzılarına nihai kararları imzalamak 

yetkisini vermek. 
637 i. '(1) 'Salâhiyetleri genel oturum tarafından usule uygun bulunan 'bir delegasyon 

ilgili Üye memleketin oy verme hakkını kullanmaya ve nihai kararları imzalamaya yetki
lidir. 

638 (2) IGfenel Celse tarafından salâhiyetleri usule uygun bulunmıyan 'bir deleigasyon ıbu 
durum düzeltilmedikçe ne oy verme hakkını kullanmaya ne de nihai kararları imzalamaya 
yetkilidir. 

639 5. Salâhiyetnamelerin mümkün olduğu kadar önceden konferans sekreterliğine tevdi 
edilmesi lâzımdır, özel bir komisyon bu ıbeligeleri tetkikle görevlendirilmiştir. 

640 o. Genel kaide olara'k, Birlik Üyeleri, Birlik konferanslarına kendi delegelerini gön
dermelidirler. Bununla 'beralber, istisnai sebepler yüzünden bir üye kendi delegasyonunu 
ıgöndermezse, bir diğer Üye delegasyonuna kendi namına oy kullanmak ve imza atmak 
yetkisini vere'bilir. Bu yetkilerin devri duruma göre 629 veya 630 numarada zikredilen ma
kamlardan 'biri tarafından imzalanmış bir belgeyle yapılmalıdır. 

641 7. Oy verme hakkına sahip bir delegasyon, iştirak etme imkânına saüıip bulunmadığı 
Ibir veya 'birçok celseler esnasında bu hakkı kullanma yetkisini oy verme hakkına sahip 
diğer bir delegasyona vere'bilir. Bu halde delegasyon tam zamanında ve yazılı olarak du
rumdan konferans başkanını haberdar etmelidir. 

642 8. Bir delegasyon 640 ve 641 No. larda öngörülen hallerden her hangi birinde birden 
fazla vekâlet oyu kullanamaz. 

643 9. Telıgralfla (gönderilen yetki ve vekâlet ibellgeleri kalbul edilmez. Ancak ibir yetıki me
selesi ile ilgili olarak konferans başkam 'veya sekreterliğinin bir malûmat talebine cevap 
teşkil ıeden telgraflar kaıbul olunur. 

FASIL — 6 

Birlik üye ve ortak üyelerinin talebi veya idare konseyinin teklifi üzerine dünya çapındaki 
idari konferansların içtimaa çağrılması hakkında takibolunacak usul 

1. Dünya çapındaki bir idari konfe ramsın toplanmasını is'tiyen 'birlik üye ve ortak 
üyeleri, konferans a/çin teklif olunan gündem, yer ve tarihi ıbelirtmek suretiyle keyfiyeti 
Genel iSeikr-etere Ibildirirler. 

2. — Grene! Sekreter, (birlik üye ve ortak üyelerinin enaz dörtteib irinden (gelen birbiri
ne uygun talepler 'aldığında, üyelerden altı hafta içinde teklifi kalbul veya .reddettiklerini 
kendisine ıbildirmelerini ırica etmek suretiyle vaziyetten bütün üye ve ortak üyeleri telg
rafla 'haberdar eder. 

644 

645 
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646 3. — 78 ı'NıO. hükümlerine gıöre terbide dilen üyelerin ekseriyeti teklifin heyeti umumiyesi 

lelhinıdıe mıutaibık Ikaldığı taikdirde, yani 'teklif toluııan toplantının gündem, yer ve taırihi 
•kaıbul (olunursa, 'Genel Sekreter (bir telgraf sirıküleriyle 'keyfiyetten (birlik üye 've tortaik 
üyelerini halberdar ıeder. 

647 4. •— (l) Kaıbul olunan teklif 'konferansın ıbirlik meııkezinden »başka 'bir yerde top
lanmasına mütemayil ise, Genel Sekreter ilgili ımıemleiket (hükümetinden datyet eden Hükü
met olmayı kaibul 'edip etmediğini sorar. 

648 (ı2) Musibet eevap alıodığında, Genel Sekreter ibu Hükümetle muta'bık kalmak su
retiyle (konferansın toplanması için {gereken tedbirleri alır. 

649 (3) (Menfi cevap (halinde, 'Genel Sekreter, (konferansın /toplanmasını istiyen üye ve 
'ortak üyeleri konferansın yeri hakkında yeni tekliflerde (bulunmaya ıda'vet eder. 

650 5. ıKa'bul edilen teklifin (konferansın ıbirlik merkezinde toplanmasına mütemayil :ol-
malsı ıhalinde 3 ıneü 'falsıl 'hükümleri ıtatıbik edilir. 

651 6. '(.1) Teklifin iheyeıti umumıiyesi (ıgıündem, yer ve tarih) 76 No. (hükümlerine göre 
tâlyin edilen üyelerin Çoğunluğu tarafından (kabul lolunmadığı takdirde, Genel Sekreter, 
üyeleri, ihtilaflı husus veya »hususlar üzerindeki nihai 'cevaplarını altı (haftalık ibir süre 
içinde (bildirmeye 'davet ederekten ıbirlik üye ve ortak üyelerini alınan cevaplardan ha-
îberdar eder. 

652 (2)' ıBu hususlar 76 Nıo. (hükümlerine ıgöre tâyin edilen üyelerin çoğunluğu tarafın
dan ta'svibedildiğinde 'kalbul 'olunmuş gibi telâkki edilirler. 

653 7. Yukarıda işaret olunan usul, 'keza dünya çapındaki idari İbir konferaınsm içtimaa 
davet teklifinin idare konseyince yapılması halinde ile tatbik .olunur. 

FASIL — 7 

Birlik üye ve ortak üyelerinin talebi veya idare konseyinin teklifi üzerine bölgesel idari kon
feransların içtimaa daveti hakkında takibedilecek usul 

654 (Bölgesel idari konferanslar ıbahis 'konusu olduğu takdirde '6 ncı fasılda tarif edilen 
usul yalnız ilgili (bölgenin üye ve 'ortafc üyelerine tatbik »olunur. (Koınferaıns, 'bölge üye ve 
ortak üyelerinin isteği ürerine toplantıya çağrılacaksa, 'Genel ISekretenin 'bu (bölgedeki üye 
ve ortak üyelerin dörtte »birinden lehte talep alması (kâfidir. 

FASIL — 8. 

Bütün konferanslara dair müşterek hükümler bir konferansın tarih ve yerinin değişmesi 

655 1. Konferans tarih ve yerinin veya sadece ikisinden birinin değişmesi Birlik Üye ve 
Ortak Üyeleri tarafından talebedildiği veya İdare Konseyine teklif olunduğu takdirde yu
karıda tasrih olunan 6 ve 7. fasıl hükümleri kıyasen tatbik edilir. 'Bununla beraber, bu gi
bi değişiklikler ancak 76 No. hükümlerine göre tâyin edilen alâkalı Üyelerin çoğunluğu 
lehte karar verirse yapılabilir. 

656 2. Bir 'konferansın tarih veya yerinin değiştirilmesini teklif eden her Üye veya Ortak 
Üye, diğer Üye ve Ortak Üyelerin matlup sayıdaki muvafakatini almaya mecburdur. 

657 3. Lüzumu halinde, Genel Sekreter 645 No. da mevzuubahis 'bildirisinde meselâ baş
langıçta öngörülen yerde konferans hazırlıkları için masrafa girilmişse, konferansın tarih 
ve yerinin değiştirilmesiriin doğuracağı muhtemel malî neticeleri belirtir. 
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FASIL — 9. 

Konferansların İçtüzüğü 

MADDE — 1. 

Yerlerin sırası 

658 Konferansın oturumlarında delegasyonlar, temsil (ittikleri memleketlerin Fransızca isim
lerinin alfabe sırasına göre oturtulurlar. 

MADDE — 2. 

Konferansın açifo^ 

659 1. (1) Konferansın açılış celsesi, birinci genel assaıriblenin gündeminin hazırlanacağı 
delegasyon başkanları toplantısından evvel yapılır. 

660 (2) Delegasyon başkanları toplantısının başkam, 661 ve 662 No. '1ar hükümlerine uygun 
olarak tâyin olunur. 

661 2. (1) Konferans, davet eden Hükümet tarafından tâyin edilen bir şahsiyet tarafın
dan açılır. 

662 (2) Şayet davet eden Hükümet yoksa, konferans en yaşlı delegasyon başkanı tarafın
dan açılır. 

663 3. (1) İlk genel celse de, umumiyetle davet eden Hükümet tarafından gösterilen bir 
şahsiyet olan başkanın seçilmesine geçilir. 

664 (2) Şayet davet eden Hükümet yoksa, Başkan, 659 No. da zikredilen toplantı esnasın
da delegasyon ş'efleri tarafından yapılan teklif nazarı itibara alınara'ktan seçilir. 

665 4. ilk genel celsede keza şu işler yapılır : 
666 a) Konferans başkan yardımcılarının seçilmesi; 

'b) Konferans komisyonlarının teşkili ve bunların Başkan ve Başkan Yardımcılarının 
seçimi; 

667 c) Birlik Genel Sekreterliğinin ve icabı halinde davet eden Hükümet İdaresi tarafın
dan temin edilen personelden mürekkep konferans sekreter yazısının teşkili. 

MADDE — 3. 

Konferans Başkanının yetkileri 

668 1. Başkan, işbu Tüzükte kendisine tereddübeden diğer bütün vazifelerin ifasından 
•başkaca, genel celsenin her seansının açılış ve kapanışını tebliğ, müzakereleri idare, İçtüzü
ğün tatbikini temin eder, hatiplere söz verir, meseleleri oya sunar ve kabul edilen kararları 
ilân eder. 

669 2. Başkan, konferans çalışmalarının genel idaresine sahip olup genel celseler esnasında 
intizamın muhafazasına dikkat eder. Usul hakkındaki takrirler ve usullere dair varit olan 
sualler hakkında karar ve bilhassa müzakerenin veya toplantının talik veya kapanması hu
susunda teklif hakkına sahip bulunur. Lüzumlu telâkki ettiği takdirde de bir genel celse 
toplantısının açılışını tehir etmek kararını verebilir. 

670 3. Bütün delegasyonların, müzakere edilmekte olan mevzu üzerindeki fikirlerini ser
bestçe ve tam bir şekilde ifade etme hakkını korur. 

671 4. Müzakerelerin münakaşa mevzuu hudutları dâhilinde cereyanına dikkat eder ve gö
rüşülen mevzu çerçevesi dâhilinde kalmak gerektiği hususunu hatırlatmak için mevzudan 
uzaklaşan her hatibin sözünü kesebilir. 
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MADDE — 4. 

Komisyonların kurulması 

672 1. Genel celse konferansın müzakerelerine sunulan meseleleri tetkik etmek için komis
yonları •kura'bilirlcr. Komisyon ve tâli komisyonlarda keza çalışma grupları teşkil edebilir
ler. 

673 2. Tâli komisyonlar ve çalınma grupları ancak lüzumlu ise teşkil edilirler. 

MADDE — 5. 

Bütçe Kontrol Komisyonu 

674 1. Her konferans veya toplantının açılışında, genel celse, organizasyonu ve delegelerin 
emrine tahsis olunan teşkilât ve faaliyet vasıtalarını kıymetlendirmek, tratün konferans 
veya toplantı süresince meydana gelen masrafların hesaplarını tetkik ve tasdik etmekle mü
kellef »bir 'bütçe kontrol komisyonu kurar. Bu komisyon, buna iştirak etmek arzusunu gös
teren delegasyonların üyelerinden ayrı olarak Genel Sekreter ve şayet davet eden bir Hü
kümet varsa bunun (bir temsilcisini içine alır. 

675 2. Konferans veya toplantı için İdare Konseyince tasvi'bolunan bütçenin bitiminden 
önce, bütçe kontrol komisyonu, konferans veya toplantının sekreteri iğiyle işbirliği yaparak-
tan masrafların geçici durumunu genel celseye ısunar. Genel celse elde edilen terakkilerin, 
tasdik edilen bütçenin bitim tarihinden sonraki lbir tarihe temdidini icaıbettirip ettirme
diğine karar vermek için bu durumu, nazarı itibara alır. 

676 3. Her konferans veya toplantının sonunda, bütçe kontrol komisyonu, genel celseye 
konferans veya toplantı masraflarının tahminî tutarını, mümkün mertdbe doğru bir şekil
de ıgösteren bir rapor sunar. 

677 4. Bu raporun tetkik ve tasdikinden sonra, 'genel celse kendi mütalâasiyle birlikte, 
İdare Konseyinin ıgelecek yıllık toplantısına arz edebilmesi için bunu Genel Sekretere gön
derir. 

MADDE — 6. 

Komisyonların teşkili 

678 1. Tam selâhiyetli murahhaslar konferansları 
Komisyonlar, üye ve ortak üye memleketlerin delegelerinden ve 609 ve 610, numara

larda zikredilip bu hususta arzu gösteren veya genel celse tarafından tâyin olunan müşa
hitlerden teşekkül ıeder. 

679 2. İdari konferanslar 
Komisyonlar, üye ve ortak üyelerin delegeleriyle 618 - 621 No. larda zikredilip bu hu

susta arzu (gösteren veya Genel Assamblc tarafından tâyin edilmiş 'bulunan müşahit ve 
temsilcilerden 'müteşekkildir. 

MADDE — 7. 

Tâli komisyonların başkan ve başkan yardımcıları 

680 Her komisyonun başkanı, kurduğu tâli komisyonların başkanlariyle 'başkan yardımcı
larının iseçimini komisyonuna teklif eder. 
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MADDE — 8. 

îçtimaa davet 

681 Genel celselerle, komisyon, tâli komisyon ve çalışma gruplarının toplantıları konferan
sın toplantı mahallinde mümkün olduğu kadar önceden bildirilir. 

MADDE — 9. 

Konferansın açılmalından evvel sunulan teklifler 

682 Konferansın açılmasından evvel sunulan teklifler genel celse tarafından, işbu faslın 
4 ncü maddesi hükümlerine uygun olarak kurulmuş olan yetkili komisyonlar arasında tak
sim edilirler. Bununla beraJber, genel celse her hangi ıbir teklifi doğrudan doğruya müza
kere edebilir. 

MADDE — 10. 

Konferans esnasında sunulan teklif veya değişiklik teklifleri 

683 Konferansın açılmasından sonra sunulan teklifler veya değişiklik teklifleri duruma gö
re konferans başkanına veya yetkili komisyon başkanına veyahut konferans doküman
ları olarak bastırılmak ve tevzi edilmek üzere konferans sekreteryasma teslim edilir. 

684 2. Yazılı hiçbir teklif veya değişiklik teklifi ilgili delegasyon şefi veya yardımcısı ta
rafından imzalanmadıkça takdim edilemez. 

685 3. Bir konferans ve komisyon başkanı müzakerelerin cereyanını süratlendirmeye ma
tuf teklifleri her zaman takdim edebilir. 

686 4. Her teklif veya değişiklik talebi tetkik edilecek metni gayet sarih ve tam olarak 
ihtiva etmelidir. 

687 5. ı(l) Konferansın -başkanı veya" yetkili komisyonun başkanı, celse esnasında takdim 
edilmiş bir teklif veya değişikliğin şifahen mi yoksa 683 No. da 'belirtilen şartlar dâhilin
de neşir ve tevzi «dilmek üzere yazılı olarak mı yapılacağına her durumda karar verir. 

688 (2) Umumiyetle, bir oylama mevzuu teşkil eden mühim ıher teklifin metni, müzakere
den evvel etüdedilebilmesi için, konferansın çalışma lisanlarında ve mümkün olduğu kadar 
önceden tevzi edilmelidir. 

689 (3) Ayrıca, 683 No. da bahsi geçen teklif veya değişiklik tekliflerini alan konferans 
başkanı bunları, vaziyete 'göre, yetkili komisyonlara veya 'genel celseye 'havale eder. 

690 6. Salahiyetli her şahıs, konferans sırasında kendisi tarafından sunulan her teklif ve
ya değişiklik teklifini 'genel celsede okuyabilir veya okutturulmasını istiyebilir ve bunla
rın mucip sebeplerini izah edebilir. 

MADDE — 11. 

Bir teklif veya değişiklik isteğinin müzakeresi ve oya konulması için gereken şartlar 

691 1. Konferansın açılmasından evvel veya bir delegasyon tarafından konferans esna
sında sunulan (hiçbir teklif veya değişiklik teklifi 'bunun tetkiki sırasında asgari bir di
ğer delegasyon tarafından desteklenmezse müzakere edilemez. . 

692 2. Bu şekilde desteklenen her teklif veya değişiklik teklifi müzakere edildikten sonra 
oya sunulur. 
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MADDE — 12. 

Unutulan veya talik olunan teklifler yahut değişiklik teklifleri 

693 Bir teklif veya tâdil isteği unutulduğu veya tetkiki talik olunduğu takdirde bu teklif 
veya değişikliğin bilâhara unutulmamasına dikkat etmek teklifi yapan delegasyona aittir. 

MADDE — 13. 

Genel assamblede müzakerelerin idaresi 

694 1. Çoğunluk 
Genel bir celse sırasında bir oylamanın muteber olabilecek bir şekilde alınabilmesi için, 

konferansa iştirake salahiyetli ve oy verme hakkına sahip delegasyonların yarıdan fazla
sının celsede hazır bulunması veya temsil edilmesi lâzımdır. 

695 2. Müzakerenin cereyanı 
(1) Söz almak istiyen şahıslar ancak başkanın muvafakatini aldıktan sonra konuşabi

lirler. Umumi bir kaide olarak bunlar hangi sıfatla konuştuklarını belirterekten söze baş
larlar. 

696 (2) iSöz almış olan her şahıs, diğerlerinin kendi fikrini iyice anlıyabilmesi için keli
meleri tane tane söyliyerek ve münasip zamanlarda durarak yavaş yavaş ve açık bir şe
kilde konuşmalıdır. 

697 3. Usul hakkında takrir ve usulü müzakere 
(1) Müzakereler sırasında, bir delegasyon uygun mülâhaza ettiği anda işbu tüzüğe 

uygun olarak Başkan tarafından derhal bir karar alınmasını icabettirecek, usul hakkında 
her çeşit takrir verebilir veya usulü müzakereye dair bir sual tevcih edebilir. Her delegas
yon, başkanın kararmı talebedebilir, fakat hazır bulunan ve oy kullanan delegasyonların 
ekseriyeti tarafından reddedilmedikçe başkanın verdiği bu karar muteber kalır. 

698 (2) Usul hakkında bir takrir veren delegasyon bu müdahalesinde görüşülmekte olan 
mevzuun esasından bahsedemez. 

699 4. Usul hakkında verilen takrirlerle usulü müzakereye dair tevcih olunan suallerin 
öncelik sırası. 

697 ve 698 numaralarda bahis konusu edilen usul hakkında verilen takrirlerle us^lü 
müzakereye dair tevcih olunan sualler aşağıdaki öncelik sırasına göre muameleye konur : 

a) işbu tüzüğün tatbikine mütaallik her usulü müzakere teklifi, 
700 b) Celsenin tatili, 
701 c) Celsenin taliki, 
702 d) Görüşülen mevzuun müzakeresinin tehiri; 
703 e) Görüşülmekte olan mevzu üzerinde müzakerenin kapanması, 
704 f) öncelik sırası başkan tarafından 'kıyasen tesbit edilen usul hakkındaki diğer bü

tün takrirler veya usulü müzakereye dair sualler. 
705 5. Celsenin tatili veya taliki için verilen takrir. 

Bir meselenin müzakeresi sırasında bir delegasyon, teklifinin mucip sebeplerini göster-
anek suretiyle toplantının tatil veya talikini teklif edebilir. Şayet bu teldif desteklenirse, 
tatil ve talik tekliflerinin aleyhinde ve bilhassa bu mevzuda konuşacak iki hatübe söz veril
dikten sonra takrir oya sunulur, 

7Q6 6. Müzakerenin tehiri için verilen takrir. 
Her meselenin müzakeresi esnasında bir delegasyon muayyen bir müddet için müzake

renin tehirini teklif edebilir. Böyle bir tafkrir münakaşaya sebebolduğu takdirde, takriri ve
ren hariç, biri lehte ve ikisi aleyhte olmak üzere yalnız üç hatip konuşabilir. 
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707 7. Müzakerenin kapanmasına dair takrir. 

Bir delegasyon müzakere edilmekte olan meselenin müzakeresinin kapanmasını her an 
teklif edbilir. Bu takdirde söz, müzakerenin kapanması aleyihinde olan iki hatibe verilir ve 
bundan sonra takrir reye konur. 

708 8. Müdahalelerin tahdidi. 
(1) Genel celse belirli bir mevzu üzerindeki aynı bir delegasyonun müdahalelerinin 

sayı ve süresine muhtemelen tahdid edebilir. 
709 (2) Bununla beraber, usul hakkındaki sualler üzerine Başkan her müdahaleyi âzami 

beş dakika olarak sınırlandırır. 
710 (3) Bir hatip kendisine tanınmış olan müddeti tecavüz ettiği takdirde Başkan assamb-

leyi ikaz ve hatipten sözünü çabuk bitirmesini rica eder. 
711 9. Hatip listesinin kapanması 

(1) Bir müzakere esnasında başkan, kayıtlı hatiplerin üstesini okutturabilir. Bu listeye 
söz almak arzusunu izhar eden delegasyonların isimlerini ilâve eder ve assamblenin tasvibiyle 
listenin kapandığını ilân edebüir. Bununla beraber, istisnai bir hal olarak, başkan uygun 
gördüğü takdirde, hatip listesi kapandıktan sonra dahi evvelce yapılmış bir beyanata cevap 
verilmesine müsaade edebilir. 

712 (2) Hatiplerin listesi bittikten sonra, başkan, müzakerenin kapandığını beyan eder. 
713 10. Salâhiyet meselesi 

Salâhiyete dair vâridolabilecek sualler, müzakere halindeki mevzu oya sunulmadan 
evvel düzenlenmelidir. 

714 11. Takririn geri alınması ve yeniden verilmesi 
Takrir sahibi, oya (konulmadan evvel verdiği takriri geri alabilir. Müzakerelerden. geri 

alınan her takrir tadil edilsin veya edilmesin ya tadilât sahibi ya bir diğer delegasyonca 
tekrar sunulabüir yahut geri alınabilir. 

MADDE — 14. 

Oy kullanma yetkisi 

715 1. Konferansa iştirak etmek üzere, bir Birlik Üyesi tarafımdan usulü dairesinde ken
disine yetki verilmiş olan delegasyon, Anlaşmanın 2 nci maddesine uygun olarak, konfe
ransın bütün celselerinde bir oy hakkına sahiptir. 

716. 2. Bir Birlik Üyesinin delegasyonu oy verme hakkını Genel Tüzüğün 5 nci faslında 

belirtilen şartlar dâhilinde kullanır. 

MADDE — 15. 

Oy verme 
717 1. Ekseriyetin tarifi. 

(1)' Ekseriyet, mevcut ve oy veren delegasyonların yansından fazlası ile teşkil 
olunur. 

718 (2)1 Ekseriyeti teşkil için (gerekli oyların hesabında çekimserler nazarı itibara alın-
(mazlar. 

719 (3) Oyların eşidolması halinde, teklif veya değişiklik teklifi rtedldıeldilmiş telâkki 
olunur. 

720 (4) İşbu Tüzüğe göre, (bir teklifin lehinde veya aleyhinde oy veren her delegasyo
na «mevcut ve oy veren delegasyon» denir. 
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721 2. Oya iştirak etmeme. 

Mcvcuidolup da muayyen bir oya iştirak etnıiyen veya oya iştirak etmiyeeeklerini kati 
olarak beyan eden delegasyonlar, ne 694 No. da tarif edilen çoğunluğun teıslbiti bakımın
dan namevcut ve ne ide işlbu im akidenin 723 No. hükümlerinin tatbiki bakımımdan çekimser 
telâkki olunurlar. 

722 3. Hususi ekseriyet. 
'Birlik Üyeliğine kaibul bakımından gerekli ekseriyet Anlaşmanın 1 nci maddesinde 

teslbit edilmiştir. 
723 4. Çekimser oyların yüzde elliyi geçmesi hali. 

Çekimser .oyların sayısı, verilen oyların (lehte, aleyhte, çekimser) yarısını tecavüz 
ettiği taikdirde, müzakere edilmekte olan mevzuun tetkiki çekimser oyların kaale alnım ı-
yaeağı ımütaakıp bir celseye talik olunur. 

724 5. Oy verme usulü. 
(1) 7'27 No. da zikredilen durum hariç, oy verime usulü ş'öyldlir: 

725 a) Genel kaide olarak el kaldırıma suretiyle: 
I)) Yukarıdaki oy verme usulü ile ekseriyetin sarih olarak tâyin olunmaması veya 

en az iki delegasyonun bunu istemesi halimde isımen çağrılmak suretiyle. 
726 (2) İsmen çağrılmak suretiyle oy verme, temsil olunan Üyelerin Fransızca isimleri

nin alfabetik sırasına göre yapılır. 
727 G. Gizli oy. 

Mevcut ve oy verme hakkına sahip bulunan 'delegasyonlardan en az beşi talebedersıe 
gizli oy usulüne miüracaat olunur. Bu vaziyette siekret'erlik, oyun gizliliğini sağlamak 
üzere 'derhal gereken tödlbirleri alır. 

728 7. Oy -esnasında müdahalenin men'i. 
Oy verme başladıktan slomra hiçbir delegasyon oy vermenin cereyan tarzına dair usul 
hakkında sualden başka müdahalede bulunamaz. 

729 8. Oy hakkında izahat. 
Başkan, oy verilmesini mlütaakıp oyları hakkında izahat vermeyi arzu eden delegas

yonlara söz verir. 
730 9. Bir teklifin kısım kısım oylanması. 

(1) 'Teklifi yapanın talelbi veya Gcn'el Assaımblenin muvafık görmesi veyahut teklif 
sahibinin tavsibiyle başkanın yaptığı teklif üzerine, bir teklif kısımlara ayrılarak muh
telif kısımları ayrı ayrı oya arz olunur. Teklifin kaibul olunan kısımları daha sonra- bir 
kül halinde tekrar oya arz olunur. 

731 (2) Teklifin bütün kısımları reddolunduğu takdirde teklifin kendisi de reddolunmuş 
telâkki edilir. 

732 10. Aynı mesele ile ilgili tekliflerin oylama sırası 
(1) Her hangi bir mesele üzerinde birçok teklif vâki olduğu takdirde, genel assamb-

le bunun aksine bir karar vermedikçe teklifler arz olundukları sıraya göre oya sunulur. 
733 (2) Her oydan sonra, assamble mütaakıp teklifin oya arz olunmasına lüzum olup ol

madığına karar verir. 
734 11. Tadilât 

(1) Esas teklifin bir kısmında yalnızca ilâve, çıkarına veya bu teklifin bir kısmının 
revizyonundan ibaret her değiliklik teklifi bir tadilât addolunur. 

735 (2) Teklifi sunan delegasyon tarafından kabul edilen her tadilât, teklifin esas metnine 
derhal ithal edilir. 

736 (3) Şayet assamble ilk teklifi mugayir bulursa hiçbir değişiklik teklifi bir tadilât gibi 
mülâhaza olunamaz. 

737 12. Tadilât üzerinde oy verme 
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(1) Şayet bir teklif bir tadilâtı bahis mevzuu ediyorsa evvelâ bu tadilât üzerinde oya 

müracaat olunur. 
738 (2) Şayet bir teklif birçok tadilâta konu teşkil ediyorsa, esas metinden en fazla 

ayrılan tadilât önce oya sunulur ve aynı usul, bütün tadilât teklifleri tetkik edilinceye 
kadar devam eder. 

739 (3) Şayet bir veya birkaç tadilât kabul edilirse bu şekilde tadil edilen teklif bilâhara 
oya arz olunur. 

740 (4) Hiçbir tadilât kabul edilmezse ilk teklif oya sunulur. 

MADDE — 16. 

Komisyon ve tâli komisyonlar müzakerelerin idaresi ve oy verme usulü 

741 1. Komisyon ve tâli komisyonların başkanları, 3 ncü maddeye göre konferans başka
nına verilenlere müşabih yetkilere sahiptirler. 

742 2. Çoğunluk meselesi hariç olmak üzere, genel celsedeki müzakerelerin idaresine ait 
13 ncü maddede tesbit edilen hükümler, komisyon veya tâli komisyonların müzakerelerine 
de tatbik olunur. 

743 3. 722 No. da mevzuubahis durum hariç, 15 nci maddede tesbit edilen hükümler, ko
misyon veya tâli komisyonlardaki oy vermelerde tatbik olunabilir. 

MADDE — 17. 

İhtirazı kayıtlar 

744 1. Genel kaide olarak, diğer delegasyonlara kendi noktai nazarını kabul ettiremiycn 
delegasyonlar, imkân nisbetinde, ekseriyetin kanaatine iştirak etmiye çalışmalıdırlar. 

745 2. Bununla beraber, her hangi bir kararın kendi hükümetinin Anlaşmayı tasdike 
veya bir Tüzüğün revizyonunu kabule mâni olacağına kanaat getiren bir delegasyon, bu 
karar hakkında geçici veya katî ihtirazî kayıtlar ileri sürebilir. 

MADDE — 18. 

Genel Assamble zabıtları 

746 1. 'Genel leelselerin zalbıtları konferans sekreteryası tarafından hazırlanır. Sekre-
terya, bu zaıbıtlaon tetkik 'olunacakları tarihten mümkün olduğu kadar evvelden delegas
yonlara tevziini sağlamaya çalışır. 

747 2. Zaıbıtlar tevzi olunduktan sonra, ilgili delegasyonlar ımümkün olan en kusa zaman
da konferans ^sekreterliğine yaızılı olaraik lüzumlu addettikleri tahsisatı »bildirebilirler. Bu 
'hal, zalbıtların tasdik 'olunduğu celse sırasında (bunların şifahi ıo.larak tasihijhat talefoetme-
lerine (bir mâni teşkil ,etme<z. 

748 3. (1) Genel .kaide alarak, zabıtlar mümkün 'Oİduğu kadar muıhtasar Ibir metin dâ
hilinde istinadettikleri delillerle birlikte teklifleri ve nihai 'kararları iıhtiva eder. 

749 (2) Bununla 'beraıber, her delegasyon müzakere esnasında yaptığı her >han/gi bir 
beyanatının hülâsasının veiya tam metninin zapta geçirilmesini istemek .hakkına sahiptir. 
(Bu takdirde ıgenel kaide olaraik, raportörlerin işini (kolaylaştırmak maksad'iyle (beyanatı
nın iba'şında delegasyon ;bu .hususu belirtmelidir. Ayrıca, 'Oturumun kapanmasını mütaakip 
iki sat dçinde ibu 'beyanatına ait metni bizzat konferans sekreterliğine vermelidir. 

750 4. Beyanatın zapta (geçirilmesine dair 749 No. da verilen yetki «bütün hallerde ihti
yatla kullanılmalıdır. 
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MADDE — 19. 

Komisyon ve tâli komisyonların lâyiha ve raporları 

751 1. (1) Komisyon -ve tâli komisyon müzakereleri konferans 'sekreteryası tarafımdan 
hazırlanan ive her celse için ayrı ayrı olmak üzere, içinde müzakerelerin esas noktalarının 
ve kayda değer muhtelif fikirlerle heyeti umuımiyesinden doğan teklifler ve kararların be
lirtildiği lâyihalarda hülâsa okunur. 

752 (fi) Bununla /beraher, her delegasyon 749 No. da ımevzuuhalhis yetkiyi kullanmak 
hakkını haizdir. 

753 (3) Yukarıda belirtilen yetki ihtiyatlar lüzumlu telâkki ettikleri takdirde kısmî ra
porlar hazırlıyabilirler ve muhtemelen çalışmalarının sonunda, (kendilerine tevdi olunan 
etüt mevzularından doğan teklif ve kaparları muhtasar hir şekilde tekrarlıyan nihai bir 
rapor takdim 'edebilirler. 

MADDE — 20. 

Zabıt, lâyiha ve raporların tasdiki 

755 1. (1) Genel kaide -olanak, her umumi celse veya komisyon »veyahut tâli komisyon 
oturumunun bidayetinde, Başkan, bir evvelki toplantının 'zabıt veya lâyihası hakkında 
delegasyonların 'bir itirazı olup olmadığını sorar. Sekreterliğe bir tâdil teklifi verilmediği 
yaihut şifahen (bir itiraz vâki olmadığı takdirde 'bu 'vesair tasdik .edilmiş addolunur. 
Aksi halde, zalbıt veya lâyihada gerekli deşğişiklik yapılır. 

756 ('2)1 Kısmî veya nihai her rapor ilgili komisyon veya tâli komisyon tarafından tas
dik edilmelidir. 

757 2. (1) 'Sonuncu celsenin zaptı, Ibu celsenin başkanı tarafından tetkik ve tasdik olu
nur. 

758 (3) Bir (komisyon veya tâli 'bir komisyonun son celsesinin 'zaptı ibu komisyon veya 
tâli komisyonun ıbaşkanı tarafından tetkik ve tasdik olunur. 

MADDE — 2 1 . 

Tahrir komisyonu 

759 1. Beyan olunan mütalâalar nazarı itibara alınmak suretiyle, muhtelif (komisyonlar 
tarafından mümkün olduğu kadar nihai şekillerine göre kaleme alınan anlaşmanın, tüzük
lerin <ve konferansın diğe;r nihai anlaşmalarının metinleri, mânasını değiştirm'eden şeklini 
mükemmelleştirmek ve tadile uğramamış eski metinleri, bunları bir araya ıgetirmekle gö
revli ibir tahrir komisyonuna tevdi olunur. 

760 2. Bu metinler, tahrir komisyonunca, bunları tasdik veyahut yeniden tetkik olunmak 
üzere yetkili komisyona iade eden ıgenel celseye sunulur. 

MADDE — 22. 

Numaralama 

761 1. Revizyona tabi metinler ait fasıl, madde ve paragrafların numaraları, ıgenel celsede 
birinci defa okununcaya kadar muhafaza edilir, ilâve olunan metinler ıgeçici olarak '«A» 
«B» ve isair gibi ilâvelerle birlikte ilk metindeki ison paragrafın numarasını taşırlar. 

762 2. Fasıl, madde ive paragrafların nihai olarak numaralandırılması, birinıci okunuşda 
kabullerinden sonra tahrir komisyonuna bırakılır. 
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MADDE — 123. 

Kati tasvip 

763 Anlaşma, tüzük ve diğer anlaşmaların metinleri, ıgenel ©else tarafından ikinci oku
nuşta 'tasvibolunduklarmda katileşmiş sayılır. 

MADDE — 24. 

İmza 

764 Konferans tarafından tasdik olunan nihai metinler temsil olunan memleketlerin Fran
sızca isimlerinin alfabe sırasına göre, genel tüzüğün 5 nci! faslında zikredilen yetkileri 
haiz delegelerin imzasına sunulur. 

MADDE — 25. 

Basın tebliği 

765 Konferansın çalışmaları hakkındaki resmî tebliğler, ancak konferans başkanının veya 
başkan yanmcılarından birinin müsaadesiyle basma verilebilir. 

MADDE — 26. 

Muafiyet 

766 Konferans süresi zarfında konferansta hazır bulunan delegasyon üyeleri1, idare kon
seyi üyeleri, Birlik daimî teşekküllerinin yüksek memurları ve Birlük Sekreterliğinin! Kon
feransa ayrılmış olan personeli, konferan'sın toplandığı memleket hükümetinin diğer hü
kümetler ve ilgili hususi işletmelerle mutabık kalabildiği nîsbette, posta, telgraf ve tele
fon ücretleri muafiyetinden istifade etmek hakkını haizdirler. 

2. KISIM 

Milletlerarası istişari komiteler 

FASIL — 10. 

Genel hükümler 
767 J. Genel Tüzüğün ikinci kısmının hükümleri, Anlaşmanın milletlerarası istişari1 ko

mitelerin vazife ve bünyesinin tarif edildiği' 14 ncü maddesini tamamlar. 

FASIL — 11. 

İştirak şartları 

768 1. (1) Her milletlerarası istişari komitenin üyeleri şunlardır. 
a) Hukukan, Birliğin Üye ve Ortak Üyelerinin hepsinin idareleri; 

769 b) Kendisini tanıyan üye veya Ortak Üyemin tasvibiyle ve aşağıda yazılı usulün tat
biki şartiyle bu komitenin çalışmalarına iştirak etmeyi istiyen her tanınmış hususi işlet
me. Bu hususi işletme, şayet ilgili üye veya ortak üye, özel olarak al'âkali istişari1 komi
teye bu mevzuda onu salahiyetli kıldığını bildirmemişse kendisini tanımış olan üye veya 
ortak üye adına hareket edemez. 
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770 (2) Tanınmış bir hususi işletmenin bir istişari komitenin çalışmalarına iştirak için ya

pacağı ilk talep, bunu üye ve ortak üyeleri'n hepsine ve bu istişari! komitenin müdürüne 
bildirecek olan Genel Sekretere yapılır. Hususi bir işletmeden gelen talep 'bu hususi iş
letmeyi tanıyan Üye' veya Ortak Üye tarafından: tasvib olunmalı dır. 

771 2. (1) Çalışmalarını Milletlerarası Telekomünikasyon Biriliğinin faaliyetleriyle koor-
dine eden ve müşterek faaliyetleri1 olan milletlerarası teşekküllerin, istişa'ri komitelerin 
çalışmalarına istişari! mahiyette iştirak etmeleri' kabul edilebilir. 

772 (2) Milletlerarası bir teşkilâtın bir istilşari komitenin çalışmalarına iştirak için olan 
ilk talebi, telgrafla bütün Üye ve Ortak Üyeleri! bu talepten: haberdar ederek kendileritni 
bu talebin kabulü hakkında bir karar vermeye davet edecek olan Genel Sekretere yapı
lır; üyelerden bir ay zarfında gelecek cevapların ekseriyeti lehte olduğu takdirde, talep 
kabul edilir Genel Sekreter bu istişarenin neticesini' Üye ve Ortak Üyelerin hepsine ve 
il'gİl'i istişari komitenin müdürüne bildirir. 

773 3. fi) Telekomünikasyon meselelerin'ln etüdü veya telelamıünikasyon servislerine mah
sus malzemelerin etüdü veya imai'âtiyle meşgul' olan ilmî veya sınai1 teşekkülTerib, ilgili 
memleketler idarelerinin bu husustaki tasvibi alınmak şartiyle, istişari komitelerin etüt 
komisyonlarının toplantılarına istişari mahiyette iştirakleri1 kabul edilebilir. 

774 (2) İlmî veya sınai bir teşekkül tarafından bir istişari komitenin etüt komisyonlarının 
oturumlarına kabul edilmeye a'Jt yapılan ilk talep, bu istişaıril komitenin müdürüne gönde
rilir. Bu talep ilgili memleketin: idaresi tarafından tasvibokınmalıdır. 

775 4. Bir îsti'şari Komitenin, çalışmalarına iştirakleri kabul 'edilmiş olan her tanınmış hu
susi işletme, milletlerarası teşekkül veya her ilmî veya sınai teşekkül. Genel Sekretere 
gönderilmüş bir tebliğ ile bu iştirakten istifa etmek hakkına sahiptir. Bu istifa, tebliğin 
Genel Sekreter tarafından alınış gününden itibaren bir senelik bir sürenin hitamında 
meriyete girer. 

FASIL — 12. 

Genel Assartıblenin rolü 

776 Genel Assamble : 
a) - Etüt komisyonlarının raporlarını tetkik ve bu raporların ihtiva ettiği mütalâa pro

jelerini tasvip, tadil veya reddeder. 
777 b) 190 No. hükümlerine uygun olarak etüdeclilecek yeni mevzuların listesini hazır

lar ve lüzumu halinde bir etüt programı tanzim: eder; 
778 c) İhtiyaca göre, mevcut etüt komisyonlarını muhafaza eder ve yenilerini kurar. 
779 d) Etüdedilecek mevzuları etüt komisyonlarına tevzi eder; 
780 e) Müdürün, Genel Assamhlcnin son toplantısından beri komitenin faaliyetleri hakkın

da hazırladığı raporu tetkik ve tasdik eder; 
781 f) İdare Konseyine arz edilmek üzere, gel'ecek genel assaımbleye kadar, komitenin 

malî ihtiyaçları hakkındaki tahminini tasdik eder; 
782 ıg) Anlaşmanın 14 ncü maddesi ve Genel Tüzüğün ikinci kısmının hükümleri çer

çevesi 'dâhilinde lüzmmllu addedilen diğer meseleleri tetkik eder. 

FASIL — 13 

Genel assamble toplantıları 

783 1. Genel assamble, evvelki genel assamblede tesbit edilmiş bulunan tarih ve yerde, 
normal olarak her üç senede bir toplanır. 
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784 2. Genel assamblenin bir toplantısının tarihi ve yeri veya sadece ikisinden biri, kendi 

görüşlerini bildirmesini istiyen .genel se'krcterin bir talebine cevap vermiş Birlik Üyekri 
ekseriyetinin tasvibiyle değiştirilebilir. 

785 3. Bu toplantıların her birinde, bir istişari komitenin gendi assaımblesine, toplantının 
yapıldığı memleketin delegasyon başkanı veya bu toplantı Birlik merkezinde yapıldığı 
takdirde bizzatgenel assaımblece scçMmiş bir şahıs başkanlık eder; Başkana genel as
samble taraf ıdnan seçilmiş Başkan yardımcıları yardıım «der. 

786 4. Bir istişari komitenin genel assamblesiinin sekreteryası bu komitenin ihtisas sek
reterliği ile gerekiyorsa davet eden hükümetin idaresinin ve Genel Sekreterlik persone
li tarafından ifa olunur. 

FASIL — 14 

Genel assamblelerde kullanılacak diller ve tatbik edilecek oy verme hakkı 

787 1. (1) Genel assamblenin toplantıları esnasında kullanılacak diller Anlaşmanın 
17 nei aıaddesinde bahis konusu edilen di/İlerdir. 

788 (2) Etüt komisyonlarının hazırlayıcı doikûmanları, G'enell assaımblelerûn doküman ve 
zabıtları ve bu assambleleri müteakip milletlerarası istişari komiteler tarafından neş
redilen dokümanlar Birliğin üç çalışma dilinde hazırlanır. 

789 2. İstişari .komitelerin genel assambl.e!!erinin oturumllarında oy verme yetkisini haiz 
üyeler, 13 ve 250 No. larda zikredihıvAş bulunan üyelerdir. Bununla beraber, Birlik Üyesi 
bir memleket bir idare tarafından temsil okunmadığında bu memleketin tanınmış hususi 
işletmelerinin temsilıcileri, sayıları ne olursa olsun 769 No. hükümleri mahfuz kalmak 
şartiyle, kül halinde bir tek oya sahipth'ler. 

FASIL — 15 

Etüt komisyonları 

790 1. Genel assamble, tetkika arz ettiği meseleleri halletmek için gerekli etüt komis
yonlarını teşkil eder. İdareler, tanınmış hususi işletmeler ve 671 ve 772 No. hükümlerine 
uygun olarak, etüt komisyonları çalışmalarına iştirak arzusu kabul edilen milletlerarası 
teşekküller isimlerini ve genel assamblenin toplantısı sırasında yahut bilâhara ilgili isti
şari komite .müdürüne bildirirler. 

791 2. Bundan baş'ka ve 773 ve 774 No. lıı hükümler baki kalmak şartiyle ilmî veya sı
nai teşekküllerin uzmanları, istişari mahiyette, her hangi bir etüt komisyonunun her top
lantısına iştirak edebilirler. 

792 3. Genel assamble, bu etüt komisyonlarının her birine başkanlık edecek olan ba§-
raportörîeri ve başraportör (yardımcılarını tâyin eder. Genel assamb'lenin iki toplantısı 
arasında bir başraportör vazifesini yapamıyacak bir hale gelirse, başraportör yardımcısı 
bunun yerini alır ve etüt komisyonu, müteakip toplantısı sırasında üyelleri arasından 
yeni bir başraportör yardımcısı seçer. Keza, bu aynı süre zarfında başraportör yardımcısı 
vazifesini yapamıyacak duruma gelirse etüt komisyonu yeni bir başraportör yardımcısı 
seçer. 
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FASIL — 16 

Etüt komisyonları işlerinin halli 

793 1. Etüt komisyonlarına tevdi edilen meseleler, imkân nisbetinde, muhabere yoluyle 
halledilir. 

794 2. (l)iBununla beraber, mühim birçok meselelerin halledilmesi için lüzumlu görülen 
etüt komisyonlarının toplantıları mevzuunda genel assamble gerekli direktifler verebilir. 

795 (2) Ayrıca, genel assambleden sonra bir başraportör muhabere suretiyle halledilemi-
yen meseleleri şifahen müzakere etmek üzere kendi etüt komisyonunun, genel asseblece 
derpiş edilmiyen toplantıya çağrılmasını lüzum görürse, idaresinin müsaadesiyle ve kendi 
komisyon üyeleriyle istişare ettikten sonra masrafların asgari hadde tutulması hususunu 
göz önünde bulundurarak münasip bir yerde bir toplantı yapılmasını teklif edebilir. 

796 3. Bununla beraber, fuzulî seyahatler ve uzun sürecek gaybubetlerin önüne geçmek 
üzere bir istişari komitenin Müdürü, ilgili muhtelif etüt komisyonlarının başraportörle-
riyle mutabık kalarak, aynı mahalde, aynı müddet zarfında yapılacak olan etüt komis
yonları grupunun tonlaritılarma ait genel plânı tanzim eder. 

797 4. Müdür, etüt komisyonlarının nihai raporlarını, iştirak eden idarelere, istişari ko
mitenin tanınmış hususi işletmelerine ve muhtemelen, ona iştirak etmiş bulunan millet
lerarası teşekküllere, gönderir. 

Bu raporlar, mümkün olan en kısa bir zamanda ve her halde genel assamblenin mü-
taakıp toplanma tarihinden en az bir ay önce ellerine geçecek şekilde erken gönderilme
lidir. Bu hüküm ancak Etüt komisyonlarının toplantıları, Genel assamblenin toplantısın
dan hemen evvel yapıldığı takdirde ihlâl edilebilir. Yukarıdaki şartlar dâhilinde gönde
rilecek raporlar ilgisi olmıyan meseleler, Genel assamblenin gündemine kaydedilemezler. 

FASIL — 17 

Müdürün görevleri. İhtisas Sekreterliği 

798 1. (1) istişari komitenin müdürü, Genel assamble ve Etüt komisyonlarının çalışma
larını koordine eder ve Komite çalışmalarının organizasyonundan sorumludur. 

799 (2) Müdür, komitenin dokümanlarından sorumludur. 
800 (3) Müdür, komite çalışmalarının organizasyonunda doğrudan doğruya kendi emri 

altında çalışan mütehassıs personelden müteşekkil bir sekreterlikten faydalanır. 
801 (4) Bir istişari komitenin ihtisas sekreterliklerinin, lâboratuvar ve teknik tesislerinin 

personeli, idari bakımdan, Genel Sekreterin otoritesi altında bulunur. 
802 2. Müdür, Tam (Salahiyetli Murahhaslar konferansı veya İdare Konseyi tarafından 

tasvibedilon bütçe çerçevesi dâhilinde, bu sekreterliğin teknik ve idari personelini seçer. 
Bu teknik ve idari personelin tâyini, müdürle mutabık kalmak suretiyle, Genel Sekreter 
tarafından yapılır. Tâyin ve işten çıkarılmaya ait nihai karar Genel Sekretere aittir. 

803 3. Müdür, istişari mahiyette olmak üzere, genel asamblenin ve etüt komisyonlarının 
müzakerelerine tam salâhiyetle iştirak eder ve genel assamble ile etüt komisyonları top
lantılarının hazırlıklarına ait gereken bütün tedbirleri alır. 

804 4. Müdür, Genel assambleye sunduğu bir raporda, genel assamblenin son toplantısın
dan beri istişari komitenin faaliyeti hakkında bilgi verir. Bu rapor, tasdik edildikten son
ra idare Konseyine arz edilmek üzere Genel iSekretere gönderilir. 

805 5. Müdür, Konısey ve Birlik üye Y<& arfcaık üyelerimi nDailûımıaıttıaır1 kıflımak üiaıkısadiyl'e 
Komitenin evvelki sene içinde faaliyetleri halkkındaki bir raporu İdare Konsıeyiınıin yıl
lık oturumuma sunıajr. 
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806 6. Müdür, .gelecek Genel Assamblesiınıe kadar İstişarî Kamıibenin malî ihtiyaçları

nın Ibk tahmftnini Genel Assamlblenim tasdikine arz eder. Bu tahmini tasdik edildikten 
sorara, İdare Konseyine 'arz <edilmesıi iıçiın Genel 'Sekretere gönd-eırıilijr. 

807 7. Müdür, Genel Sekreterin Birliğin yıllık bütçe tahminlerine dâhili etınesi için, Ge
nel Assambfte tarafından tasvibolunam Komdtenin mualî ihtijyaçjlariyle ifLgüM tahminimle 
dayanacaktan gelecek sene için Komitenin masraf tahminlerini hazımlar. 

808 8. Müdür, Anlaşma hükümleri dâhilinde Birliğim teknik işlbidâği faaliyetteine ge-
ıreği veçhile iştirak ıedeır. 

FASIL — 18. 

İdarî konferanslar için yapılacak teklifler 

809 1. d91 No. ya uygun olarak İstişarî komitelerin Genel Asısamlbldlieni 203 No. da belir-
ttilıen tüzüklere ıait tadiHât teklifleri yapabilirler. 

810 2. Bu tdklilfler, 627 No. da söaü edilen şartSliar dâhilimde >bir araya getirilmek, koor-
dine edilmek v.e tebliğ olummak maksadiyle ımlünasip 'bir zamıanda Genel iSe'kreter© 
gönderillir. 

FASIL — 19. 

İstişarî komitelerin birbirleriyle ve diğer milletlerarası teşekküllerle olan münasebetleri 

811 1. (1) İstişarî komitelerin Geneli assamhleleri, ilgisi müşterek olan meseleler üze
rinde ötüt yapmak ve tavsiyeler ısard etmek üzere .karma kömdısyonılıar teşkil 'edebilMer. 

812 (2y fotişarî ıkomiteHertin müdürleri, 'başıraportörler il© teşriki mesai ©derek, ilgisi 
(müşterek olan meseleler üzıerinde 'etüt yapmak ve tavsiye projeleri hazırlamak gayesiyle 
iki İstişarî Komitenin etüt komisyonlarının karma toplantılarını organize edebilirler. 
Bu tavsiye projeleri, îstişarî komitelerin herbiırinin Genel Assamiblenin gelmek toplan
tısına ısunu'hır. 

813 2. İstişarî kamdıtelerden hiri, diğer İstişarî Komitenin veya milletlerarası bir teşki
latın bir toplantısında temsili olunmaya davet edildiğinde, bu İstişarî Komitenin Genel 
Assamblesi veya müdürü, 156 No. ya nlazsaran istişarî oyla bu temsil keyfiyetini sıapa-
mak için tedhMier almaya salahiyetlidir. 

814 3. Genel iSekneter, Genel Sekreter Yardımcısı, Milletlerarası Frekans Kayıt Komi
tesi Başkanı ve bir diğer İstişarî Komitenin müdürü veya IbunHarın temsilcileri, bîr 
İstişarî Komitenin1 toplantılarına, istişarî mahiyette odlmıalk üzere, iştinaJk edebilirler. 
Icıalbı halinde, bir Istiışaırî Komite, temsil edilmeyi lüzaımlıu görmemiş Tmluman Birliğin 
her hangi bir daimî teşekkülünün temsiHciil'erini isıtişıarî mahiyette oflimıalk rüaere, toplan
tılarıma davet edehldr. 

1965, Montreux 

Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasına Ekli 

NİHAÎ PROTOKOL 

(1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının imzalanması esnasında, imza 
sahibi Tam Salahiyetli Murahhaslar 1965 Montr»eux Tam Salahiyetli Muralhhaslar Konferan
sının nihai anlaşmalar kısmını teşkil eden aşağıdaki beyanları senet ittihaz ederler : 
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I 

Afganistan .için : 
(1965 Montereux) Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin Tam Salahiyetli Murahhaslar 

Konferansındaki Afganistan Kıraliyet Hükümeti delegasyonu, Birlik masraflarının ödenme
sinde kendi iştirak hissesinde bir artışa sebehiyet verebilecek her hangi bir malî tedbiri ka
bul etmeme ve, Üye ve Ortak Üye memleketlerinin Anlaşma hükümlerine riayet etmemeleri 
halinde, kendi telekomünikasyon 'servislerini korumak maksadiyle lüzumlu görebileceği her 
türlü tedbiri Hükümeti adına alma hakkını mahfuz tutar-. 

II 

Cezayir (Cezayir Dem'okrat ve Halk Cumhuriyeti) : 
Cezayir Demokrat ve Halk Cumhuriyeti delegasyonu bâzı Üye veya Ortak Üyelerin her ne 

şekilde olursa olsun (1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşma'sı hükümlerine 
riayet etmemeleri halinde veya Üye veya Ortak Üyeler tarafından yapılan ihtirazı kayıtlar 
kendi telekomünikasyon servislerini ihlâl ettiği veya Birlik masraflarına iştirak hissesinin ar
tırılmasına sebebiyet verdiği takdirde, menfaatlerini korumak 'maksadiyle lüzumlu görebileceği 
'bütün tedbirleri alma hakkını mahfuz tutar. 

III 

Cezayir (Cezayir DeımJokrat ve Halk Cumhuriyeti), Suudî Arabistan Kırallığı, Irak Cumhuri
yeti, Haşiımî- Ürdün Kırallığı, Kuveyt Devleti, Lübnan, Fas Kırallığı, Suriye Arap Cumhuriyeti, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti ve Tunus: 

Yukardaki ımeimleketlerin delegasyonları, (196'5, M>ontreux) Milletlerarası Telekomünikasyon 
Anlaşmasının imzalanmasının ve 'bilâhare kendi Hükümetleri tarafından tasdikinin bu Anlaşmanın 
1 No. lu ekinde İsrail namı altındaki Üye için muteber olmadığını ve hiçbir şekilde im devletin 
tanınmasını tazaimimun 'etmediğini Ib'eyan ederler. 

IV 

Cezayir (Cevzayir Demlokrat ve Halk Cumhuriyeti), Federal Kamerun Cumihuriyeti, Merkezi 
Afrika Cumhuriyeti, Demokrat Kongo Cumhuriyeti, Kongo Cumihuriyeti (Brazzaville), Fildişi Sa
hili Cumhuriyeti, Dahoımıey Cumhuriyeti, Hab'eşistan, Gabon Cumhuriyeti, Gana, Ge'ne Cumhuri
yeti, Yukarı Volta (Cumhuriyeti, Kenya, Liberya Cumhuriyeti, Malavi, Madagaskar Guımhuriyeti. 
Mali Cumhuriyeti, Fas Kırallığı, Moritanya İslâm Ouımhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Federal Ni
jerya Cumhuriyeti, Uganda, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Somali Cumhuriyeti, Pu'vanlda Cumhuri
yeti, Seneigal Cumhuriyeti, Sierra Leone, Suçlan Cumhuriyeti, Birleşik 'Tanzanya Cumhuriyeti, Cad 
Cumhuriyeti, Tıolga Cumhuriyeti, Tunus, Zam'bi Cumhuriyeti: 

Yukar'daki memleketlerin deleıgasyonları (1965 M>ontreux) Milletlerarası Tclekcımıünikaısyon An
laşmasının 'imzalanmasının ve 'bilâlhara kendi hükümetleri tarafından tasdikinin halihazırtlaki Gü
ney Afrika Oulmlhuriyeti Hükümetinin hiçbir sekilide hu devletler tarafından tanınımaısmı tazam-
mun 'etmediğini Ve hu Hükümet için hiçh'ir vecibeyi ieahcttirimediğmi beyan ederler. 

V 

Arjantin Cumhuriyeti için: 
Arjantin delegasyonu: 
(19'65, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması 4 No. lu paragrafında 1 No. lu 

Ekte zikredilen her memleket veya arazi grupunun Birliğin Üyesi »olduğunu tasdik eder. Bu 
1 No. lu Ek, bu maksatla «Milletlerarası münasdbetieri Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Kırallığı Hükümeti tarafından sağlanan deniz aşırı arazileri»1 ni /belirtir. 
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Mezkûr Hükümet Falkland adaları ve mülhakatları ve «Britanya Antarktik arazileri» olarak 

tanınan araziyi bunların arasına sokmayı âdet edinmiştir. Arjantin delegasyonu Arjantin'in 
Malouines Güney Sandwich ve Güney Georgie adaları üzerindeki hakimiyetini -bu halin hiçibir su
rette fhalelldar etmediğini katî olarak beyan eder. Birleşik Kıralhk nu adaları Arjantin Ilükrarvcti-
nin asla kaJbul otımeldiği 'bir kuvvet gösterisi neticeeind'e iş'gal etmektedir. Arjantin Hükümeti, 
müruru zamana uğramryan haklarını tekrar teyildetmekte ve bu arazilerin ve Arjantin Antraktik 
kısmındaki adaların 'hiejbir milletin ne kolonisi ve ne de hakimiyeti altında olmadığını ve Arjantin 
arazisinin bölünmez parçası okluğunu beyan eder. 

Malovines adalarını tasrih etmek ülgere mezkûr dokümanda kullanılan isim konusunda Arjan
tin delegasyonu, Kolonya! •meimleketleıric ve bunların halkına istiklâl verilmesi hakkındaki beyan-
najmenin tatbikatını etüdetmekle görevli Birleşmiş Milletlerin Özel Komitesinin kararını yeniden 
hatırlatıra ayı lüzumlu addeder; 

13 Kasum 1964 tarihinde Malovines adaları hakkında III No. lu Tali Komitenin raporunu Genel 
Mutalbakatla kabul eden bu komite; Malovines kelimesinin Özel Komitenin 'bütün dokümanlarına 
«Falklan isminin j^anında bulunmasına, 'bu uzlaşma usulünün Birleşmiş Milletlerin bütün doku 
manian için kaibul edilmesinin teklif olunmasına karar verdi. 

VI 

Arjantin Cumhuriyeti, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolomlbiya Cumıhuıriyeti, Koısta Rika, Ekvator, 
Guatemala, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezüella: 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları, kendi bölgelerine aidolmıyan Birlik Üyelerinin böl
gesel konferans ve toplantılarına oy kullanıma yetkisiyle katılma prensibini kaibul letlm ediklerin i 
beyan ederler. 

VII 

Avustralya Federasyonu, Malavi, Malta, Yeni Zelanda, Kolanda Kırallığı, Filippinleır Cumîbu-
riyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kırallığı, Trinidad ve To'bago : 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları; kendi Hükümetleri adına, 'bâzı üye veya Ortak Üye
lerin Birlik masraflarına katılmamaları, veya (1965 MontreuK) Milletlerarası 'Telekomünikasyon 
Anlaşması, ekleri veya bu Anlatmaya ekli protokol lerin hükümlerine her hangi bir şekilde uyma
maları halinde veya diğer memleketler tarafından konan ihtiraz! kayıtlar kendi telekomünikasyon 
servislerinin iyi bir şekilde çalışmasına mâni olduğu takdirde, menfaatlerini korumak maksadiyle 
lüzumlu görebileceği bütün tedbirleri alma hakkını mahfuz tutar. 

VIII 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Li'hten ayn Prensliği, Lüksemlbung, Norveç, 
Kolanda Kırallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre Konfederasyonu : 

(1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlatmasının 15 nci maddesi ile ilgili olarak, 
yukardaki memleketlerin delegasyonları 15 nci maddede zikredilen Tüzüklerin imzalanması esna
sında İdareleri adına yazılı olarak serd ettikleri ihtirazi kayıtları devam ettirdiklerini resmen be
yan ederler. 

IX 

Belçika için : 
İşbu Anlaşmayı imzalarken, Belçika Kırallığı delegasyonu, Hükümeti adına Birlik masrafla

rını ödemede iştirak hissesinde bir yükselmeye se'bcibiyet verebilecek hiçjbir ilhtirazi kaydı ka'bul et
mediğini Ibeyarı eder, 
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X 

Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Ukranya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları kendi Hükümetleri .adına aşağıdaki Ihususları beyan 
ederler : 

1. —• Diğer milletlerarası teşekküllerde olduğu gibi, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğin
de de Çin'in hukukî temsilcilerinin münhasıran Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin 
edilenler olduğundan Konferansa iştirak etmek ve Çin adına nihai kararları imzalamak nıaksa-
diyle Çan Kay Şek'in temsilcilerinin yetkilerini tanımak üzere (.1960, Montreux) Milletlerarası Te
lekomünikasyon Birliğinin Tam Salâlhiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından alınan kararın hü
kümsüz olduğunu; 

'2. — Saygon makamlarının Güney Vietnam'ı temsil etmediklerini; bu sdbeple Güney Vietnam 
adına Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinde her hangi bir beyanda Ibulunamıiyac aklarını, ne
tice itibariyle bu makamların temsilcileri tarafından Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 
nihai kararlarının im.ızalan!mıası veya Güney Viyetnam adına bu kararlara katılmasının tamamen ka
nunsuz olduğunu; 

3. —• (196'5. Montreux) Milletlerarası Tele'ko n'ünikasyon Anlaşmasını imzalarken, Beyaz Rus
ya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Ukranya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinin (1959 Cenevre) Radyokomünikasyon Tüzüğünü kalbulü meselesini acık bırak
tıklarını beyan ederler. 

XI 

Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Küiba, Macaristan 
Halk Cumhuriyeti, Moğolistan Halk Cumhuriyeti, Polonya Halk Cumlhuriyeti, Ukranya Sovyet Sos
yalist Cumhuriyeti, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti, Çekoslovak Sosyalist 'Cumhuriyeti, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği : 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları; Güney Kore Kukla rejiminin, Kore halkını temsil et
mediği ve edemiyeceği cihetle Güney Kore •temsilcilerinin, Milletlerarası Telekomünikasyon Birli
ğinde tamamiyk Kore adına konuşma iddiasını haksız ve her türlü kanuni mesnetten yoksun ad
dettiklerini beyan ederler. 

XII 
'Birmanya Birliği için : 
îşjbu Anlaşmayı imzalarken, Birmanya Birliği delegasyonu; diğer memleketler tarafından serd 

edilen ihtirazi kayıtların Birlik masraflarına iştirak hissesinde 'bir artışa seJbe'biyet verdiği takdir
de menfaatlerinin korunmasında lüzumlu addettiği bütün tedbirleri alma hakkını hükümeti adma 
mahfuz tuttuğunu beyan eder. • 0 

i 

XIII 

(Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Küba, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Moğolistan Halk Cumhu
riyeti, Polonya Halk Cumhuriyeti, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ve Çekoslovak Sosyalist Cum
lhuriyeti : 

Yukardaki memleketlerin delegasyonları, RadyokomünikaSyoii Tüzüğünü gerek tamamen gerek 
kısmen kaibul etmek veya kabul etmemek hakkını Hükümetleri adına mahfuz tutarlar. 

XIV 

Bulgaristan Halk Cumlhuriyeti, Küba, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Moğolistan Halk Cumhu
riyeti, Polonya, Halk Cumlhuriyeti, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ve Çekoslova'k Sosyalist Cum
huriyeti : 
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Yakardaki memleketlerin delegasyonları, Çin adına milletlerarası anlaşmaları imzalamak hak

kına sahibolan Çin'in yeg'âne kanuni temsilcilerinin Çin Halk OumJhuriyetinin Merkezi Hükümeti 
tarafından tâyin edilen temsilciler olması seböbiyle, (1965, Montreux) Milletlerarası Telekomüni
kasyon Anlaşmasının Çan - Kay - Şek temsilcileri tarafından Oin adına imzalanmasını kanuna ay
kırı ve haksız olarak: vasıflandırırlar. 

Aynı zamanda, yükarda'ki memleketlerin delegasyonları, Güney Viet - Nam arazisi üzerindeki 
hali hazırdaki durum ve «Cenevre Anlatmaları»- muvacehesinde, Hükümetlerinin Güney Viet - Nam 
halkının menfaatlerini temsil eden Saigon Hükümetini muteber addetmediklerini beyan ederler. 

XV 

Federal Kamerun Cumlhuriyeti için : 
(1965, Montrcux) Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin Tam Salahiyetli Murahhaslar 

Konferansmdaki Federal Kamerun Cumhuriyeti Delegasyonu, diğer delegasyonların hükümetleri 
adına izhar ettikleri ihtirazi kayıtların veya Anlaşmaya riayet etmemelerinin kendi telekomüni
kasyon servisinin iyi 'bir şekilde yürümesini tehlikeye soktuğu takdirde menfaatlerinin korunma
sında faydalı gördüğü bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tuttuğunu beyan 
eder. 

Ayrıca, Federal Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti, işbu Kanferansta Birlik masraflarına işti
rak hissesinde bir artışa sebebiyet verecek diğer Hükümetler tarafından yapılan hiçbir ihtirazi 
kaydın neticesini kabul etmez. 

XVI 

Kanada için : 
(1965, Montrcux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının Kanada tarafından inızakm-

ı.i-ısı, bu memleketin Telefon Tüzüğüne bağlı kalmayı kabul etmemesi ihtirazi kaydına tabidir; 
Bununla beraber Kanada, ancak diğer İdari Tüzüklerde ihtirazı kayıtların serd edilmemesi ha
linde bunlara bağlı kalmayı kabul eder. 

XVII 

Şili için : 
Şili delegasyonu, her hangi bir devletin mülhakatı sıfatiyle Milletlerarası Telekomünikasyon 

Anlaşmasında, Eklerinde veya her ne şekilde olursa olsun dokümanlarda «antarktik arazileri::» 
ne zikirlerde bulunulması ve atıflar yapılması halinde, Şili Cumhuriyeti arazisinin bölünmez bir 
parçasını teşkil eden ve üzerinde bu Cumhuriyetin devir ve ferağı kabil olmıyan haklara sahiboidu-
ğu Antarktikln Şili bölgesinde bu zikir veya atıfların tatbik edilmiyeccğini ve edilcmiyeceğini 
beyan eder. 

XVIII 

Çin için : 
(1905 Montrcux) Milletlerarası Telekomünikasyon Bildiğinin Tam ("-Salahiyetli Murahhaslar 

Konferansmdaki Cin Cumhuriyeti delegasyonu, Atlantic City'de, Buenos Aires'te ve Cenevi'e'de 
olduğu gibi bu Konferansta da Çin'in yagâne meşru temsilcisidir ve bu şekilde olduğu mczkııf 
Konferansça kabul edilmiştir. Bi:lik Üyeleri tarafından işbu Anlaşma münasebetiyle yapılan 
veya bu Anlaşmaya ekli olup Çin Cumhuriyetinin yukarıda zikredilen durumuyla kabili telif ol
mıyan beyanat ve ihtirazi kayıtlar kanunsuz ve binaenaleyh hükümsüzdür. İşbu Anlaşmayı im
zalarken Çin Cumhuriyeti, Birliğin bu Üyelerine karşı ne 1965, Montreux Milletlerarası Teleko
münikasyon Anlaşmasından ve ne de ona ait hiçbir protokolden doğacak her hangi bir taahhüdü 
kabul etmez. 
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XIX 

Kıbrıs Cumhuriyeti için : 
Kıbrıs delegasyonu, (1965, Montraux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına iştirak 

eden diğer Hükümetler tarafından yapılan ihtiraz! kayıtlardan muhtemelen zuhur edebilecek hiçbir 
malî külfeti kabul edemiyeceğini beyan eder. 

XX 

Kolombiya Cumhuriyeti ve İspanya için : 
Kolombiya Cumhuriyeti ve İspanya delegasyonları kendi Hükümetleri adına Birlik Masraflarına 

iştirak hisselerini artırmaya müessir olabilecek ihtirazı kayıtlardan doğacak hiçbir neticeyi kabul 
etmediklerini beyan ederler. 

XXI 

Kore Cumhuriyeti için : 
Kore Cumhuriyeti delegasyonu, Kore'nin Birliğe katılmasından beri toplanan bundan önceki 

konferanslarda olduğu gibi, bütün Kore'nin yegâne kanuni temsilcisi olduğunu ve konferans tara
fından böyle tanındığını beyan eder. Birlik Üyeleri tarafından işbu Anlaşma münasebetiyle yapı
lan veya bu anlaşmaya ekli olup Kore Cumhuriyetinin yukrda zikredilen durumuyla kabili telif 
olmıyan beyanat ve ihtirazî kayıtlar kanunsuz ve binaenaleyh hükümsüzdür. 

XXII 

Kostarika için : 
Kostarika Cumhuriyeti delegasyonu, Birlik masraflarına iştirak hissesinin artmasına sebebiyet 

verebilecek veya telokomünikasyon servislerine zarar tevlidedebilecek diğer Hükümetler tarafın
dan yapılan ihtirazî kayıtlardan doğacak neticeleri kabul etmek veya reddetmek hakkını hükü
meti adına mahfuz tuttuğunu boyan eder. 

XXIII 
Fildişi Sahili Cumhuriyeti için : 
Fildişi Sahili Cumhuriyeti delegasyonu, Birlik masraflarına iştirak hissesinin artmasına sebebi

yet verebilecek diğer Hükümetler tarafından yapılan ihtirazi kayıtlardan doğacak neticeleri kabul 
etmek veya reddetmek hakkını Hükümeti adına mahfuz tuttuğunu beyan eder. 

XXIV 
Küba için : 
Küba delegasyonu, Küba Cumhuriyeti adına (1965, Montrcux) Milletlerarası Telekomünikas

yon Anlaşmasını imzalarken; bu Anlaşmanın 203 ve mütaakip numaralarında (Madde 1.5) zikre
dilen Telgraf Tüzüğü, Telefon Tüzüğü ve Tîadyokomünikasyon Ek Tüzüğünün kabulü hususunda 
resmen ihtirazî kayıtta bulunur. 

XXV 

Küba, Macaristan Halk Cumhuriyeti, Moğolistan Halk Cumhuriyeti ve Polonya Halk Cumhu
riyeti : 

Yukardaki memleketlerin delegosyoııları, diğer memleketler tarafından beyan edilen ihtirazî ka
yıtların Birlik masraflarına iştirak hisselerini artırmaya sebebiyet verdiği veya Birliğin bâzı 
üyelerinin Birlik masraflarından kendi hisselerini kabullenmedikleri takdirde menfaatlerinin ko
runmasında lüzumlu addedebilecekleri bütün tedbirleri alma hakkını kendi hükümetleri adına mah
fuz tutarlar. 
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XXVI 

Dahomey Cumhuriyeti için : 
Dahomey Cumhuriyeti delegasyonu Hükümeti adına : 
1. Birlik masraflarına iştirak hissesinde bir artışa sebebiyet verebilen malî hiçbir tedbiri ka

bul etmeme, 
2. Üye veya Ortak Üye memleketlerin (1065, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon An

laşması hükümlerine riayet etmemeleri halinde telekomünikasyon servislerini korumak üzere lü
zumlu göreceği bütün tedbirleri alma; 
hakkını mahfuz tutar. 

XXVII 

Danimarka, Finlandiya, izlanda, Norveç ve İsveç : 
Yukardaki memleketlerin delegasyonları, Birlik masraflarına iştirak hisselerinin yükselmesine 

sebebiyet verebilecek ihtirazı kayıtlardan doğacak hiçbir neticeyi kabul etmediklerini Hükümetleri 
adına beyan ederler. 

XXVIII 

Amerika Birleşik Devletleri için : 
Amerika Birleşik Devletleri kendi adına işbu Anlaşmanın imzalanması ile, Amerika Birleşik 

Devletlerinin (1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 15 nci maddesinde 
gösterilen Telefon Tüzüğü veya Eadyokomünikasyonlar Ek Tüzüğüne mütaallik hiçbir mükellefi
yeti kabul etmediklerini kati olarak beyan ederler. 

XXIX 

Habeşistan için : 
Habeşistan delegasyonu, bâzı Üye veya Ortak Üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1965, Mont-

reux) Milletlerarası telekomünikasyon Anlaşması hükümlerine uymaması halinde veya diğer mem
leketler tarafından serd edilen ihtirazi kayıtlar telekomünikasyon servislerinin iyi bir şekilde 
çalışmasına mâni olduğu takdirde, menfaatlerini korumak üzere lüzumlu göreceği bütün tedbirleri 
Hükümeti adına alma hakkını mahfuz tutar. 

XXX 
Yunanistan için : 
Yunan delegasyonu kendi Hükümeti adına, Birlik masraflarına iştirak hissesinin yükselişini do

ğurabilecek ihtirazi kayıtların hiçbir neticesini kabul etmediğini beyan eder. 
Aynı zamanda, Birliğin bâzı Üye veya Ortak Üyelerinin Birlik masraflarını öderken kendi his

seleriyle katılmamaları, her ne şekilde olursa ol ran (1965, Montreux) Milletlerarası Telekomüni
kasyon Anlaşması hükümlerine uymamaları halinde veya diğer hükümetler tarafından serd edilen 
ihtirazi kayıtların kendi telekomünikasyon serv islerinim iyi bdr şekilde çalışmasına mâni teşkil 
ettiği takdirde menfaatlerini korumak üzere lüzumlu addedeceği bütün tedbirleri Hükümeti adı
na alma hakkını mahfuz tutar. 

XXXI 

Gine Cumhuriyeti ve Mali Cumhuriyeti için : 
Yukardaki memleketleri delegasyonları Hükümetleri adına, bâzı Üye veya Ortak Üyelerin her 

ne şekilde olursa olsun (1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon anlaşması hükümlerine 
riayet etmediği veya bu memleketlerin ihtirazi kayıtlarının kendi telekomünikasyon servisleri
ni inkitaa uğratabilmesi halinde menfaatlerinin korunmasını garanti altına almak üzere lüzumlu 
göreceği bütün tedbirleri alma hakkını mahfuz tutar. 
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XXXII 

Hindiytan Cumhuriyeti için : 
1. (1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinim Tam Salahiyetli Murahhaslar 

Konferansının nihaî Anlaşmalarını imzalarken, H ndistan Cumhuriyeti, bu Konferansa katılmış olan 
bâzı delegasyonlar tarafından Birliğin malî durumu mevzuunda yapılabilecek ihtirazi kayıtların 
doğuracağı hiçbir malî neticeyi kabul etmez. 

2. Hindistan Cumhuriyeti delegasyonu bu delegasyon tarafından Anlaşmanın imzalanmasının, 
Anlaşmanın 15 ncıi maddesinde zikredilen (1958, Cenevre) Telgraf Tüzüğü ve Telefon Tüzüğünün 
bâzı hükümlerini Hindistan Cumhuriyetinin kabul etmek durumunda bulunup bulunamayacağının 
keza ihtirazi kayda tabi olduğunu beyan eder. 

3. Ayrıca, Hindistan Cumhuriyeti delegasyonu şayet hor hangi bir memleket ihtirazi kayıt
lar serd eder veya Anlaşma ve mezkûr Tüzükler hükümlerini kabul etmezse, Birlik ile bunun daimî 
Teşekküllerinin iyi bir şekilde çalışmasını ve keza Anlaşmanın 15 nci maddesinde bahsi geçen 
Tüzüklenin tatbikini sağlamak için .icabı halinde telifi kabil tedbirlerin Hükümeti tarafından alın
ması hakkını mahfuz tutar. 

XXXIII 
Endonezya Cumhuriyeti için : 
1. Endonezya Cumhuriyeti delegasyonu, (1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon 

Anlaşmaymm bu delegasyon tarafından imzalanmasını ve icabı hallinde bu anlaşmanın Hükümeti 
tarafından bilâhara tasdik edilmesini, Malezya Federasyonu Hükümeti, Çin Hükümeti ve Endenoz-
ya Cumhuriyeti tarafından tamnmıyan diğer memleketlerin Endenozya Cumhuriyeti tarafından ta
nınmış olarak mülâhaza edıilmiyeceğini beyan eder. 

2. Endenozya Cumhuriyeti delegasyonu, Üye veya Ortak Üyelerin her ne şekilde olursa olsun 
(1965, Moııtreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının hükümlerine riayet etmediği veya 
diğer memleketler tarafından serd edilen ihtirazi kayıtların kendi telekomünikasyon servisleri
nin iyi bir şekilde çalışmasını ihlâl ettiği takdirde, menfaatlerini korumak üzere lüzumlu göreceği 
bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 

XXXIV 
İran için : 
İran Delegasyonu, Üye veya Ortak Üyelerin; (1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikas

yon Anlaşması hükümlerine her ne şekilde olursa olsun riayet etmemeleri halinde veya bu memle
ketlerin ihtirazi kayıtlarınrn İçendi telekomünikasyon servislerini ihlâl- ettiği takdirde menfaatlerini 
korumak üzere lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 

XXXV 
İsrail Devleti için : 
Cezair (Demokrat ve Halk Cezair Cumhuriyeti), Suudi Ara'bistan Krallığı, Irak Cumhuriyeti, Ha-

şimî Ürdün Krallığı, Kuveyt Devleti,'Lübnan, Fas Krallığı, Suriye Arap Cumhuriyeti, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Sudan ve Tunus Cumhuriyeti Hükümetleri tarafından yapılan beyanlar Millet
lerarası. Telekomünikasyon Birliğinin prensip ve gayelerine aşikâr surette muhalif buhurdu gamdan 
ve netice itibariyle her türlü hukukî değerden mahrum olduğundan, İsrail Hükümeti, bu beyan hırı ta
mamen reddettiğini ve bu beyanların Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği Üye 'memleketlerinin 
hak ve vecibeleri bakımından hiçbir değeri haiz bulunaınıyacağını resmen bildirir. 

İsrail. Hükümeti hev ahvalde, Cezayir (Demokrat ve Halk Cezayir Cumhuriyeti), Suudi Arabistan 
Krallığı, İrak Cumhuriyeti, Haşimî Ürdün Krallığı,, Kuveyt Devleti, Lübnan, Fas Kıratlığı, Suriye 
Arap Cumhuriyeti, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Sudan ve Tunus Cumhuriyeti Hükümetlerinin her 
ne şekilde olursa olsun Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması maddelerini ihlâl etmeleri halin
de menfaatlerini korumak üzere kendine ait hakları ta 1 ebet m e hususunda yetkili olacaktır. 
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XXXVI 
İtalya iein : 
İtalya Delegasyonu Birliğin bâzı Üye veya Ortak Üyelerinin Birlik masraflarına iştirak etmeme

leri veya her ne şekilde olursa olsun (1965, Montrmıx) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması 
hükümlerine, eklerine veya bu Anlaşmaya b:iğh protokollere riayet etmemeleri veya diğer memle
ketler tarafından serd edilen ihtirazı kayıtlanıl telekomünikasyon servislerinin iyi bir tarzda çalış
masına mâni olduğu takdirde menfaatlerinin korunması iein lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma 
hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 

XXXVII 
Jamayka için : 
Jamayka delegasyonu Birliğin bâzı Üye veya Ortak Üyelerinin Birlik masraflarına iştirak etme

meleri veya her ne şekilde olursa olsun (1965, Mcntreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
ması hükümlerine, eklerine veya bu Anlaşmaya bağlı protokollere riayet etmemeleri veya diğer 
memleketler tarafından serd edilen ihtirazî 'kayıtlarm Jamayka'nm telekomünikasyon servislerinin 
iyi bir tarzda çalışmasına mâni olduğu takdirde, menfaatlerini korumak üzere lüzumlu görebilece
ği bütün tedbirleri alır. 

X2CXVIII 
Kenya için : 
Kenya delegasyonu 'bâzı Üye veya Ortak Üyelerin her ne şekilde olursa olsun (.1965. Mon+"eux) 

Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmadı İnik 11:,ilerine, eklerine ve bu Anlaşmaya ek t ızükbre ri
ayet etmemesi veya diğer memleketler tarafından serd edilen ihtirazî kayıtların telekomünikasyon 
servislerinin normal bir şekilde çalışmasına mâni olduğu takdirde menfaatlerini korumak üzere Hü
kümeti adına lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını mahfuz tutar. 

XXXIX 
Liberya Cumhuriyeti için : 
Liberya Cumhuriyeti delegasyonu, Üye veya Ortak Üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1: G5 

Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması hükümlerine riayet etmemesi halinde veya 
bu memleketlerin ihtirazı kayıtlarının kendi telekomünikasyon servislerinin işlemesine mâni olduğu 
takdirde, menfaatlerini korumak üzere lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti 
adına mahfuz tutar. 

XL 
Malezya için : 
Malezya Hükümeti delegasyonu, Üye veya Ortak Üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1965, 

Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması hükümlerine uymaması halinde menfaatleri
ni korumak üzere lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 

XLI 
Moritanya İslâm Cumhuriyeti için : 
Moritanya İslâm Cumhuriyeti delegasyonu, işbu Anlaşmayı imzalarken bâzı Üye veya Ortak 

Üyelerin iş'bu Anlaşma hükümlerine riayet etmemeleri halinde, kendi telekomünikasyonlarının men
faatlerini korumak için gerekli bütün tedbirleri alma ve Birlik masraflarına iştirak hisse tutarını 
artırmaya matuf diğer Hükümetler tarafından yapılmış hiçbir ihtirazî kaydı kabul etmeme hakkı
nı Hükümeti adına mahfuz tutar. 

XLII 
Nepal için : 
Nepal Kıratlığı Delegasyonu, diğer hükümetler tarafından serd edilen ihtirazî kayıtlar kendi te

lekomünikasyon servislerinin normal çalışmasına mâni olduğu takdirde menfaatlerini korumak üze
re lüzumlu göreceği bütün tedbirleri almaya Hükümeti adına mahfuz tutar. 
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XLIII 

Federal (Nijerya Cumhuriyeti için : 
İşbu Anlaşmayı imzalarken, Federal Nijerya Cumhuriyeti Delegasyonu, birliğin bâzı üye veya 

ortak üyelerinin birlik masraflarına iştirak etmemeleri veya her ne şekilde olursa olsun (1965, 
Mantreux) Milletlerarası 'Telekomünikasyon Anlaşmasının, eklerinin veya bu Anlaşmaya bağlı 
protokollerin hükümlerine uymamaları halinde veya diğer memleketler tarafından serdedilen 
ihtirazi kayıtlar Federal Nijerya Cumhuriyetinin telekomünikasyon servislerinin normal çalışma
sına mâni olduğu takdirde hükümetinin menfaatlerini korumak üzere lüzumlu göreceği bütün ted
birleri alına hakkını mahfuz tutar. 

XLIV 
Uganda için : 
Uganda delegasyonu, üye veya ortak üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1965, Montreux) 

Milletlerarası Telckomünikasyoın Anlaşması veya eklerinin ve bu Anlaşmaya ekli tüzüklerin hü
kümlerine riayet edilmediği veya diğer memleketler tarafından serdedilen ihtirazi kayıtlar teleko
münikasyon servislerinin normal çalışmasına mâni olduğu takdirde menfaatlerini korumak üzere 
lü/jumlu göreceği bütün tedbirleri hükümeti adına alma hakkını mahfuz tutar. 

XLV 
Pakistan için : 
Pakistan Hükümeti işbu Anlaşmanın kendi adına imzalanması sırasında, telefon tüzüğü ve 

radyokomünikasyon tüzüğü hükümlerine tamamen veya kısmen katılma hakkını mahfuz tuttu
ğunu beyan eder. 

Pakistan (Hükümeti, birliğin bir diğer üye memleketinin işbu Anlaşma veya bu anlaşmaya 
ekli tüzük hükümlerine katılmamasının sebebolabileseği netireleri kabul etme veya etmeme hakkı
nı mahfuz tutar. 

XLVI 
Panama için : 
(1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon 'Birliginin tam salahiyetli murahhaslar 

konfcransındaki Panama Cumhuriyeti Delegasyonu, Panama Cumhuriyeti Hükümetinin birliğin 
malî işleriyle ilgili her mesele hakkında, işbu konferansa iştirak eden diğer hükümetler tarafın
dan serdedilen ihtirazi kayıtlardan muhtemelen zuhur edebilecek hiçbir malî neticeyi kabul et
mediğini beyan eder. 

XLVII 
Peru için : 
Peru Delegasyonu Hükümeti adına: 
1. Bâzı üye veya ortak üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1965, Montreux) Milletlerara

sı 'Telekomünikasyon Anlaşması ekleri veya bu Anlaşmaya ekli protokollerin hükümlerine uyma
maları halinde, veya bu üye veya ortak üyelerin birlik masraflarına iştirak hissesinin artmasına 
sebebiyet verdiği veya telekomünikasyon servislerinin normal çalışmasına ımâni olduğu takdirde 
menfaatlerini korumak üzere lüzumlu göreceği tedbirleri alma; 

2. Anlaşmanın 15 nci maddesinde zikredilen idari tüzüklerin hükümlerini tamamen veya kıs
men kabul etme veya etmeme hakkını mahfuz tutar. 

XLVIII 
Filipinler Cumhuriyeti için : 
Bâzı memleketler tarafından serdedilen ihtirazi kayıtlar Filipinler Cumhuriyetinin normal ça

lışmasına mâni teşkil edecek mahiyette olduğundan, Filipinler Cumhuriyeti delegasyonu, işbu 
Anlaşmayı hükümeti adına imzalarken (1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
masında zikredilen ve bu anlaşmayı tamamlıyan telgraf, telefon ve radyokominikasyon ek tüzük
lerinin hükümlerini tamamen veya kısmen kabul veya reddetme hakkını reısmen mahfuz tutar. 
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XLIX 

Portekiz için : 
(1965. Montreux) U. I. T. Tam Salahiyetli Murahhaslar Konfcransındaki Portekiz delegasyo

nu, 
a) Konferans tarafından kaibul edilen 46 No. lu kararın münhasıran politik ve tamamen 

Birliğin çerçevesi dışındaki .meselelerle ilgili olduğu; 

Ib) Bahse konu kararın, Portekiz delegasyonu tarafından yetki meselesi hakkında (1959) 
Cenevre Anlaşmasına ek Grenel Tüzüğün 611 No. suna göre knoferansa bu hususta hiçbir 
karar alınmaksızın kaibul olunduğunu, (Doküman No. 148, 21 Eylül 1965 tarihli 7. Genel celse 
zaptı), 

dikkat nazarına alarak 
Hükümeti adına Anlaşmayı imzalarken 46 No. lu kararı gayrikanuni, ve binneticc mevcut 

değilmiş gibi mülâhaza ettiğini beyan eder. 

L 

Büyük Britanya ve Kuzey - îrlânda Birleşik Kırallığı için : 
Büyük Britanya ve Kuzey -ir landa Birleşik Kırallığı delegasyonu, Majesteleri Hükümeti

nin Falklan'd adaları ve mülhakatı ile Britanya Antartik arazisi üzerindeki hâkimiyetini 
inkâr ettikçe Arjaritin delegasyonu tarafından yapılan beyanı kabul etmediğini ve bu me
sele hakkında Majesteleri Hükümetinin haklarını resmen mahfuz tutmayı arzu 'ettiğini beyan 
eder. 

Üyelik sıfatı «Milletlerarası münasebetleri Büyük Britanya ve Kuzey - îrlânda Birleşik Kı
rallığı Hükümeti tarafından sağlanan Denizaşırı arazileri» adı altında tanınan ve kendi adı
na Büyük Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kıratlığının (1965 Montreux) Milletlerarası 
Telekomünikasyon Anlaşmasının 1 No. lu Ekinde de aynı şekil'de (belirtildiği üzere 9 Aralık 
1961 de Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasına katılan Falkland adaları ve bunların mül
hakatı ve Antarktikteki Britanya arazisi hep birlikte bölünmez ıbir arazi parçası teşkil ederler, 

Birleşik Kırattık delegasyonu, (Malouines) terimini Falkland adaları ve mülhakatı ismiyle 
müştereken kullanılması hususunda Arjantin delegasyonu tarafından ifade olunan tavsiyeyi 
de kabul edemez. (Malouines) teriminin bu sonucu tarifini takibetme kararı, sadece kolon
ya! memleketlere ve halklarına istiklâl verilmesi ile ilgili beyannamenin tatbikini etüdet-
mekle görevli Birleşmiş Milletlerin özel Komite dokümanları ile ilgili ıolup Birleşmiş 
Milletleröin bütün dokümanlarına şâmil değildir. Bu karar ne (1965, Montreux) Milletler
arası 'Telekomünikasyon Anlaşması, ne bu Anlaşma ekleri veya ne de Milletlerarası Telekomü
nikasyon Birliği tarafından yayınlanan diğer bütün dokümanları ile hiçbir surette ilgili de
ğildir. 

Antartikteki Britanya Arazisi üzerindeki hâkimiyeti konusunda, Arjantin delegasyonunun 
beyanına gelince, Birleşik Kırattık delegasyonu, Arjantin Hükümeti ile Birleşik Kırattık Hü
kümetinin birbirlerine karşı taraflar bulunduğu Antartik Andlaşmasmm IV. maddesine Ar
jantin Hükümetinin dikkatini çeker. 

LI 
Ruandez Cumhuriyeti için : 
Ruandez Cumhuriyeti delegasyonu, bâzı üye veya Ortak Üyelerin her ne şekilde olursa olsun 

(1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyoın Anlaşmasının, eklerinin veya bu Anlaşma
ya ekli Tüzüklerin 'hükümlerine riayet etmedikleri veya diğer memleketler tarafından serd 
edilen i'htirazi kayıtların Telekomünikasyon servislerinin normal çalışmasına mâni olduğu tak
dirde menfaatlerini, korumak üzere lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hükü
meti adına mahfuz tultar. 
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LII 

Senegal Cumhuriyeti için : 
Senegal Cumhuriyeti delegasyonu, Birlik masraflarına iştirak hissesinin artmasına sebebiyet 

verebilecek işbu Konferansta diğer Hükümeti» T tarafından yapılan i'htii'azi kayıtların hiçbir 
neticesini kabul etmediğini Hükümeti adına beyn eder. 

Senegal Cumhuriyeti ayrıca, diğer memleketler tarafından serd edilen ihtiraz kayıtların veya 
Anlaşmaya riayetsizliğin telekomünikasyon servisinin normal çalışmasına mâni olmaya müte
mayil ise menfaatlerinin korunmasında faydalı gömeceği bütün tedbirleri alma hakkını mahfuz 
tutar. 

LIII 
Sierra Leone için : 
Sierra Leona delegasyonu, birlik üye veya ortak üyelerinin her ne şekilde 'olursa olsun, (1965, 

Montereux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının hükümlerine riayet etmemesi halinde 
veya diğer memleketler tarafından beyan edilen ihtirazî kayıtların telekomünikasyon servisleri
nin normal çalışmasına mâni olduğu takdirde menfaatlerinin korunmasında lüzumlu göreceği bü
tün tedbirleri Hükümeti adına alma hakkını mahfuz tutar. 

LIV 
Singapur için : 
(1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasını imzalarken, Singapur Hükü

meti delegasyonu, üye memleketlerin her ne şekilde olursa olsun bu Anlaşma hükümlerine riayet 
etmemesi veya hu memleketlerin serd ettikleri ihtirazi kayıtların birlik masraflarına iştirak hisse
sinin artmasına ıseibelbiyet vermesi halinde menfaatlerini koruımak üzere lüzumlu göreceği bütün 
tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 

LV 
Somali Cumhuriyeti için : 
Somali Cumhuriyeti delegasyonu, bâzı üye veya ortak üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1965, 

Moritreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının, eklerinin veya bu Anlaşmaya ekli tü
züklerin hükümlerine uymaması veya diğer hükümetler tarafından serd edilen ihtirazi kayıtların 
telekomünikasyon servislerinin normal çalışmasına mâni olması halinde menfaatlerini korumak üze
re lüzumlu göreceği bütün tedbirleri Hükümeti adın?, alma hakkını mahfuz tutar. 

LVI 
Sudan Cumhuriyeti için : 
ıSudan Cumhuriyeti delegasyonu, bir üye memleketin her ne şekilde olursa olsun (1965, Mont-

reux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması hükümlerine riayet etmemesi halinde veya her 
hangi bir üye memleket tarafından serd edilen ihtirazi kayıtların telekomünikasyon servislerinin 
normal çalışmasına mâni olduğu veya birlik masraflarına iştirak hissesinin artmasına sebebiyet 
verdiği takdirde, menfaatlerini korumak üzere, lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hü
kümeti adına mahfuz tutar. 

LVII 
İsviçre konfederaasyonu için : 
Kanuna riayet İsviçre Konfederasyonu tarafından takibedilen hir ilke olduğundan, bu memle

ketin delegasyonu, Anlaşmanın 2 ve 4 ncü maddelerine zıddiyet teşkil eden 44, 45 ve 46 No. lu 
kararları kabul edemiyeceğini beyan eder. 

Bu durumu kalbul ederken, İsviçre delegasyonu mezkûr kararların esası üzerinde hiçbir hüküm 
beyan etmez ancak, politik mahiyetteki ihtilâfların prensip itibariyle kati surette teknik kurumla
rın haricinde tutulması icabedeceği kanaatini ihzar eder. 
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LVIII 

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti için : 
Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti delegasyonu, bâzı üye veya ortak üyelerin her ne şekilde olur

sa olsun (1965, Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması, ekleri veya bu Anlaşma
ya ek tüzüklerin hükümlerine riayet etmemeleri veya diğer memleketler tarafından serd edilen 
ihtirazi kayıtların telekomünikasyonların normal çalışmasına mâni olması halinde menfaatlerini 
korumak üzere lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 

LIX 

Amerika Birleşik Devletleri arazileri için : 
Amerika Birleşik Devletleri arazileri, işbu Anlaşmanın kendi adlarına imzalanmasiyle, Amerika 

Birleşik Devletleri arazilerinin (1965, Montrcux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 
15 nci maddesinde zikredilen Telefon Tüzüğü veya Radyo Komünikasyon Ek Tüzüğü ile ilgili hiç
bir vecibeyi kabul etmediklerini resmen beyan ederler. 

LX 

Tayland için : 
Tayland, diğer memleketler tarafından serd edilen ihtirazi kayıtlar birlik masraflarına iştirak 

hissesini artırmaya sebebolduğu takdirde menfaatlerini korumak üzere lüzumlu mülâhaza ettiği bü
tün tedbirleri alma hakkını mahfuz tutar. 

LXI 

Togo Cumhuriyeti için : 
Togo Cumhuriyeti delegasyonu her hangi bir üye memleketin işbu anlaşma hükümlerine riayet 

etmemesi veya konferans sırasında veya bâzı üye veya ortak üyelerin telekomünikasyon servisleri 
için engel durumlara veya birlik masraflarına iştirak hissesinin önemli 'bir derecede artmasına se
bebiyet verdiği takdirde lüzumlu göreceği bütün tedbirleri Hükümeti adına alma hakkını ımahfuz 
tutar. 

LXII 

Türkiye için : 
Türkiye diğer memleketler tarafından serd edilen ihtirazi kayıtların birlik masraflarına işti

rak hissesini artırmaya sobobolması halinde menfaatlerini korumak üzere lüzumlu mülâhaza ettiği 
bütün tedbirleri alma hakkını mahfuz tutar. 

LXIII 

Venezüelâ Cumhuriyeti için : 
1. Venezüelâ Cumhuriyeti, delegasyonu, idari tüzüklerle ilgili olarak işbu Anlaşmanın 204 No. 

lu paragrafı hükümlerini kabul etme veya etmene hakkını Hükümeti adına mahfuz tutar. 
2. Venezüelâ Cumhuriyeti delegasyonu her hangi diğer bir üye memleketin işbu Anlaşma hü

kümlerine riayet etmemesi halinde menfaatlerini korumak üzere lüzumlu 'göreceği bütün tedbirleri 
alma hakkını mahfuz tutar. 

3. Venezüelâ Cumhuriyeti, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin masraflarına iştirak his
sesinde direkt veya endirekt bir artışa sebebiyet verebilecek işibu Anlaşma veya ekleri hakkında 
beyan edilen ihtirazi kayıtlardan hiçbir neticeyi kabul etmez. 

LXIV 

Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti için : 
Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti delegasyonu Hükümeti adına : 
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a) Tayvan temsilcileri (1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasını Çin 

adına imzalamaya yetkili olmadığı; 
b) Güney Viet - Nam temsilcileri bütün Viet - Nam adına bu Anlaşmayı imzalamaya hakkı 

olmadığı, 
c) Güney Kore temsilcileri bütün Kore adına bu Anlaşmayı imzalamaya hakkı olmadığı, 
Kanaatinde bulunduğunu beyan eder. 

LXV 
Zambi Cumhuriyeti için : 
Zambi Cumhuriyeti delegasyonu, üye veya ortak üyelerin her ne şekilde olursa olsun (1965, 

Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının hükümlerine riayet etmediği veya bu 
memleketlerin ilhtirazi kayıtları telekomünikasyon servislerine mâni teşkil ettiği takdirde, menfaat
lerini korumak üzene lüzumlu göreceği bütün tedbirleri alma hakkını Hükümeti adına mahfuz tu
tar. 

Muhteviyatını kabul ve tasdik zımnında, ilgili tara salahiyetli murahhaslar her biri İngilizce, 
Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça olmak üze 'e bu nihai protokolü bir nüsha olarak imzalamış
lardır. Bu protokol, bir nüshasını imza sahibi rnemılekctlerin her birine tevdi edecek olan Millet
lerarası Telekomünikasyon Birliğinin arşivlerinde muhafaza olunacaktır. 

12 Kasım 1965 te Montreux'de 
tanzim olundu 

Anlaşmadaki aynı imzalar takibeder. 

(1965, Montreux) 

Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasında 

EK PROTOKOLLER 

Aşağıda imzaları bulunan tam salahiyetli murahhaslar, (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Mu
rahhaslar Konferansının nihai kararlarını teşkel eden aşağıdaki ek protokolleri imzalamışlardır : 

EK PROTOKOL - I 

1966 ilâ 1971 periyodu için Birlik masrafları 

1. İdare Konseyi : 
— İdare Konseyinin, 
— Genel Sekreterliğin, 
— Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesinin, 
—• Milletlerarası Istişari Komiteler Sckreteryalarmın, 
— Birliğin lâboratuvar ve teknik tesislerinin yıllık masraflarının, gelecek Tam Salahiyetli Mu

rahhaslar Konferansına kadar 1966 ve mütaakıp yıllar için aşağıdaki meblâğları aşmamak üzere 
Birliğin senelik bütçesini tanzim etmeye yetkili kılınmıştır. 

1966 yılı için 17 900 000 İsviçre Frangı,. 
1967 » » 18 125 000 » » 
1968 
1969 
1970 
1971 

» 
» 
;» 
:» 

» 
» 
» 
» 

18 610 000 
19 185 000 
19 955 000 
20 400 000 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

1971 den sonraki yıllar için, senelik bütçeler, bir önceki yıl için tesbit edilmiş meblâğın % 3 
ünden fazla olamaz. 
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2. 1966 ve 1967 yılları için tesbit edilmiş limitlerin her biri, işbu Konferansın 3 No. lu ka

rarı uyarınca yapılabilecek lüzumlu tediyeler karşıılığı olarak, 500 000 İsviçre Franklık bir meblâğı 
ihtiva eder. Bu tediyelerden elde edilen her hangi bir tasarruf başka gayelere sarf edilemez. 

3. İdare Konseyi, Birlik Anayasasının bir projesinin tanzimine mütaallik masrafları karşıla
mak üzere, yukardaki paragraf 1 de tesbit edilmiş limitleri asmaya salahiyetlidir. (Işjbu Konfe
ransın 35 No. lu kararına bakınız.) 

4. İdare Konseyi, Anlaşmanın 208 ve 209 numaralrında bahis konusu konferans ve toplan
tılara ait masraflara müsaade edebilir. 

4.1 İdare Konseyi, 1966 - 1971 yılları zarfında aşağıdaki 4,3 hükümlerini de muhtemelen göz 
önünde tutarak bu masrafları aşağıdaki meblâğların hududu dâhilinde devam ettirir. 

1966 yılı için 4 185 000 İsviçre Frangı 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

» 
» 
'»' 
» 
» 

» 
» 
»' 
» 
» 

2 815 000 
4 985 000 
5 035 000 
1 156 000 
5 310 000 

4.2 Şayet tam selâhiyetli Murahhaslar Konferansı, telgraf veya telefon meselelerini müzakere 
eden dünya çapındaki idarî bir konferans veyahut radyokomünikasyon meselelerini müzakere 
edecek dünya çapındaki idarî bir konferans 1968 ilâ 1971 seneleri zarfında toplanamıyacak olur
sa bu yıllar için müsaade edilen meblâğların yekûnu tam salahiyetli Murahhaslar Konferansı 
için 2 500 000 İsviçre Frangı, telgraf veya, telefon meselelerini müzakere eden dünya çapındaki 
idarî bir konferans için 1 500 000 İsviçre Frangı, radyokomünikasyon meselelerini müzakere eden 
dünya çapındaki idarî bir konferans için 2 000 000 İsviçre Frangı, tenzil edilir. 

Şayet Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı 1971 yılında toplanmazsa İdare Konseyi, An
laşmanın 208 ve 209 numaralarında bahis konusu edilen konferans ve toplantılar için tahsisini lü
zumlu addettiği masraflara karşılık olarak 1971 den sonraki senelerin her biri için müsaade ede
cektir. 

4.3 İdare Konseyi, aşağıdaki kredilerle telâfi edilebildiği takdirde yukardaki 4.1 de tesbit 
edilen yıllık limitler dışında yapılacak bir masrafa müsaade edebilir : 

— Bir önceki yıldan emre amade bulunan, 
— Veya gelecek bir yıldan alınacak krediler. 
5. İdare Konseyi aşağıdaki hususları nazarı itibara almak için yukardaki paragraf 1 ve 4 te 

tesbit edilen limitleri tecavüz etmeye salahiyetlidir. 
5.1 Cenevre'de çalışan personeline tatbik edilmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından ka

bul edilmiş bulunan makam tazminatı da dâhil olmak üzere, maaş dereceleri, aylık veya tazmi
nattaki artmaları; 

5.2 Birlik için munzam masrafı icabettirecek olan İsviçre Frangı ile U. S. doları arasındaki 
kur değişikliklerini; 

6. İdare Konseyi, mümkün olan bütün tasarrufları yapmakla görevlidir. Konsey, bu mak
satla icabı halinde paragraf 5 in hükümlerini de göz önünde tutmak suretiyle yukardaki 1 nci 
ve 4 ncü paragraflarda tesbit edilen hudutlar dâhilinde Birliğin ihtiyaçlariyle mütenasip en dü
şük seviyede yapılmasına müsaade edilen masrafları her sene tesbit etmeyi kendisine borç sayar. 

7. Yukardaki 1 ilâ 5 nci paragraf hükümleri mucibince İdare Konseyinin yetki verebileceği 
krediler, Birliğin verimli çalışmasını temin etmek için kifayetsiz olduğu anlaşıldığı takdirde Kon
sey ancak usulü dairesinde kendileriyle istişarede bulunulan Birlik üyelerinin ekseriyetinin tasvi-
biyle bu kredileri tecavüz edebilir. Birlik üyeleriyle yapılacak her istişare böyle bir talebi haklı 
çıkaracak hususların tam bir izahını ihtiva etmelidir. 
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8. Dünya çapındaki İdarî konferanslar ve milletlerarası istişarî komitelerin Genel Assamble-

leri malî tesirleri olabilecek teklifleri incelemeden evvel bunlarla ilgili munzam masrafların bir 
tahminine sahilbolmalıdırlar. 

9. Yukardaki 1 ilâ 5 nei paragraf hükümleri gereğince veya 7 nci paragraftaki şartlar dâhi
linde İdare Konseyinin salâhiyet verebileceği kredilerin haricinde netice itibariyle direkt veya en-
direkt masraf artışını icabettirecek bir idarî konferans veya milletlerarası bir istişarî komte 
Genel Assamblenin her hangi bir kararı tatbik mevkiine konamaz. 

EK PROTOKOL-11 

Üye ve ortak üyelerin iştirak sınıflarını seçerken takibe de çekleri usul 

1. Her üye ve ortak üye (1965, Mıontreux) milletlerarası telekomünikasyon mı',:!sınaisinin 
212 No. -sumda gösterilen iştirak sınıfları tablosunda kendiı-ıinc-e seçilmiş iştirak Isınıtım 1 Tem
muz 1966 tarihimden evvel Genel Sekretere bildirmelidir. 

2. Yukaırdaki paragraf 1 nıci hükümleri «uyarınca 'karar] ai'inı 1 Temmuz Î9ö'6 tarih in len evvel 
bildirmeyi unutmuş olan üye ve (ortak üyeler Cenavre Ani aynası 'zamanında .kaydioklukîarı ünite 
sayısına uygun olarak [masraflara iştirake devama mecbur tutul alçaklardır. 

EK PROTOKOL - III 

Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcısının işe başlayış tarihi 

Bu konferans tarafından 'önjgörülen § artlar dâhilinde (19ır>5 M.ontr,eux) tam salahiyetli murah
haslar konfer: tısı tarafından iseçilmiş 'olan Genel 8 ek re ter ve Genel ıRcikretor yairdım<cısı 1 Ocak 
1966 tarihinde işe ibaşlıyaeaıktır. 

Muhteviyatını ka'bul ve tasdik zımnında ilgili tam (salahiyetli murahh aslar ıbıı ek pr-ot'O boller i 
•Çince, Frauısı^a, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerinin her birinden bir tek nüsha halinde 
imza -etmişlerdir. Bu protokoller 'milletlerarası Telekomüni!-:;; iyon -Birliği arşivlerinde muhafaza 
edilecek ve ibirlik, imza «sahibi memleketlerin her birine 'bunun bir kopyasını verecektir. 

>Mıontreux'de 12 (Kasım 19G5 te 
yapılmıştır. 

1 ilâ III No. lu ek .protokolleri 
takibeden imzalar, anlaşmanın 
altındaki aynı imzalardır. 

EK PROTOKOL — IV 

Geçici anlaşmalar 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965 Montreux) tam salahiyetli murahhaslar 
konferansı, (1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon anlaşmasının yürürlüğe girmesine 
kadar muvakkaten tatbik lediLecek olan aşağıdaki hükümLere karar vermiştir. 

1. — (1) İdare konseyi, mezkûr anlaşmakla tesbit 'edilmiş usule ıgöre konferans tarafından 
seçilecek yirmi dokuz üyeden müteşekkil olacaktır. Konsey, seçiminden hemen ıson-ra toplanabile
cek -ve anla!-'imanın kendisine verdiği işleri icra edebilecektir. 

(2) İdare konseyinin ilk oturumunda seçeceği Başkan ve Başkan lyardimcısı, konseyin 1967 
deki senelik oturumunun açılışımda (haleflerinin -seçilmesine .katlar işbaşında kalacaklardır. 

2. •— 'Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi, kendisince tesbit edilmiş usule .göre işbu 'konfe
rans tarafından seçilecek ıbeş üyeden müteşekkil olacaktır. Komite üyeleri 1. Ocak '1967 de işe bağ
lıyacaktır. 
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Muhteviyatını kaibul ve tasdik zımnında, ilgili tam salahiyetli 'muralhhaslar Çince, Fransızca, 

İngilizce, İspanyolca ve rlus?a lisanlarının her birinde ve tek nüsha halinde bu protokolü imzala
mışlardır. Bu »protokol, imza sahibi memleketlerin her .birine hunun hir kopyasını gönderecek 
olan Milletlerarası Telekomünikasyon (Birliğinin' arşivlerinde muhafaza edilecelktir. 

Montreux'de .21 Fıkim 1905 tc 
yapılmıştır. 

KARARLAR, TAVSİYELER VE TEMENNİ 

1 No. lu KARAR 

Seçilen memurların maaşları 

Milletlerarası 'Telekomünikasyon 'Birliğinin (19-65 Montreux) itam isallâhiyetli murahhaslar kon
feransı, 

1. 'Genel (Sekreter, ıGenel (Sekreter yardımcısı, Milletlerarası istisari koimiteleriıı müdürlei'i ve 
Milletlerarası Frekans Kayıt K'omitesi üyelerinin 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren aşağıda (gösteri
len yıllık maaşları alacaklarına 

Yılda U. ıS. doları 

Genel (Sekreter 20 000 
Genel (Sekreter yardımcısı, 
İstişaıri komiteler müdürleri 17 500 
İFRiB üyeleri 16 500 

ve idare konseyini 
Müşterek rejim maaş cetvelkfinin ayarlanması r.ıevzuulbalhs'olduğu takdirde, yukarıda ıgösıteri-

len maaşlarda yapılması istenilen .münasip ayarlama telklifind (birlik üyeleri ekseriyetinin tasvi
bine .sunmakla 'görevlendirmiştir; 

Ayrıca temsil masraflarının fatura üzerinden aşağıdaki miktarlara kadar iade edileceğini de 
kararlaştırmıştır. 

Yılda isviçre Frangı 

Genel iSekreter 10 000 
Genel (Sekreter yardımcısı, iıstişari komitelerin mıüdürleri '5 000 
I. F. R. B. ((Başkanın emrinde, Komitenin heyeti umumiyesi için 5 000 
ayrıca idare konseyini, 

İsviçre'de hayat palhalılığının arıtması halinde, yukarda belirtilen limitlerde yapılması iste
nilen münasip ayarlama teklifini birlik üyeleri ekseriyetinin tasvibine sunmakla ıgör evlendir m iş
tir. 

2 No. iv, KARAR 

C C. I. T. T. Müdürünün salâhiyeti 

Milletlerarası Telekomiiniıkasyo.n Birliğinin (TÖ65 -Montreux) tam salâihiyetli ımuralhhaslar ikon-
f er anisi, 

a) Halihazırdaki O. O. I. T. T. Müdürünün normal olarak 1967 sonunda emekliye ayrıla
cağını ; 

ıb) •(). C. I. T. T. nin 3 ncü Genel Asısamblesinde (salâhiyetinin 4 ıııcü •Genel Aıssamlble sonuna 
kadar uzatıl masının arzu edildiğini, 
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c) C. C. I. T. T. nirı 4 ncü Genel Assıaınıble rinin 19Ö8 ide nıaz!vuu|balh;sıOİdıığunu 

göz /önünde bulundurarak 
Hallin azında ki € . C. I. T. T. Müdürünün salâhiyetinin O. C I. T. T. 4 noü Genel Aıssamblesin-

de ıhalıefinin ise ıbaşlıyaoağı tarihin teslbitine kadar uzanılmasına karar'vermiştir. 

3 No. lu KABAR 

Milletlerarası l/lrekans Kayıt Komitesi (İ. F. II. ıB.) üyelerinin Ihizmctton ayrılması, 
Milletlerarası Telekomünikasyon 'Birliğinin (1965 ıMontreux) tam ısalâıhiyetli iinurialhhaslar kon

feransı, 
1 Ocak 1967 de tekrar ıvazifeye /başlamak için yeniden ıseıcjilmiyen ve bu tarihten itibaren bir

likçe 'tekrar ç alıştı rılımıyac ak lOİan Milletlerarası Frelkaus Kayıt iKornitesi azalarınım ö l Aralık 
1966 da veya ıgenel sekreterin mutajbık 'kalacağı daıha yakın /bir tarihte talepleri üzerine hizmet
lerinin son Ibulacağına karar /vermiştir. Bu üyeler, hizmetlerinin ısımı Ibulması sebebiyle hak kazan
dıkları 'diğer bütün istihkaklarından (fa>zla olarak, maaşının .dokuz aylık tutarım geçmemek üzere 
hizmet senesi /başına 'bir aylık esas maaşa eşit tutarda ıbir tazminat alacaklardır. 

Ayrıca 1966 ive 1967" ,'b'üıtıçelerine /gerekli tahsisatı koymaya karar vermiştir. 

4 No. lu KARAR 

Birliğe seçilen memurlara geçici olarak uygulanacak personel statüsü ve tüzüğü 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965 Montreııx) Tam Salahiyetli Murahhas Kon
feransı, 

a) İdare Konseyinin 1958 Cenevre Taun Salâlrj/etli Murahhas Kouıerarjunın 1 No. lu kararı 
gereğince seçilen memurlara geçici olarak uygulanacak personeli statüsü ve tüzüğünü hazırladı
ğın], 

b) Şimdiki konferansın bâzı karan".arının bahis konusu personel statüsü ve tüzüğümü1 deği
şiklikler icabc ttirdiğini; göz önünde bulundurarak, 

idare Konseyi, 
Şimdiki Konferans Kararlarını nazarı itibara almak suretiyle mezkûr personeli statüsü ve Tü

züğünde ımeveut hükümleri karara 'bağlamak nıaksadiyle seçilen meımurlara geçici olarak uygu
lanacak personel statüsü ve tüzüğünü gözden geçirmcfcle görevlendirilmiş ve 

İdare Konseyini, 
Gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına kadar bahiskonusu personel statüsü ve 

tüzüğünün geçkd olarak tamamen veya kısmen tatbik etme'k salâhiyetini yenmiştir. 

5 No. lu KARAR 

Birleşmiş Milletler Müşterek rejimine intibak 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhas Kon* 
fer ansı, 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği hizmet, maaş, tazminat ve ayihkiarının Birleşmiş Mil
letler müşterek rejimindekine intibakı ile ilgili 1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransının 7 No. lu kararını ve diğer ımetin'lerm tatbik edilmesine dair İdare Konseyinin raporu
nu inceliyerek, 

1959 Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının karar ve talimatlarının İdare Kon
seyi, Genel Sekreter ve Birlik personeli! sigorta sandığı idare komisyonu tarafından harfiyen tat
bik edildiği hususunda bilgi almış ve bu .maksatla alman tedbirli erin. (1959) Cenevre Tamı Salliâhi-
jyetli Murahhas/lar konferansının istek, karar ve talimatına uygun olduğunu müşahede etmiştir. 
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6 No. lu KARAR 

Sınıflandırma Normları 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965 Montreux Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

Birlikdeki memuriyetlerin yeniden sınıflandırıknasiyle ilgili olarak 1959 Cenevre Tam Salahi
yetli Murahhaslar Konferansından beri idare konseyince aüman tedbiıllcrden bilgi alarak ve 
tasvibederek. 

Birlikteki memuriyetlerin sınıf lan'dırıknasınm. Birli eşmiş Milletler 'müşterek rejiminde tat
bik edilen çekle uygun olara'k hazırlanan sınıflandırma normları üzerinden yapılması gerektiğini 
göz önünde bulundurarak, 

İdare Konseyini, 

Bu smılll anlı r/ma normlarının bütün Birlik m enıuriy etleri için tanzim, ve tatbiki maksadiyle 
Birleşmiş Milletler miirterek rejimindeki memuriyet .şartlarının inkişafı nazarı itibara alınarak 
ve mâkul olmıyan masraflara yo'l açmaksızın lüzumlu göreceği her tedbiri almakla görevlendir
in iç tir. 

7 No. lu KARAR 

Birlik personelinin coğrafi dağılışı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Biıİliğinin (1965 Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) (1965, Montreııx) Mill'eterara.sı Tok'kcmünikasyon Anılaşmasının 164 No. lu hükt'ıırJlermi, 
b) Birlik personelinin bugünkü coğrafi dağılışını; 
c) İT cm ^cnel plTm ve hom de dünyanın bârı bölgeleri üzerinde bu coğrafi dağılışı ıslah etmek 

lüzumunu göz önünde tutarak, 

I - P I ve daha üst derecedeki memurların coğrafi dağılışımı düzenlemek maksadiyle : 
1. Genel kaide olarak, bu derecelerdeki memuriyetlerde zuhur edecek müııhaller bütün Birlik 

Üye ve ortak Üyeleri idarelerinin bilgilerine sunulacaktır. Bununla beraber, servisteki persone
lin makûl terfi (imkânlarından istifadeye devan etmesi için gereği yapılmalıdır. 

2. Milletlerarası tâyin yoliyle bu memuriyetlere tâyin yapılarken tercih hakkı eşit kabiliyet
te bulunup halen temsıil cdilmiyen veya kifayet 'İz bir şekilde temsil edilen dünya bölgelerine 
mensup namzetlere verilmelidir. P 5 ve üst sınıf memuriyetlere tâyin mevzuubahis olduğu zaman, 
Birliğin beş bölgesinin adilâne bir şekil do coğrafi temsilini sağlamaya bilhassa dikkat edilir. 

I I - O I ilâ G 7 derecelerindeki memurlar, 
1. Mümkün mertebe Cenevre'den 25 kilometrelik bir saha içinden İsviçre veya Fransa arazi

si üzerinde ikâmet eden şahıslar arasından seçilecektir, 
2. Teknik vasıftaki G 5 ilâ G 7 smıfı memuriyet kadroları açıldığı takdirde istisnai olarak, 

ilk plânda milletlerarası esas üzerinden yapılacak tâyinin ehemmiyeti göz önünde bulunduru
lacaktır;. 

3. Yukardaki paragraf II. I nci hükümleri gereğince istenilen vasfı1 haiz kimseleri tâyin etmek 
mümkün olmadığı takdirde, Genel Sekreterin imkân dâhilinde Cenevre'ye yakın oturan kimseleri 
tâyin etmesi uygundur. Bu da mümkün olmadıkı takdirde, Genci Sekreter bunun malî neticele
rini hesaba katarak ve kendisi seçmek şartiyle bütün idarelere münhal kadroları bildirecek
tir. 
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4. G I i lâ 'G 7 sınıfındaki memurlar, İsviçre tebaası olmamak ve yukardaki paragraf II. I nci 

de zikredilen bölge dışından tâyin edilmek şar tiyle personel tüzüğünde beyan edildiği veçhile 
Milletlerarası esas üzerinden tâyin edilmig gibi ad uoJunacak ve milletlerarası tâyin avantajından 
istifade edeceklerdir, 

idare Konseyini, 
Daha geniş ve temsili bir coğrafi dağılışı 'tahakkuk ettirmek gayesiyle bu meselenin inkigafı-

nı takibetmckle, görevlendirilmiştir. 

8 No. lu KARAR 

Kadroların kullanılması 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) Birlik faaliyetlerinin inkişafı muvacehes 'nde son ajneler zarfında kadro cetvelindeki terak
kiyi aksettiren rakamları, 

b) Kadro cetvelindeki devamlı memuriyetler ile muayyen süreli memuriyetlerin bugünkü 
dağılışını; 

c) Her sene bahsedilen kısa süreli mukavelelerin yüksek adedini, 
inceliyerek, 

Birlik bünyesinin reorganıizatrroniyle ilgili Konferans kararlarını incelemeden hüküm verilme
mesi için İdare Konseyince alınan tedbirleri, 

memnuniyetle kaydederek, 
a) Birliğin genel politikalarına göre, devamlılık arz eden vazifelerin devamlı mukaveleyi 

haiz memurlara tevdi edilmesi gerektiğine, 
b) Kadro cetvelinin, personelde tasarruf ve âzami is'ikrar şartlarına uygunluğunun temenni 

edildiği husufunu müdrik olarak, 
İdare Konseyini, 

Bu konferansın kararlarını, bilhassa 1. F . R. B. ve Teknik işbirliği ile ilgıili olanlarınkini göz 
önünde tutarak derhal Birlik personelinin genel kadrosu ile kadro cetvelini gözden geçirmek ve 
lüzumlu olduğuna kanaat getirilen devamlılık a r ; eden vazifelerin ifası için daimi, memuriyetler 
ihdas etmekle görevlendirmiştir. 

9 No. lu KARAR 

Birliğin 1959 ilâ 1964 yıllarına tait hesaplarının tasdiki 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montrcux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) (1959, Cenevre) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 38 numarasının hükümleri
ni; 

b) idare Konseyinin, Birliğin 1959 - 1964 yılları zarfındaki malî idareyi hakkındaki Tam Sa
lahiyetli Murahhaslar Konferansına sunduğu raporu (52 No. lu dokümanı) ve işbu konferansın 
Finans Komisyonunun (262 No. lu doküman) raporunu nazarı itibara alarak, 

1. Birliğin 1959 - 1964 yıllarına aıit hesaplarım katî olarak tasdik etmeye, 
2. Hesapların tutuluşundan dolayı genel sekreter ve malî kısım personeline memnuniyetini ifa

de etmeye karar verir. 
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10 No. lu KARAR 

Birliğin 31 alî sahasında İsviçre Konfederasyonu Hükümetince yapılan yardım 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1985, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) 1959, 1960 ve 1962 yılları zarfında İsviçre Konfederasyonu Hükümetince Birlik emrine 
para verildiğini; 

b) İsviçre Konfederasyonunun federal malî kontrol Dairesinin 1959 tilâ 1964 yıllarına ait 
Birlik hesaplarını büyük bir ihtimam, Salâhiyet ve katiyetle incelediğini, nazarı itibara alarak 

1. Malî sahada Birlik ile olan ve Birliğe avantaj ve tasarruf imkânı sağlıyan işbirliğinden 
dolayı İsviçre Konfederasyonu Hükümetine derin teşekkürlerini, 

2. Bu işbirliğinin islıikbalde de devam edeceği hususunda ümit var olduğunu ifade ederek; 
Genel sekreteri, 

Bu kararı İsviçre Konfederasyonu Hükümetinin bilgisine sunmaya memur eder. 

11 No. lu KARAR 

Birliğin maliyesi 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 

Konferansı, 
a) Birliğin, Üye memleketler tarafından serbestçe seçilmiş iştirak hisselerinin tahsilinde ha

len güçlüklerle karşılaştığını; 
b) 1959 Cenevre Anlaşmasında gösterilen iştirak sınıflarının tesbit şeklinin iştirak sınıfının 

(arzuya göre seçilmesi) Birlik masraflarına katılma paylarının yakûn meblâğının arzuya şayan ol-
mıyan değişikliklerine sebebolduğunu nazarı itibara alarak, 

Genel Sekreteri, 
1. İşbu Konferans sırasında ifade olunan fikirleri göz önünde tutarak Anlaşmanın, Birlik 

masraflarının finansman şekLini islâh edebilecek, 16 ncı maddesindeki bütün değişiklikleri incele
meye; 

2. Bu inceleme neticelerini İdare Konseyine sunmaya, 
İdare Konseyini, 

1. Genel Sekreter tarafından sunulan raporu ılncelemeye; 
2. Gelecek tam salahiyetli murahhaslar konferansına, birlik masraflarınım finansman şeklini 

İslah edebileceği mahiyetteki muhtemel değişiklikler hakkmda katı fikirlerini sunmaya, 
Memur eder. 

12 No. lu Karar 

Birlik hesaplarının incelenmesi 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Motttreıux) tam salahiyetli murahhaslar kon
feransı, 

İsviçre İdaresinin İdare Konseyine sunduğu ve Montreux tam salahiyetli murahhaslar kon
feransında yenilediği tekliflerin ve bu konferansta yapılmış olan konuşmaların ışığı altında, 
birlik hesaplarının dahilî ve harici kontrolü meselesinin yeniden incelenmesinin yerinde olacağı
mı, 
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Nazarı itibara alarak, 
Genel Sekreteri : 
1. Montreux tam salahiyetli murahhaslar konferansı zarfında kendisi hakkında ileri sürülen 

çeşitli noktai nazarları, fikirleri ve teklifleri göz önünde tutarak Koordinasyon Komitesi ile işbir
liği yapmak ve İsviçre İdaresiyle müşavere etmek suretiyle bu iki meseleyi incelemeye, 

2. İdare Konseyine mümkün olan en kısa bir zamanda bir rapor ve icabı halinde, detaylı tek
lifler sunmaya; 

Memur eder. 
İdare Konseyine : 
Hesapların dâhilden incelenmesi usulünün değiştirilmesi halinde bu değişikliğin ancak genel 

sekreterliğin halen sahibolduğu, personel imkânlarını kullanmak suretiyle mümkün olabileceği 
anlaşılmış bulunduğundan genel sekreterin raporunun ve tekliflerinin incelenmesinden sonra bir
liğin menfaatine faydalı addettiği kararları almaya; 

Mezun kılar. 

13 No. lu KARAR 

Ödenmemiş iştirakler 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (19G5, Montreux) tam salahiyetli murahhaslar 
konferansı, 

Bâzı birlik üyeleri tarafından bugün için hâlâ ödenmemiş fakat itiraz edilmemiş meblâğları; 
Not ederek, 
Birliğin malî istikrarını devam ettirmek için iştiraklerin zamanında ödenmiş olması gerekti

ğini, 
Nazarı itibara alarak, 
Evvelki yıllar için halen borçlu olan üyeleri, 28 Şubat 196G tarihinden önce, ödenmemiş borç

larının tediye hususlarını idare konseyinin 21 nci okırurramda kendisine haber vermesi için genel 
sekretere bildirmeye ve kendi malî vaziyetlerinin borçlarını derhal tasfiye etmelerine imkân ver
memesi halinde bu üyeleri, genel sekretere senelik bir tediye plânı sunmaya, 

Davet eder. 
İdare Konseyini, 
Ödenmemiş iştiraklerin, en kısa zaman içerisinde, tasfiyesini sağlatmak üzere gayretlerine de

vam etmeye ve icabı halinde, genel sekretere gerekli direktifleri vermeye, 
Memur eder. 

14 No. lu KARAR 

Sanmarino Cumhuriyeti tarafından ödenmvjen meblâğlar 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montroux) tam salahiyetli murahhaslar 
konferansı, 

San Marino Cumhuriyetinin 31 Aralık 1948 de Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği üyeli
ğini bırakmış olduğunu nazarı itibara alarak, 

San Marino Cumhuriyeti nezdinde geçilen teşebbüslerin hesaba geçirilmiş ödenmemiş alacak
ların tasfiyesi için müessir bir neticeye ulaşılamamış olduğunu, 

Muhasebe ettiğinden, 
San Marino Cumhuriyetinin borç yekûnunu teşkil eden 22 690,3S İsviçre franklık meblâğın, 

bunu telâfi edecek mukabil tediyenin birliğin ihtiyat hesabından aktarılması suretiyle kâr ve 
zarar hesabına geçirilmesine, 

.Karar verir. 
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15 No. lu KARAR 

Birlik masraflarına iştirak için memleketlerin sınıflandırılması 

Milletlerarası Tele/komünikasyon Birliğinin (1935, Montreux) tam salahiyetli murahhaslar kon
feransı, 

Birlik üye ve ortak üyelerinin birlik masraflarına iştirak edecekleri sınıfı serbestçe seçmeleri 
prensibine dair (1965, Montrcux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 16 ncı maddesi
nin hükümlerini görerek, 

a) Üye ve ortak üyelerin, bilhassa kendi telekomünikasyon servislerinin ehemmiyetini naza 
rı itibara alarak kendi ekonomik imkânlariyle uygun bir sınıfı mevcut iştirak sınıfları cetvelin
den bugüne kadar seçemedikleri ihtimalini; 

b) 'Gelecek senelerde birlik masraflarının kazınılmaz artması karşısında, bu artan miktarın 
mümkün olduğu kadar hakkaniyet esası üzerinden muhtelif üye ve ortak üyelerce taksimi ica-
bedeceğini, 

Nazarı itibara alarak, 
Kendi telekomünikasyon servislerinin ehemmiyetini göz önünde tutarak şimdiki durumda kay

dedildikleri sınıftan daha yüksek bir sınıfı seçebilecek olan üye ve ortak üyelerin, ilerisi için 
kendi ekonomik kaynaklariyle uygun düşecek daha yüksek bir iştirak sınıfını seçmek imkânını 
tetkik etmeleri, 

'Temennisini ihzar eder. 

16 No. lu KARAR 

Milletlerarası Teşekküllerin Birliğin konferans ve toplantı masraflarına iştiraki 

'Milletlerarası 'Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) tanı salahiyetli murahhaslar 
konferansı, 

a) İdare konseyinin tam salahiyetli murahhaslar konferansına olan raporunu, 
b) (1959) Cenevre Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 212 numarasını, 
c) İdare konseyinin 222 No. lu (değişmiş) ka •arını görerek, 
•Mezkûr 212 numara hükümlerine göre Milletlerarası teşekküllerden bir kısmının konferans ve 

toplantı masraflarına iştirakten muaf tutulduğunu ve bunun birliğin menfaatlerine uygun düşme
diğini, 

Nazarı itibara alarak, i 
İdare Konseyini, 
Her türlü iştirakten muaf tutulmuş Milletlerarası teşekküllerin listesini gözden geçirmeye, 
Memur eder. 

17 No. lu KARAR 

(1965) Montreuz Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı mevzuunda İsviçre İdaresi ile Genel 
Sekreter arasındaki Anlaşmanın tasdiki 

Mi'lTetleraırası Telekomünikasyon BMüğinan- (1965, Moratreux) Tanı Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) İdare Konseyinin (deği'şi'k) 83 No. lu ka vvı hükümleri! uyarımca İsviçre PTT İdaresi i'Ie 
Genel Sekreter arasında fobu konferansın organizasyonu maksadiyle alınacak tedbirler mevzuun
da' bi'r anlaşma yapılmış olduğunu, 

b) Bu Anlaşmanın (1964) yılındaki 19 neu oturumu arasında İdare Konscyünca kabul edil
miş olduğunu, 
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c) Konferansını bütçe kontrol komisyonunun bu anlaşmayı tetkik etmiş olduğunu, 
nazarı itibar» alarak. 
isviçre PTT idaresi ile Genel Sekreter arasında akdedilen bu anlaşmanın tasdikine, 
karar verir. 

18 No. lu KARAR 

idare Konseyi üyeleri temsilcilerine ödenen seyahat ve ikamet masrafları 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1905, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

(1965 Montreux) Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 9 ncu maddesi hükümlerine 
uygun ol'arak, İdare Konseyinin! çalışmaları münasebetiyle! kendileri tarafından yapılan ikamet 
masraflarını karşılamak üzere İdare Konseyi üyeleri temsilci!erine Birlik tarafından ödenecek ika~ 
nıet tazminatının oturum müddeti için günde 100 İsviçre Frangı ve seyahat esnasında ise 30 İsviç
re Frangı alarak teshiline karar verir. Cenevre'ye! olan seyahat, kısa mesafeli olanlar hariç birinci 
mevki en doğru ve en iktisadi yoldan, umumiyetle uçakla yapılır. Yolcultık masrafları ve seyahat 
sırasındaki yevmiyeler bu esas üzerinden ödenir. 

19 No. lu KARAR 

Konferansların veya toplantıların Cenevre haricinde yapılması davetleri 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli! Murahhaslar 
Konferansı, 

Bölgesel vasıflı bâzı konferansların ve toplantıların ilgili bölgede yapılmasının avantajlı olaca
ğını 

bununla beraber, 
Konferanslara ve toplantılara ait masrafların, bunların Cenevre'de yapılmaları halinde daha az 

yüksek olduğunu, 
nazarı itibara alarak, 
Birleşmiş Milletler Genel Assamblesinitnı, 1202 (XII) No. lu kararında, Birleşmiş Milletler te-

şekkülleTİninı toplantılarının, genellikle, ilgili teşekkülün merkezinde yapılması gerektiğine fakat 
davet eden bir hükümet bunun gerektireceği munzam masrafları kendi üzerine alacağını şayet ka
bul ederse bilr toplantının merkez dışında yapılabileceğini', 

not ederek 
Birliğin dünya çapındaki konferanslarının ve milletlerarası istişari komitelerin genel assamble 

l'erlînin normal olarak Birlik merkezinde toplanmış olmasını 
tavsiye eder. 
Birliğin Konferans veya toplantılarının Centevre dışında yapılması davetlerinin, ancak davet 

eden Hükümet hiç olmazsa gerekli mefruşat ve malzeme ile kullanılmaya hazır lokalleri mecca-
nen temin ettiği takdirde kabul edilebileceğine 

karar verir. 

20 No. lu KARAR 

Seyyar deniz servisine ait meseleleri halletmekle görevli Radyokomünikasyon Dünya İdari Konferans* 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

İdare Konseyinin raporunu (altıncı bölüm, 1, 2 kısmı) 
ıgiörerek 
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îdare Konseyinin 564 No. lu kararı uyarınca yapılmış konsültasyonun neticesi hakkındaki Ge« 

nel Sekreterin raporunu 
tetkik ederek 
1. Seyyar deniz servisine ait meseleleri halletmekle görevli radyokomünikasyon dünya idari 

konferansının 1967 nin ikinci üç ayı zarfında âzami sekiz hafta süreyle Cenevre'de toplanmasına, 
2. Bu konferansın mevzuunun, Radyokomünikasyon Tüzüğünün seyyar deniz servisine mütaal-

lik ve bilhassa aşağıda'ki meseleler hakkındaki hükümlerini incelemek olacağına : 
— 1605 ve 4000 KHZ arası seyyar deniz servisine talhsis edilmiş bandlarda ve keza münhasıran 

radyotelefon seyyar deniz servisine tahsis edilmiş dckametrik dalga bandlarmda tek yan bandın 
teknik kullanılışı,. 

— Revizeli Milletlerarası işaret kodunun uygun kısımlarının kabulüne, 
— Radyokomünikasyon Tüzüğündeki 15, 17, 18 ve 25 No. lu eklerde yapılacak değişiklikleri 

ve mezkûr değişiklikler neticesi bu tüzükte yapılacak tadilâtı; 
— Dckametrik dalgalardaki seyyar deniz servisi bandalarmın, dekametrik dalga bandları fre

kanslarında oseanografyaya ait telekomünikasyonlar ihtiyaçları için kullanma uygunluğunu; 
karar verir ve îdare Konseyini 
1. 1966 yıllık oturumu sırasında bu konferansın detaylı gündemini hazırlamaya; 
2. Bu konferansın açılış tarihi ile süresini tesbite daıvet eder. 

21 No. lu KARAR 

Lâtin Amerika için CCITT - CCIR Telekomünikasyon Plânının tatbike konulusu 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

Lâtin Amerika için Plân Komisyonunun Mexico'da (1960) Bogota'da (1963) ve Şili'nin Sanitia-
go'sunda (1965) yapılan toplantılarının ve bilhassa Amerika arası telekomünikasyon şdbekesine 
(R. I. T) verilecek bünyeye ait tavsiyelerini; 

görerek 
a) «Santiago Toplantısı tavsiyelerini mütaakıp gayesi, Lâtin Amerika için Plânın çerçevesi içe

risinde R. I. T. in meydana getirilmesini çabuklaştırmak olan Lâtin Amerika için bir bölgesel tele
komünikasyon grupunun (GRETAL) kuruluşmuş olduğunu; 

'b) Birlik ile yukarda sözü edilen hükümetler arası grup arasında tesirli bir işbirliği yapılma
sının büyük fayda sağlıyacağmı; 

göz önünde tutarak 
Genel Sekreteri İdare Konseyinin tasvi'biyle Birlik ile Lâtin Amerika için Bölgesel Telekomüni

kasyon Grupu (GRETAL) arasındaki işbirliğinin pratik hususlarını hazırlamaya salahiyetli kıl
maya 

karar verir. 
22 No. lu KARAR 

Lâtin Amerika için Bölgesel İdari Konferans 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1966, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

&) Lâtin Amerika için telekomünikasyon Plânını ve ona bağlı diğer telekomünikasyon kalkın
ma plânlarını tahakkuk ettirmek için (CCITT - CCIR) Plân Komisyonunun faaliyetleriyle Ame
rika arası telekomünikasyon Komisyonunun (CITEL), Lâtin Amerika için ekonomik Komis
yonun, Lâtin Amerika için bölgesel telekomünikasyon grupunun (Gretal) ve muhtemelen teleko
münikasyonlarla ilgili diğer teşekküllerin faaliyetleri arasında en sıkı bir işbirliğinin lüzumlu ve 
gerekli olduğunu; 

M. Meclisi (S. Sayısı : 480) 



— 72 — 
!b) Plânı tatbik için meselâ uzman, meslekî "-formasyon, kurs ve seminer ihtiyaçları gibi tek

nik yardum hususundaki mevzuları 'birleştirmenin lüzumluluğunu ve bu tatbike konuluşa bölgesel 
tamamlama ruhu vermek için birlik daimî teşekküllerinin gösterebilecekleri işbirliğinin derecesini 
tâyin etmeği, 

e) Bâzı tavsiyelerin ve muhtelif anlaşmaların ancak bölge memleketlerinin bir konferansında 
hazırlanabileceğinin tasrihinin uygun olacağını 

Oöz önünde tutarak 
1. Anlaşmanın 65 numarası hükümlerine uygun olarak bilhassa aşağıdaki hususları müzakere 

etmekle görevli lâtin Amerika için bir idarî bölıge'sel konferansının toplanmasına: 
a) Lâtin Amerika'da telekomünikasyanlarla ilgili milletlerarası teşekküllerin faaliyetlerini 

koordino etmek; 
b) Meselâ uzman, meslekî formasyon ve seminerler giib teknik yardım meselelerini etüdet-

mek", 
c) Lâtin Amerika için Plân Komisyonunca o zamana kadar elde edilen terakki neticelerini 

incelemek; 
2. Konferansın devam müddetinin on iş günü olmasına ve konferans hazırlığının lâtin Amerika 

memleketleri delegelorinden mürekkep küçük bir 'grup ve Birliğin ilgili teşekküllerinin temsilcileri 
tarafından yapılmasına 

karar verir. 
Bu konferansın içtimai için gerekli tedbirleri almaya genel sekreteri memur eder ve 
idare Konseyini 
1. Lüzumlu addettiği malî tedbirleri almaya, 
2. Konferansı hazırlamak için sarih emirleri kendisine vermek suretiyle Lâtin Amerika .mem

leketleri delegelerinden ve Birliğin daimî teşekküUorinin temsilcilerinden müteşekkil küçük bir grup 
teşkil :etnıeye 

davet eder. 
23 No. lu KARAR 

Anlaşmanın, ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve muafiyetleri hakkındaki madde IV, kısım 11 in 
muhtemel revizyonu 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (19G5, Montrcux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

(il'952) Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 28 No. lu ve (19'5'9) Cenev
re Ta.'nı Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 31 No. lu kararlarını. 

görerek, 
(1959) Cenevre Tam 'Salahiyetli 'Murahhaslar Konferansının 33 No. lu kararını 
nazarı itibara alarak, 
a) (1947) Atlantic City Milletlerarası Telekomünikasyon Anlasjmamnm 2 No. lu Ekinde gös

terilen Devlet Telgraf ve Telefon Konuşmalarının ta.rifi ile ihtisas teşekküllerinin imtiyaz ve .mua
fiyeti eri hakkındaki Anlaşmanın madde IV, kıyım 11 hükümleri arasında bir fark mevcut olabi
leceğini ; 

h)] îılıtısa's teşekküllerinin imtiyaz ve 'muafiyetleri hakkındaki Anlaşimanm (1952) Buenos 
Aires ve (1959) Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferanslarmca istenilen 'mânada değişti
rilmemiş olduğunu; 

Birleşmiş Milletler Genci Sekreterinin, Devlet Telckcoıünikasyonlanna ait imtiyazların, ihtisas 
teşekküllerinin im'üdürlerine de teşmil .olunmasına dair bir talebi de .dâhil çeşitli teklifleri 

inceledikten sonra, 
Anlaşmanın 3 No. lu Ekinde devlet telgrafları gördormek veya 'devlet telefon konuşmaları 

yapmaya niüsaalde edilmiş 'Oİan (makamlar arasında ihtinas teşekkülleri başkanlarının 'dâhil edilme
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meşine dair (1952) Buenos - Aires ve (19159) Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferans
larının kararlarını devaım ettirmeye 

karar verir ve 
Birleşmiş Mili etlerin bu meseleyi yeniden tetkik etmeyi kahul edeceklerini ve yukarıdaki 

kararı göz önünde tutaraktan, Anlaşmanın ihtisas tevekküllerinin imtiyaz ve .muafiyetleri hak-
kmdaiki ima relide IV, kısım 11 de lüzumlu değişikliği yapacakları 

ümidini ihzar dler. 
İdare Konseyini 

Memnuniyet verici bir hal çaresine ulaşılması fmaksadiyle Birleşmiş Milletlerin ilgili organları 
nozdinde gerekli teşebbüsleri yapmaya 

memur öder. 

24 No. lu KARAR 

Telekomünikasyonlar ve atmosfer dışı fezanın barışçı maksatlarla kullanılışı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

Atmosfer dışı fezanın barışçı gayelerle kullanılmasının milletlerarası plânda arz ettiği mese
leleri 

(müdrik olarak; 
telekomünikasyonların ve dolayısiylle Birliğin (bu alanda pek taJbiî olarak oynıyacağı rolün 

ehemmiyetini 
nazarı itibara alaraktan, 
a) Dünya milletlerinin, en kısa zamanda, peykler vasıtasiyle, Dünya çapında ve tefrik yapıl

maksızın ımuha'ber'e 'edebilmelerine dair Birleşmiş Milletler Genel Assaımblesinin 1721 (XVI) No. lu 
1: ar arı illa izah olunan prensibi; 

b) Birleşmiş Milletler Genel Asısamibl esinin 1962 (XVIII) No. lu kararındaki atmosfer dışı 
fezanın keşfi ve kullanılması hakkında devletlerin faaliyetlerini idare öden hukukî esasların 
beyannamesini 

hatır! atarak 
a) Telekomünikasyonların atmosfer dışı fezanın çeşitli sullhçu gayelerle kullanılışına en iyi 

bir şekilde tatbik ettirilebilmesi maksadiyle Birliğin muhtelif teşekküllerince alınmış tedbirleri, 
"b) Telekomünikasyon peyklerinin teknolojisi ve kullanılışında muhtelif memleketler tarafın

dan kaydedilen terakkileri 
memnuniyetle kayddierek 
idare Konseyi ile Genel Sekreteri : 
1. Feza tele'komünikasyonlarmda elde edilen terakkilerden Birleşmiş Milletleri ve ilgili ihtisas 

teşekküllerini haberdar etmeye devam için, 

2. Birleşmiş Milletlere ve feza telekomünikasyonlariylc ilgilenen ihtisas teşekküllerine ve bil
hassa atmosfer dışı fezanın barışçı gayelerle kullanılması hakkında Birleşmiş Milletler Komitesine 
kendi yetkisi dâhilinde Birliğin işbirliği yapmasını teklif etmek için; 

Gerdeli tedbirleri almaya memur eder. 

Ekonomik bakımdan olduğu kadar teknik bakımdan da bütün memleiket'lerin 'kendi 'ihtiyaçlarını 
tam ve mükemmel bir şekilde gidermeleri için feza telekomünikasyonlarından ayni imkânlarla fay
dalanabilmelerinin arz ettiği ehemmiyeti 

Nazarı itibara alarak 
Birliğin 'büıtün Üyelerini, Birleşmiş Milletlerin yukarıda zikredilen kararlarından ilham alarak bu 

amaçlarla kendi gayretlerini birleştirmeye 
Davet eder. 
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25 No. lu KARAR 

İhtisas teşekküllerinin telgraf trafiği için Birleşmiş Milletler Telekomünikasyon Şebekesinin kullanılışı 
Mi'11'Otlerarası Telıeikomüniıkaıayon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon

feransı, 
ihtisas teşekkülleri trafiğinin işletme masraflarına ve trafiğin hacmine 'uygun iştirak hissesine enit 

bir para ödenmesi suretiyle, Birleşmiş Milletlerin Sabit Noktalar arasındaki Telekomünikasyon şe
bekesi üzerinden geçirilmiş olmasının kabulünü Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinden istiycn 
Birleşmiş Milletlerin talebinden neşet eden (1952) Buenos Aires Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransının 26 No. lu kararını 

Görerek, 
Birleşmiş Milletler Genel Serketerinin 1 Ocak 1954 ten beri trafiklerini Birlenmiş Milletler şebe

kesi üzerinden geçirmeleri hususunda ihtisas teşekküllerine evvelce verdiği müsaadeyi geri aldığını, 
Not ederek 
Yukardaki 26 No. lu karardaki : 
1. Birleşmiş Milletlerin sabit noktalar arası telekomünikasyon şebekesinin normal ahvalde ihti

sas teşekküllerinin trafiğine açık olmadığı ve mevcut ticari telekomünikasyon şebekeleri ile reka
bet etmiyeoeği, 

2. Birliğin, Birleşmiş Milletlerle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasındaki Anlaşma
nın XVI. maddesi hükümlerine her hangi bir riayetsizliğe taraftar olmadığını; 

3. Bununla beraber Birliğin kritik hallerde, ihtisas teşekkülleri trafiğinin, Telgraf Tüzüğünün 
7. maddesinde gösterildiği şekilde hesaplanmış bir tarifede veya parasız olarak Birleşim iş Milletlerin 
sa'bit noktalar arası telekomünikasyon şebekesinden geçirilmesine muhalefet etmiyeceği gibi husus
ları tekrar teyid eder ve Genel Ser'ketcri, gerekli tedbirleri almaya 

Memur eder. 

26 No. lu KARAR 

îhhsas te§ekküllerinin telgrafları ve telefon konuşmaları 

M'ilkftleraırası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) İhtisas Teşekkülleri Müdürlerinin, Anlaşrınnm 2 No. lu Ekinin 420 No. sunda gösterilen 
Derlet telgrafları re telefon konuşmalarının tarifinde zirkedilmomiş okluğunu; 

b) ihtisas teşekkülleri muhaberatının, kendi telgraf ve telefon konuşmaları için hususi bir iş
leme ihtiyaç göstereceği âcil veya mühim haller meydana gelebileceğini nazarı itibara alarak, 

Şayet Birleşmiş Milletlerin bir ihtısöB organı kendi muhaberatı için hususi bir muamelenin gerek
tirdiği halleri ispat etmek suretiyle özel imtiyazlar elde ötmek arzusunu İdare Konseyine bildi
rirse, 

İdare Konseyi : 
1. Kendisince kabul edilmesi uygun görülebilecek olan talepleri Birlik Üye ve Ortak Üyelerine 

bildirmeye; 
2. Üye ve Ortak Üyelerin çoğunluğunun fikrini nazarı itibara almak suretiyle bu talepler hak

kında kati şekilde hüküm vermeye 
Karar verir ve 
Genel Sekreteri 
İdare Konseyi tarafından alınmış olan her kararı Üye ve Ortak Üyelere tebliğ etmeye, 
Memur eder. 
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27 NO. lu KARAR 

Birliğin Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Programına iştiraki 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

idare Konseyinin raporunu (dördüncü kısım ve 16 - 29 No. lu ekler) 
Görerek; 
Birliğin genişletilmiş Teknik Yardım Programına iştiraki ve Birleşmiş Milletlerin Özel Fonu faa

liyetlerine katılması hususunda (1959) Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 25 ve 
29 No. lu kararları uyarınca İdare Konseyi tara tından alman tedbirleri 

Tasdik ottiğinden, 

Birleşmiş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 1020 (XXXVII) No. lu kararında Genişle
tilmiş Program ve özel fonun Birleşmiş Milletlerin bir kalkınma programı halinde 'birleştirilmesini 
teklif ettiğini ve Birleşmiş Milletler Genel Assamblesinin bu kararı onayladığını 

Kaydedere k, 
Birliğin Anlaşma çerçevesinde Birleşımiş Milletlerin kaükınıma programına tamamij/le iştirak 

etmeye devam etmek ve faydalı olduğu takdirde bu iştiraki kolaylaştırmak maksadiyile Birliğin 
çeşitli daimi organlarını davet etmek üzere, 

İdare Konseyine yetki verir; 

1. Bu sa'hada Birliğin -daimî organlarının faaliyetini koordine etmeye ve her sene Birliğin 
Birleşmiş Milletlerin kalkınma programına iştiraki hakkında bir rapor tanz-im etmiye; 

2. Birliğe verilen fonları en iyi şekikle kuülanarak, Birleşmiş Milletlerin Kalkınma Prog
ramına iştirakinde en yüksek verimi sağhyacak tarzda Birlik tarafından böylece deruhde olunan 
görevlerin ifa •olunmasını oturumlarının her birinde sağlamaya; 

3. Bu randımanın devamını sağlamak üzere lüzumlu bütün tedbirleri almıya, 
İdare Konseyini davet eder. 

28 No. U KARAR 

Teknik İşbirliğini geliştiren met odlar 

Mi'ICetlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tanı Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

Bir memleketin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında telekomünikasyonların oynadığı 
önemili roliü nazarı dikkate alarak 

Yeni veya kalkınmakta olan memleketlerdeki telekomünikasyon "memurlarının telekomünikas
yon tekniği sahasındaki kalkınmaca ait bilgileri, iktisabetmek ve bu bilgileri günü gününe tafei-
betmek üzere imkân dahilindeki fırsatların âza inlisine sahib olmalarını 

gerçek!! eştirerek; 
Telekomünikasyonların ge'liştiriHmesi için fon tahsisinin, ilgili hükümetlerin bu branşa atfet

tikleri önceliğe bağlı olduğunu 
•müdrik olarak, 

Anlaşmanın 18,23 ve 25. numara'larının hükümlerini görerek, 
Teknik haklımdan ilerlemiş üye memleketlerin hükümetlerini, yeni veya kalkınma yolundaki 

mem'leketlerfoı telekomünikasyon sahasında çalışan personeline kendi memEeketlerindeki en lü
zumlu eğitim kurumlarını ve telekomünikasyon tesislerini ziyaret etmelerini sağlamak üzere 
bütün tedbirleri aümıya davet eder; 
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Birleşmiş Milletler Teknik İşbiı İliği Mffî İşler teşekkülleri İcra Organ!1 a n 'hakkında bu te

şekküllere gönderilen talepleri kabul ve tatbik cfcmc;!İı ile iliğili olarak Birlik Üyelerinin idari 
metodlarmı âzami derecede basitleıştii'mc'l.eri hususundaki arzusunu dikkat nazarına almasını 

Üye .memleketlerden ısrarla rica eder; 
Genel Sekreteri 

1. Teknik bakımdan itleri memleket erin özel veya hükümete ait eğitim müesseselerini ziya
ret etmek veya buralardaki, .meslekî eğitimlerini geliştirmek üzere yeni veya kafkınma yolunda
ki 'memlie'ketlerin telekomünikasyon sahasında çalışaaı personeline çağlanan imkânlar hakkında 
bilgi toplamak ve bu bilgileri Biıhiğiıı bütün üyçerine tebliğ etımc'kle; 

2. Telekomünikasyon projelerini gerçekl'estirmeleri için yeni veya kalkınma (yolundaki mem
leketlerin başvurabileceği bütün :mal:î kaynaklan araştırmak ve ilgili memleketleri bu malî kay
nakların mevcudiyetinden haberdar e time kil e; 

3. Birliğin çeşitli teşekkülleri tara undan yeni ve kalkınma yolundaki memleketlere sağlia-
nan hizmetleri geliştinmek gayesiyle lüzıi'LiıLu gördüğü her görevi ihdas etmesini İdare Konseyine 
tavsiye e tünekle. 

4. Birliğin teknik işbiıtiği sahasındaki faaliycitleri 'hakkında bu faaliyetlerin yümtılıme tar
zının gereği veçhile tetkikine imkân verecek ş dölde, projelere 'ayrılan yatıranlarla" gen ti: mas
raflar arasındaki sarfiyatı.'arın taksim ediimesine özel bir önem atfedilmek suretiyle İdare Kon
seyine ımaliûmat vermekle; 

5. Birliğin çeşitli teşekkülleri arasında işbirliğini icabettiren her mesele hakkında koordinas
yon Komitesi ile istişarede bulunmakla; 

görevlendirir, 
İdare konseyini, 
1. Âzami randımanı sağlamak üzere tonik işbirliği sahasında Birliğin bütün faaliyetlerini ya

kından takibetmeye; 
2. İster Birlik Merkezinde veya ister ba§ka yo;;de olsun, yeni veya kalkınma yolundaki 

memleketler için ilgi çekici meseleler hakkında Birlik veya Üye memleketler tarafından ter
tiplenen seminerlerin teşkilâtlandırılmasını ve ;k./'ordino edilmelini trşvik taneye, 

3. Birlik Üyelerinin yararına 'daha iyi hizmet «t m ek maksadıyla Birliğin bütan teknik iş
birliği faaliyetlerinde faydalı görülen her değişikliği yapmak üzere Genel Sekretere talimat 
vermeye; 

4. İşbu Konferans kararlarının ışığı altında Gen'el Sekreterliğin Teknik İşbirliği Daireli
nin teşkilâtını gözden geçirmeye ve bununla il <id olarak, 

4.1. Bu daire başkanına verilen derecenin kendi uhdesine tevdi olunan görevlerin 
çenemi ile mütena'sibolnıasmı sağlamaya ve 

4.2 Genel Sekre'teri 'bu görev için bütün üyelerin durumu 'etüdetmeye ve İdare Konse
yinin 'tasvibiyle daire başkanını tâyin etmeye, 

davet 'eder; 
'Milletlerarası is'tişarî komitelere, 
Yeni veya kalkınma yolundaki memleketler tarafından tevcih olunan somlara daha sü

ratle cevap verebilmek maksadiyle çalışmalarını ve metotlarını ıslah etmek imkânlarını etü-
detmesini; 

tavsiye eder. 
Birlik üyesi yeni veya kalkınma yolundaki memleketler hükümetlerinden ısrarla 
1. Tahsis edilen fonlardan mümkün olan daha yüksek bir miktarın âcil ihtiyaçlar] karşıla

mak üzere emre amade olması için Birleşmiş Milletler aracılığı ile sağlanacak teknik yar
dım taleplerini imkân nisbetindc daha önceden plânlamalarını; 

2. Milletlerarası jstişarî 'komitelerin etüt komisyonlarının çalışmalarına daha intizamlı bir 
şekilde iştirak etmelerini ısrarla rica eder. 
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20 No. lu KABAR 

Yeni veya kalkınma yolundaki memleketlere bilgi vermek ve tavsiyeler'de bulunmak maksa-
diyle Birlik vasıtalarının ıslahı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) Anlaşmanın 188 vo 189 numaraları muei'bince millî, bölgesel ve Milletlerarası çerçeve 
dâhilinde yeni veya kalkınma yolundaki memleketlere, bu memleketlerin telekomünikasyonla
rının kurulması, kalkınması ve geliştirilmesi ile doğrudan doğruya ilgili el kitapları hazırla
mak ve tavsiyelerde bulunmak suretiyle Milletlerarası îstişarî Komitelerin yeni veya kalkın
ma yolun'daki memleketlere kıymetli bir yardımda 'bulunduğunu, 

b) Birliğin Birleşmiş Milletlerin Teknik İşbirliği programlarına katılmasının yeni veya 
kalkınma yolundaki memleketlere önemli bir yardım sağladığını; 

c) Yeni voya kalkınma yolundaki memleketlerden gelen yüksek dereceli telekomünikas
yon mühendislerine, kendilerine ma'hallen karşılaştıkları problemleri şahsan halletmelerine 
imkân vererek kapasitelerini geliştirme imkânını sağlamanın tercihe şayan olduğunu, 

d) Bununla bcra'ber, bilhassa şebekelerin plânlaşltırılması, şartnamelerin hazırlanması ve sis 
temlerin değerlendirilmesi sahalarında telekomünikasyonların inkişafında karşılaşılan çeşitli özel 
millî meseleler konusunda Birliğin halihazırdaki servislerinin yeni veya kalkınma yolundaki 
memleketlerin bilgi ve tavsiye ihtiyacına tam'7/n.en cevap vermediğini; 

e) Ancak, Birlik Üyesi olan kalkman memleketlerde bu sahada fiilen faaliyette bulunan 
telekomünikasyon mütehassısları tarafından ikti'saJbolunmuş tecrübeye müracaat etmek sure
tiyle bu özel problemler hakkında pratik bilgi ve tavsiyelerin sağlanabilmesini, 

f) Birlik Merkezi servislerinin bu bilgi ve tavsiyeleri süratle temin edebilmelerine imkân 
vermek üzere bu mütehassısları Birlik hizmetine almanın lüzumlu olacağını; 

g) Fiilen faaliyette olmamaları halinde, tekniğin en yakın gelişmelerini tamanven günü 
gününe elde etmek zor olduğundan, Birlik Merkezi namına eelbedilen bu uzmanların ancak sı
nırlı süreler için tâyin edilebileceğini, 

dikkat nazarına alarak; 
Yukarda d) paragrafında zikredilen meseleler hakkında yeni veya kalkınmakta olan memle

ketler de bilgi vermek ve tavsiyede bulunmakla görevli Birlik servislerini ıslah etmek icabettı-
ğine, 

karar verir, 

a) Yukarda d) paragrafında zikredilen sahalarda ihtisas kesbetmiş : 
1. Kendi telekomünikasyon şebekelerinin plûnlaştırılması, teşkilâtlandırılması ve tekamülün

de yeni veya kalkınma yolundaki memleketler için önem taşıyan konular hakkında pratik 
mahiyetet bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Milletlerarası istişari komiteler 
vo Milletlerarası Prekans Kayıt Komitesinin ihtisas sekreterliklerinin teknik personeli ile çalış
mak ; 

2. Birlik Üyesi, yeni veya kalkınma yolundaki memleketler tarafından tevcih edilecek ve 
bunların yetki sahaları dâhilinde bulunan pratik meseleler hakkında süratle ve yapıcı şekil
de tavsiyelerde bulunmak; 

3. Birlik Üyesi yeni veya kalkınma yolondaki memleketlerin telekomünikasyon sorumlularına 
Bi'rli'k Merkezini ziyaretleri sırasında uzmanlarla yükse'k seviyede teknik istişarelerde buluınma 
imkânını vermek; 

4. Bölgesel konferanslarda veya Birlik toplantılarında Üye memleketler delegasyonlarının 
mevcudi'yetinden istifade ederek Birlik Merkezinde veya çeşitli bölgelerde organize edi
len ihtisaslaşmış telekomünikasyon konulan hakkındaki seminerlere iştirak etmekle görevli dört 
telekomünikasyon mühendisini Birlik Merkezi için celbetmek suretiyle bu servislerin teka
mül ettirilebileceğini; 
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b) Yukarda zikredilen mühendislerin yetkileri dışında bulunan meseleleri ele almalarına 
yardım etmek üzere hariçten uzmanlara müracat etmeyi lüzumlu addettikleri takdirde, yük
sek derecede diğer kalifiye mühendislerin her seferinde normal olarak bir ayı aşmıyan devre
ler için bu gaye ile angeje edilebileceklerini ; 

Ayrıca dikkat nazarına alaraktan, 
buna binaen İdare Konseyini 
1. Azami randımanla bu mütehassısların istihdam edilebileceği büııyevi usulle ilgili ve malî 

hükümleri etüdetme'kle; 
2. Kazanılan pratiğe uygun .olarak bu dört telekomünikasyon mühendisinin istihdam şartları

nı karar :altma almak ve yukarda g) paragrafını göz önünde tutarak ıgö revlerinin sare'sini tosbit 
etmekle ; 

3. Gerekli 'tedbirleri almak ve biran evvel ve engeç 1968 başında bu yeni hükümleri tatbik 
mevkiine koymak maksadiyle lüzumlu kredileri birliğin senelik bütçesine itibal etmekle 

görevlendirir. 
30 No. lu KARAR 

Birliğin Birle§mi§ Milletlerin Kalkınma Programına iştirakinden mütevellit idari ve icra masrafları
nın mahsubu 

Milletlei'ıarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) tam ısalâihîyctli muraJhhaslar 
konferansı, 

Genişletilmiş teknik yardım programının idari ve icra masraflarının maıhsıubıı ile ilgili Birleş
miş Milletlerin Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 702 (XXVI), 737 (XXVIII), 950 (XXXVI) ve 
1 060 (XXXIX) No. lu kararlarını nazarı dikkate alarak; 

1 060 (XXXIX) No. lu kararında, Etkonomik ve Sosyal Konseyi; genişletilmiş teknik yardım 
ppoğramuna iştirak öden teşekküllere 1965 ve 1963 senelerine ait ıbu nogramla ilıgili idare mas raf -
lariyle iora servisleri masraflarını »karşılamak üzere götürü bir meblağı tahsis etmeyi teklif ettiğini, 
ve ayrıca bu kadarını 

«'Bu ihesaibm açılması dle ilgili hükümlerin belirli bir seyyaliyetle Milletlerarası Sivil Havacılık 
Telekomünikasyon Birliğine, Dünya Meteoroloji Teşkilâtına, Hükümetlerarası Denk Nakliyatı 
istişarı teşkilâtına ve Milletlerarası Atom Enerjili Ajansına taübik edileceğini ve Teknik Yardım 
Bürosu ile -birlikle bu teşkil âti arım idari ve işletme servislerinin masraflarını karşda'inak üzere tah
sis 'taleplerini (hazırlarken bu faktörü dikkat nazarına alacaklarını» öngördüğünü bilhassa mü-
şaıhade ederek 

Birlikle, Birleşmiş Milletler özel fonu arasındaki anlaşma hükümlerine igöre, projelerin idari ve 
işletme masraflarını birliğe Ödiyecğini; 

•keza müşahade ederek, 
ıBu masrafların halen Birlik Bütçesi ile karşılanamıyacağına; 
.karar verir; 

ıbundan başjka: 
1. İlâve tediyeler bütçede gelir olarak "gözükeceğimden 'Birliğin Birleşmiş Milletlerin kalkın

ma programına iştirak etmesinden mütevellit idari ve icra servisleri .masraflarının bir bütçesine 
dâhil edilmeyeceklerine; 

2. Bu masrafların Birleşmiş Milletler tarafından ödendikleri nisbette birlik masraflarının ta
vanını tesbit etmek üzere nazarı dikkate alınımyacaklarına, 

3. Keza, birlik malî kontrol 'Organları, birliğin Birleşmiş Milletlerin kalkınma programına 
iştirakiyle ilgili bütün .gider ve gelirleri tetkik edeceklerine, 

4. Koza idare konseyi bu masrafların tetkikine tevessül edeceğine ve Birleşmiş Milletler ta
rafından böylece verilen kredilerin münhasıran idari ve işletme servislerin masraflarını karşıla
mak üzere (kullanılmasını garanti etmek üzere münasip göreceği bütün tedlbirleri alacağına; 

karar verir. 
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31 No. lu KARAR 

Meslekî Eğitime müteallik esaslar 

Milletlerarası Telekomünikasyon 'Birliğinin (1965, M!otıtreux) tam salahiyetli murahhaslar 
konferansı, 

a) İdare Konseyinin raporunu (dördüncü bölüm, kısım 5. 4) 
'b) Üye memleketlor.de telekomünikasyon (personeline mahsus yeteri .kanlar eğitim merkezinin 

ihdasını; 
not alarak, 

Çeşitli memleket şebekelerinin birbirine bağlanmasını icabettiren (milletlerarası telekomünikas
yon devrelerinin süratle inkişafı karşısında, bu devrelerin bakım ve işletilmesinin doğru olarak 
sağlanmasını, 

tanıyarak 
a) Bu şebekelerin gerek işletme ve gerekse bakımları için, bu gaye ile, aynı veya muadil tek« 

nik esasları tatbik etmenin arzuya şayan olduğunu, 
fb) Bu gayeye ancak ilgili memleketlerin ehliyetleri (mukayese edilebilir personele sahibolması 

halinde erişilebileceğini, 
keza tanıyarak 

Genel Sekreteri: 
1. Teknik ve isletme personelinin gerekli şekilde meslekî eğitimini sağlaıma gayesiyle yeni 

veya kalkınma yolundaki, memleketlerin ihtiyaç 1 an hakkıntda bilgi toplamak, 
2. Meslekî eğitim konusunda Üye ve Ortak üyeler tarafından iktisabolunan tecrübeden fay

dalanmak, 
3. Üye ve Ortak Üyeleri bu tecrübeden mümkün mertebe geniş çapta faydalandırmak; 
4. icabında, Üye ve Ortak Üyelerle istişarede bulunmak suretiyle mukayese edildbilir seviye

deki personel kategorilerine tatbik edilebilen meslekî eğitim esaslanm geliştirilmesini etüdefomek, 
5. Yeni veya kalkınma yolundaki memleketler tarafından kendisine tevdi edilen meslek* 

eğitim meselelerini ele almak üzere merkezî bir göVüş sağlamak; 
gayesiyle tavsiyelerde bulunmakla görevlendirir, 
İdare Konseyini 

1. Genel Sekreterin tavsiyelerini incelemeye ve lüzumlu göreceği idari ve .malî plân hakkında 
kararlar almaya; 

2. Bilâhara bu salhada ifa olunan kararlan 
takibetmeye 
davet eder. 

32 No. lu KARAR 

Telekomünikasyon ilmî ve teknolojilinin kalkınma yolundaki memleketlerin yararına kuîîaniimâsi 

Milletlerarası telekomünikasyon Birliğinin (1965, Mdntreux) Tarh Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

İlim ve teknolojinin kalkınmakta olan memlekotler yararına tatbik edilmesini çalbuktaştırlmak 
gayesiyle Birleşmiş Milletlerin Ekonamik ve Sosyal Konseyinin 080 (XXXVI) No. lu kararına 
tevfikan alman kararları; 

görerek 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin Birleşmiş Milletler ailesi teşekkülleri tarafından va-

Bitalannm imkânı dâhilinde böylece derahte edilen gayretlere katılmasını, 
'dikkat nazarına alarak 
İdare Konseyini 
mevcut kaynaklann amin dâhilinde: 
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1. Kalkınmada ilim ve teknolojinin tatbiki için Birleşmiş Milletlerin münasip teşekkülleri 

bilhassa îstişarî Komite ile işbirliği yapması, 
2. Birliğin daimî teşekküllerinin meselâ ımionnoigraf veya seçkin bibliyograflar gibi lüzumlu 

dokümanların yayınlanması suretiyle imkân nisbetinide dalha çok kalkınmış memleketlerin teleko
münikasyon sahasında sahip bulundukları ilmî 'bilgiler ve teknolojik tecrübelerin kalkınmakta 
olan memleketlere transfer ve intibakını hızlandırmaya iştirak etmeleri için lüzumlu tedbirleri 
almakla görevlendirir. 

33 No. lu KARAR 

'Tekâmülün ve Teknik işbirliği programlarının icrası ve görevli uzmanların faaliyetlerinin de
ğerlendirilmesi. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (19*65, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

îdare Konseyinin raporunu (Dördüncü kısım); 
(görerek 
a) Birleşmiş Milletler tarafından tasdik edilen teknik işbirliği projelerini yürütmek üzere 

Genel Sekreterlik tarafından yapılan çalışmaları, 
b) Oenel Sekreterliğin projelerin yürütülüş durumu veya projelerin neticeleri hakkında kifa

yetli ve en son durumu gösteren bilgileri alması halinde bu görevin ifasının kolaylaştırılması ve hız
landırılması hususunu; 

dikkat nazarına alarak 
a) Bu tekâmül ve bu neticelerin sıhhatli bir şekilde değerlendirilmesinin aşağıdaki haber al

ma kaynaklarına bağlı olduğunu : 

1. Bölgesel uzmanlar ve görevli uzmanlar, 
'2. Birlik Merkezinde kontrolla görevli memurlar ve mahallinde değerlendirmeyi sağlıyanlar, 
'3. Uzmanların çalıştığı idareler, 
lb) Ancak idarelerden çı'kan bilgilerin tam zamanında ve lüzumlu detayı ile birlikte verilmesi 

halinde tamamen istifadeye arz edildbilmesine karşılık, Birlik Merkezinde kifayetli dahilî tedbirle
rin almma'siylc yukarda 1 ve 2 No. larda zikredilen kaynaklardan çıkan bilgilerin tamamen mera-
nuniyetbaihş olabileceğini; 

addederek 
îdare Konseyinin 20 nci oturumunda kabul edilen 567 No. lu kararı 
görerek 
Birlik Memleket İdarelerini 
Muayyen fasılalarla ve idare Konseyinin kendilerine tarif edeceği şekle göre Birlik aracılığı 

ile sağlanan teknik işbirliğinin verimini imkân nidbetinde en belirli tarzda değerlendirmek üzere 
(burslar, uzmanlar, eğitim veya araştırma merkezleri v. s. 

Aşağıdaki bilgileri : 
!I) ifa edilmekte olan programların tekâmül sürati ve randımanı 
2) Bitmiş programların diğer faaliyet sahalarındakilerle kendi sahalarındaki tesirleri 
'hakkındaki lüzumlu bilgileri 
temin etmeye davet eder. 
îdare Konseyini ? 
1. Bölgesel uzmanlar ve görevli uzmanlar ve keza idareler tarafından sağlanan bilgilerin sü

ratle ve tesirli bir şekilde incelenebilecek bir şokilde arz olunması; 
2. Her malûmatın tetkikinin en kısa süreler içinde sağlanması, 
3. Bu bilgiler sayesinde, görevlilerin çalışmalarının ve faaliyetlerinin en iyi şartlar içinde ce

reyan etmesi için en lüzumlu tedbirleri tâyin etmeye imkân verecek bir değerlendirmenin yapıl
ması. 

için lüzumlu tedbirleri almak üzere görevlendirir. 
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34 No. lu KARAB 

Seminerler 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreu*) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

İdare Konseyinin raporunu (altıncı bölüm, kısım 4.2), 
görerek 
a) Seminerlerin yeni veya kalkınmakta olan memleketlerin teknisyenlerine, telekomünikasyon 

tekniğinin san gelişmeleri hakkındaki bilgileri kazandırmak bakımından mükemmel bir vasıta ten
kil ettiğini; 

(b) Bunun takübedilmesi ve yayılması icabetten bir Birlik faaliyeti olduğunu 
mülâhaza ederek, 
Yeni veya kalkınmakta olan memleketler yararına seminerler tertipliye» veya tertiplemeyi 

plânlıyan idarelere teşekkür eder, 
İdareleri ısrarla 
Genel Sekreterle istişare etmek suretiyle bu sahadaki gayretlerini devam «ttinneys ve artır

maya 
davet eder 
Genel 'Sekreteri 
!1. Mükerrer işlem ve karşılıklığı önlemek maksadiyle seminerleri onganiz© etmeyi plânlıyan 

Birlik idarelerimin gayretlerini koordine etmekle, 
2. Aşağıdaki tedbirleri almakla ; 
a) İlgili Birlik Üyeleri ile sıkı işbirliği yapmak suretiyle, kullanılan diller konusuna özel bir 

önem vererek hem Birlik Merkezinde ve hem de hariçte seminerlerin tekâmül plânlamasını sağla
mak, 

b) (Seminerlere ait dokümanları yayınlamak; 
c) Seminerlere gereken önemi vermek üzere arzuya şayan görülebilecek bütün tedbirleri al

mak ; 
3, İdare Konseyine senelik bir rapor sunmakla, 
(görevlendirir 
İdare Konseyinden 
Şayet ihtiyaç varsa, işbu kararda bahis konusu edilen görevlerin ifasına imkân verecek kredi

leri, Birliğin senelik bütçesine dâhil ettirmesini, 
rica eder. 

35 No. lu KARAR 

Bir Anayasa tasarısının hazırlanması 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Moııtreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

İdare Konseyini 
1. Görevi : 
—• (1965 Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı tarafından alınan kararlara, bu 

Konferans sırasında yapılmış olan müzakerelere Birliğin Anlaşma ve tecrübesine, Birleşmiş Millet
lerin diğer ihtisas Teşekküllerinin Anayasaları ve tecrübesine ve keza Üye memleketlerin düşünce
leri, arzuları ve tekliflerine istinaden Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği için bir Anayasa tasa
rısı ve Genel Tüzük kaleme almak; 

— Mütaakıp Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansından asagri bir yıl önce Birlik Üyelerine 
telbliğ edilebilmesi için bu tasarıyı imkân nisıbetinde erken hazırlamak; 
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olan ve âzami on uzmandan (her bölgeden iki uzman) mürekkep bir etüt grupu teşkil etmek, 
2. Etüt grupunun ıgörövini ifa edebilmesi için lüzumlu idari tedbirleri almak; 
3. Birlik Üyelerini, Genel Sekreter aracılığı, ile etüt grupuna Anayasa tasarısı ve Genel Tüzük 

'hakkında düşünce, arzu ve tekliflerde bulunmaya davet etmek; 
4. Genel Sekreteri, etüt grupu tarafından kaleme alınmış projeyi bilgi için idare Konseyine ve 

mü'taakıp Tam Salâih'iyetli Murahhaslar Konferansının tetkikine arz etmek üzere ilk etüt için Birlik 
Üyelerine tebliğ ekmekle görevlendirmek, 

5. Uzmanların seyahat ve zaruri masraflarına ait tahsisatı Birlik bütçesinle koydurmakla, 
görevlendirir. 

36 No. LU KARAR 

Telgraf Tüzüğü ve Telefon Tüzüğü 

•Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) Dünya çapındaki idari konferanslar tarafından revize edilen Telgraf ve Telefon tüzükleri
nin bâzı hükümlerinin CCITT nin tavsiyelerinden bâzılariyle mükerrer kullanıldığını, 

b) Teknik ve işletme meselelerinin ekserisinin ve keza telgraf ve telefona ait bâzı tarif ecilik 
meselelerinin CCITT nin tavsiyelerine konu teşkil .ettiğini, 

c) Telgraf veya telefon meselelerini ele alan dünya çapındaki idari konferansların süresini 
kısaltmak suretiyle Birlik masraflarını azaltmanın tavsiyeye şayan olduğunu; 

Nazarı dikkate alarak. 
Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasına ekli Telgraf Tüzüğünü ve Telefon Tüzüğünü ba

sitleştirmenin arzuya şayan olacağı, 
Tavsiyesinde bulunarak. 
Milletlerarası Telgraf ve Telefon İstişari Komitesini; 
1. CCITT tavsiyelerine konu teşkil eden veya edebilecek ve bu yüzden /bahse konu tüzüklerden 

çıkarılabilecek bu tüzükler hükümlerinin neler olduğunu etüdetmeye; 
2. Bu hususta mütaakıp genel assamblesine teklifler arz etmeye memur eder. 
CCITT nin genel assamblesi tarafından tetkik ve tasdik edildikten sonra sadeleştirme tek

liflerinin telgraf veya telefon meselelerini görüşecek mütaakıp dünya çapındaki idari konferansa 
arz edilmesine, 

Karar verir. 
37 No. lu KARAR 

Radyokomünikasyon Ek Tüzüğün bâzı hükümlerinin Telgraf, Telefon veya Radyo Komünikas
yon tüzüklerine ve Radyo Komünikasyon Tüzüğünün bâzı hükümlerinin Telgraf veya Telefon tü* 
züklerine transfer edilmesinin etüdü. 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (19$5, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) Radyo Komünikasyon Tüzüğü ve Radyo Komünikasyon ek Tüzüğünün bâzı hükümlerinin 
tatbik sahası bakımından Telgraf Tüzüğü ve Telefon Tüzüğünün bâzı hükümlerine benzediğini ve 
muhtemelen bu sonucu tüzüklere ithal edilmesinin daha iyi olacağını; 

b) Seyyar servisteki âmme haberleşme servislerinin sınıflandırılması ile ilgili maddelerin, sabit 
servisteki âmme haberleşmesi ile ilgili benzeri maddelerle aynı zamanda yürürlüğe girmesinin ar-
zuya şayan, olacağını, 

Nazarı itibara alarak. 
Genel Sekreteri Telgraf, Telefon veya Radyo Komünikasyon Tüzüğünün muhtemelen transfer 

edilmesi icabedecek hükümlerini 'en kısa süreler içinde idarelere tavsiye etmek maksadiyle CCITT, 
CCIR ve IFRB ile işbirliği yaparaktan Radyo Komünikasyon Tüzüğü ve Radyokomünikasyon Ek 
Tüzüğünün (hükümlerini etüdetmekle, görevlendirir. 
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38 No. lu KARAR 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği binasının satınahnması 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) (1959) Cenevre Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 38 No. lu kararım; 
b) Servislerini yerleştirmek üzere Birliğin emrine verilen arazi ve bina ile ilgili Cenevre Cum

huriyeti ve Kantonu ile Birlik arasında akdedilen anlaşmayı; 
c) Mubayaa opsiyonu en geç 31 Aralık 1965 tarihinde yapıldığı takdirde, bahse konu Anlaş

ma, binanın satış fiyatının 5 milyon îsveçre frangı olacağını ve bu satış fiyatının yüzde 3 1/4 lük 
bir faiz nisbeti esası üzerinden senelik taksitlerle ödenebileceğini öngördüğünü, 

d) tahakkuk edecek malî avantajlar sebebiyle Birliğin kendi merkez binasının sahibi olması
nın uygun olacağını, 

e) İdare Konseyi tarafından (1965) 20 nci Oturumu esnasında kabul ettiği 571 No. lu kararı ; 
Nazarı dikkate alarak. 
Arazi üzerinde işgal ettiği yer hakkı ile birlikte binanın satınahnması ve satmalma hakkının en 

geç 31 Aralık 1965 tarihinde kullanılması prensibini kabul etmeye, 
Karar verir. 
Genel Sekreteri 

1. a) 10 senelik bir devreye yayılan senelik taksitler esası üzerinden en geç 31 Aralık 1965 
tarihinde bu mubayaayı akdetmek maksadiyle Cenevre Cumhuriyeti ve Kantonunun yetkili makam-
lariyle müzakereye geçmeye; 

b) Bilhassa transfer hakkı için olmak üzere bu mubayaadan zuhur eden bütün ortak haklarla 
99 senelik bir süre ile arazi üzerinde bir yer hakkını satmalma mukavelesinde belirtmeye; 

2. Cenevre Kantonu makamları ile olan müzakerelerinin neticesi hakkında mütaakıp oturu
munda İdare Konseyine rapor vermeye; 

Memur eder. 
İdare Konseyini 
Birlik binasının satmalma mukavelesini, mütaakıp oturumunda tetkik ve kabul etmekle; 
Görevlendirir. 
Ayrıca: 
Bu maksatla 1966 - 1975 senelerine ait râci masraflar sınırları dâhilinde 575 000 isviçre franklık 

senelik bir krediyi öngörmeye, 
Karar verir. 

39 No. lu KARAR 

Birlik Merkezindeki lokaller 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, , 

İdare Konseyinin 572 No. lu kararını 
Görerek. 
Birlik merkezinde personel için kâfi lokallere ve keza merkezde yapılacak toplantılar için sa

lonlara saıhibolmak icalbettiğini, 
Nazarı dikkate alarak, 
Genel Sekreteri 
Personeli Birlik merkezi binasına yerleştirmeye ve merkezde yapılacak toplantılar için lokalle

re saJhibolmaya imkân veren mümkün olan bütün hazırlıklarını bilhassa malî veçheler üzerindeki 
bir etüdü en geç 1967 yılında İdare Konseyine sunmakla, 
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Görevlendirir. 
îdare Konseyini 
1. Genel Sekreter tarafından kendisine tevdi olunacak etüdü inceledikten sonra lokaller konu

sunda yukarda zikredilen ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamak üzere biran evvel bir karar alma
ya, 

2. Kararını tatbik safhasına koymak için lüzumlu idari ve malî tedbirleri karar altına alma
sına yetkili kılar. Bu kararın malî neticeleri Anlaşmanın I No. lu Ek Protokolünün 7 nci parag
rafına uygun olarak üye ve ortak üyelerin tasvibine sunulmuş olacaktır. 

40 No. lu KARAR 

Bölgesel merkezler 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

Konferansa sunulan bölgesel merkezlerin ihdası ile ilgili teklifleri ve birçok memleketlerin bu 
meseleye atfettikleri önemi 

Nazarı dikkate alarak. 
Genel Sekreteri 
Bölgesel merkezler ihdas etmenin uygun olup olmıyacağmı incelemek ve İdare Konseyine bu me-

selo hakkında rapor vermekle, 
Görevlendirir. 
İdare Konseyini 
Genel Sekreter tarafından kendisine sunulacak olan rapora istinaden Milletlerarası Telekomüni 

kasyon Birliğinin gelecek Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansına kendi tavsiyelerini sunmakla, 
Görevlendirir. 

41 No. lu KARAR 

Hukukî statü 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montrcux) tam selâhiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) 1 Ocak 1948 don beri Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine mukayese yolu ile tatbik 
«dilen ve 19 Nisan 1946 tarihinde İsviçre Federal Konseyi ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
arasında akdedilen Birleşmiş Milletler Teşkilâtının imtiyaz ve muafiyetleri hakkındaki Anlaşma
nın, Birliğin ne şimdiki ve ne de gelecekteki kalkınmasına ait ihtiyaçlara cevap vermediğini; 

ıb) Halen Birlik tarafından işgal edilen binayı satmalmak hususunda işbu konferansın kararı
nın (Karar No. 38) ve Birliğin ahenkli ve devamlı bir şekilde kalkınmasını garanti edecek bu geçi
ci duruma son verecek bir hukukî aktin yapılması lüzumunu daha aşikâr bir hale soktuğunu, 

Nazarı dikkate alarak, 
Genel Sekreteri 
1. Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin İsviçre'deki hak ve imtiyazlarını tesbit eden bir 

Anlaşmayı, Birlik adına İsviçre Konfederasyonunun yetkili makamları ile müzakere etmekle, 
2. Bu müzakerelerin neticelerini gelecek oturumunda İdare Konseyine bildirmekle, 
Görevlendirir. 
İdare Konseyini, 
Genel Sekreter tarafından müzakere edilen anlaşmayı incelemek ve icabediyorsa tasdik etmekle, 
Görevlendirir. 

42 No. lu KARAR 

Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi (I. F . R. B.) nin ihtisas sekreterliğinin reorganizasyonu; 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montrcux) tam selâhiyetli Murahhaslar Konfe

ransı, 
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a) Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesi üyelerinin adedini on/birden beşe indirmeye karar ver

diğini; 
b) Bu kararın, komite ihtisas Sekreterliğinin reorganizasyonu lüzumlu kıldığını; 
e) randıman ve ekonomi yararına, Komiteninihtisas Sekreteliğinde, hamilinin bu sekreterlik ça

lışmalarının iyi bir şekilde cereyan etmesine ve koordinasyonuna nezaret etmekle görevlendirilecek 
tâyin edilmiş yüksek memuriyet ihdasının arzuya şayan olacağını; 

Nazarı dikkate alarak; 
1. Komite üyelerinin sayısının onbirden beşe indirilmesi neticesinde bu sekreterliğin randıman 

ve ekonomi sağlıyan iyi şartlar altında çalışması için alacağı tedbirleri tesbit etmek maksadiyle 
Milletlerarası Frekans Kayıt Komitesinin ihtisas Sekreterliğinin teşkilâtlandırılmasını 1966 yılı nor
mal oturumu sırasında etüt etmek üzere idare Konseyini görevlendirmeye; 

2. İdare Konseyinin, BMiğe normal olarak tatbik edilen tâyin ve terfi .usullerini tarafgirliğe 
meydan vermeden Komite ihtisas sekreterliği veya diğer ihtisas sekreterliklerindeki münhallerle, 
idare Konseyinin ihdas etmeyi lüzumlu addedilebileceği her yeni göreve işbu konferans tarafın
dan yeniden seçilmeyen Komite Üyelerini bu memuriyetlere tâyin etmek suretiyle bu kadroları 
.doldurmak imkânını etüt etmesine, 

karar verir. 
43 No. lu KARAR 

Milletlerarası Adalet Divanından Istişari tavsiye talepleri 

Milletlerarası Telekomünikasyon Biriliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

a) Birleşmiş' Milletler Teşkilâtı ve Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği arasında aiktedilen 
Anlaşmanın iştişari tavsiye taleplerinin Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansı veya Tam Sa
lahiyetli Murahhaslar Konferansının vereceği (yetkiye tevfikan hareket eden idare konseyi tara
fından Milletlerarası Adalet Divanına yapılabileceğini belirten VII. (maddesini, ^. 

b) «Birliği, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının idari Mahkemesine Üye olarak kabul etmek» 
hususunda idare Konseyi tarafından alman kararı ve bu ıkararı müteakip mahkemenin yetkisini 
tanımıya dair GTenel Sekreter tarafından yapılan beyanatı; 

c) Statünün, Mahkeme statüsünün II. maddesinin 5. paragrafına uygun olarak mahkeme* 
ndn yetkisini tanıyan her Milletlerarası hükümet teşekkülüne tamamen tatbik edildiğini göste
ren Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının idari Mahkeme statüsüne ekin ihtiva ettiği hükümleri, 

d) Yukarıda zikredilen beyanatı müteakip, Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği idare 
Konseyinin Mahkeme tarafından verilen bir kararın geçerlik meselesini Milletlerarası Adalet Di
vanına tevdi edebileceğine dair olan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının idari Mahkeme statüsü
nün XII. maddesini 

görerek 
İdare Konseyinin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı idarî Mahkeme Statüsünün XII . maddesi uya

rınca, Milletlerarası Adalet Divanından istişarî mahiyette tavsiyeler talebetmeye yetkili bulunduğunu 
Not eder. 

44 No. lu KARAR 

Güney Afrika Cumhuriyetinin Bölgesel Afrika Konferanslarına iştiraki 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümetinin temsilcilerinin mevcudiyeti sebebiyle Birlik tara
fından içtimaa davet edilen veya Birlik himayesinde toplanan Afrika için bölgesel konferans veya 
toplantıları tertiplemek imkânsızlığını, 

b) Bu konferans veya toplantılarda Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti temsilcilerinin mevcu
diyetinin görüşülmesi yüzünden zaman kaybından husule gelecek malî zararları; 
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Nazarı dikkate alarak 
a) (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansının 45 No. lu kararı hükümlerini, 
b) 30 Temmuz 1963 te Birleşmiş Milletlerin ekonomik ve Sosyal Konteeyi tarafından alınan 974' 

(XXXVI) No. lu kararın 4. Bölümünü 
Hatırlatarak 
Genel Sekreteri 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından alman kararları göz önünde tutarak ve Birliğin Üye ve 

Ortak Üyelerinin istişaresini müteakip İdare Konseyi, halen Gftüney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından icra edilen ırk tefriki politikasını terk etm'esi ile yapıcı bir işbirliği için gerekli şartlar ye
niden teessüs ettiğine kaanl oluncaya kadar Güney Afrika Cumhuriyetinin Birlik tarafından İçtimaa 
çağrılan veya himayesinde toplanan hiçbir Konferansa veya Afrika için bölgesel toplantı çalışmaları
na iştirake davet edilmemesi için gerekli tedbirleri alnrnya; 

Memur eder. 
45 No. lu KARAR 

Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümetinin Tam Salahiyetli Murahhaslar Konferansından ihracı 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Taım Salahiyetli Murahhaslar Konfe
ransı, 

Tefriki teyid etmeyi veya kuvvetle kabul ettirmeyi istihdaf eden Güney Afrika'daki ırkçılık politika
sının Birleşmiş Milletler Andliaşması ve İnsan Hakları Beyannamesin'in aşikâr bir şekilde ihlâl ettiğini 

Nazarı itibara alarak 
Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümetinin, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının ihtisas teşekküllerinin; 

ve Dünya efkârı umuımiyesi tarafından tekrarlanan müracaat ve talepleri kaale almadığını ve bu se
beple ırkçılık politikasını incelemediğini ve revize etmediğini; 

Not ederek 
Böylece Güney Afrika Cumhuriyetinin bu taleplere hiçbir önem. vermemeye devam ettiğini ve-

bundan başka kasden daha tefrik edici kanun ve tedbirlerle bunları şiddet ve kan gösterileriyle daha 
ciddî bir hale Soktuğuna 

Teessüf -ederek 
Birleşmiş Milletlerin ve ihtisas teşekküllerinin birkaç Yardımcı Organının Güney Afrika Cumhu

riyeti Hükümetini çalışmalarından ihraç ettiğini ve bu halin ırk tefriki politikasını terk edinceye ka
dar devam edeceğini 

Hatırlatarak 
Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümetini Tam Salahiyetli Murahh'aslar Konferansından ihraeot-

meya 
Karar verir. 

46 No. lu KARAR 

Portekiz İdaresi altındaki arazilere aittir 
Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon

feransı, 
Porbekiz İdaresi altında bulunan Afrika arazilerindeki durumun Afrika sulh ve emniyeti ciddî şe

kilde tehlikeye soktuğunu 
Nazarı dikkate alarak, 
«Halkların yabancı dış müdahalelere, yabancı idarelerin nüfuzu altına girmesine ve haricen istis

mara tabi tutulmaisınm temel insan hak ve hürriyetlerini inkâr eltmek olduğunu, Birleşmiş Millet
ler Andlaşmasma aykırı bulunduğunu ve sulh ve dünya işbirliği prensibini tehlikeye soktuğunu» te
yid eden ve müstemleke memleketler ve halklarına istiklâl verilmesine mütedair 14 Aralık 1960 tarih
li Birleşmiş Milletler Genel Assamblesinin beyannamesini 

Hatırlatarak 
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Portekiz'in gerici Hükümetinin müstemleke politikasını 
İtirazsız mahkûm eder. 
Forlteküz'dert 
XVIII . dturumu -esnasında Birleşmiş Milletler Genel Assamblösi tarafından kabul edilen bir kara

rım aynı hükümlerine göre: 
a) Hakimiyeti altındaki arazilerin halklarına şelf determinasyon istiklâl hakkının derhal tanın

masını; 
b) Bu gaye ile halen kullanılan bütün askerî kuvvet ve diğer vasıtalarla her nevi sindirme ve 

tenkil hareketinin derhal durdurulmasını; 
e) Kayıtsız şartsız umumi bir politik affın ilânım ve siyasi partilerin serbestçe çalışmasına 

imkân veren şartların tesisini; 
d) Yetkileri, serbestçe seçilen siyasi teşekküller ve bu arazilerin halklarının temsilcilerine 

devretmek maksadiyle bu arazilerin savaşmakta olan milliyetçi kuvvetlerinin hakiki temsilcileri ile 
.•şelf determinasyon halkının tanınması esası üzeninde müzakerelere başlanmasını, 

talebeder. 

TAVSİYE 

Haberlerin serbestçe geçirilmesi 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar Kon
feransı, 

a) 10 Aralık 1948 de Birleşmiş Milletler Genel Assamblesi tarafından kabul edilmiş insan hak
ları milletlerarası beyannamesi; 

b) (1959) Cenevre Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşmasının 30, 31 ve 32 nci maddeleri
ni, göz önünde tutarak, 

Haberlerin serbestçe geçirilmesindeki asil prensibi nazarı itibara alarak; 
Birlik Üye ve ortak Üyelerine, telekomünikasyon servislerince haberlerin serbestçe geçirilmesi

ni kolaylaştırmayı tavsiye eder. 

TEMENNİ NO. 1 

Üye ve Ortak Üyeler, milletlerarası telekomünikasyonlara vergi tatbikinden kaçınılmasının arzu
y a şayan görüldüğünü beyan ederler. 

TEMENNİ NO. 2 

Feza telekomünikasyonlarının etüdü 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin (1965, Montreux) Tam Salahiyetli Murahhaslar 
Konferansı, 

Lâtin Amerika'nın kendi bölgesinde teşkilini teklif ettiğine mümasil feza telekomünikasyonla
rının etüdüne mahsus merkezlerin Birleşmiş Milletler özel fona yardımiiyle dünyanın muhtelif böl
gelerinde de tesisinin arz ettiği faydaya inanarak 

bu nevi merkezlerin mümkün olan en kısa bir zamanda kurulması ve bu maksatla Birliğin kendi 
salâhiyeti dahilindeki mümkün olan her türlü işbirliğini göstermesi, temennisini izhar eder. 
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Dönem : 2 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylan masının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1 /183) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 3 . 1966 , 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 349/1 -1878 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi 
Verilmesi Hakkında 10 Eyüül 1964 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

1963 yılmdanberıi resmen üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu, yıl
lık çalışmaları arasında kuruluşunun amacına uygun olarak, üyeleri Federal Almanya, Avusturya, 
Belçika, Franpa, Yunanistan, îtaîıya, Lükısembur g, Holânda ve İsviçre Konfederasyonu ile bir
likte Kişi JlalVri mevzuatında mümkün olduğu kadar birleştirme sağlamak, kanunlarındaki 'boş
lukları doldurmak, vatandaşların diğer üye devletller ülkelerinde bulundukları sırada onlara 
Kişi Halleri işlemlerinde kolaylık göstermek ımaksadiylle seri halinde 'bâzı sözleşmeler akdeykımiş 
ve bu alanda faaliyetine devam etmekte bulunmuştur 

Bunlardan : 
1. Yabancı memleketlerde ıkullanılimak üzere verilecek Şalisi Haller Kayıt Suretleri hakkın

daki Sözleşme 2 Nisan 1958 tarih ve 7111 sayılı; 
2. Ad ve Soyadlarmm değişikliğine ilişkin Sözleşme 6 Temmuz 19G2 tarih ve 62 sayılı, 
3. Kişi Halleri (konulsunda Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki .Sözleşme 6 Temmuz 

1962 tarih ve 63 sayılı, 
4. Kişi Hailleri ile ilgili belge örneklerinin p.arasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak-

kındaıki Sözleşme 11 Aralık 1962 tarih ve 130 sayılı, 
5. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 

hakkındaki Sözleşme 20 . 4 . 1964 tarih ve 461 sayılı, 
6. Sahih nesebli olmayan çocukların ana bakımımdan nesebinin tesisine aiit Sözleşme 8.4.1965 

tarih ve 578 sayılı, 
Kanunlarla tasdik edilmiş ve jyürürlüğe girmiştir. 
Bu tür sözleşmelerden son olarak gene Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu tarafından 

hazırlanıp Hükümetimizce yetkili kılınan Büyükelçimiz tarafından 10 Eylül 1964 tarihinde Pa-
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ris'te imzalanan «Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkındaki 

Sözleşme» nin de onaylanmasına izin verilmesi için işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
12 maddeden ibaret olan bu Sözleşmenin 1 nci maddesi ile imzacı devletler kendi uyruk'ıu-

ğucıa aklıkları diğer Âkı d Devletler vatanlaşları hakkında karşlıklı 'biligi vermeyi taahhüt etmek
te ve bunu 2 nci maddede belirtilen ve örneği sözleşmeye eklenen bir fişle yapmayı, 4 neü mad
dede de bu bildirimin vatandaşlığa alınmanın hüküm ifade ettiği tarihten başlı yarak üç ay içinde 
yerine getirilmesini kabul eylemektedirler. 

Diğer maddeler sözleşmenin omajylama, yürürlüğe girme, katılma, değiışiklıik, fdslih gibi usulJî 
hükümlerini açıklamaktadır. 

Mevzuatımıza aykırı bir hüküm ve değişiklik getirmediği gibi Hükümetimizin yabancı ülkeler
de kendi istek ve arzuları ile başka- devlet uyrukluğuna geçen Türk vatandaşlannın durumundan 
üç, ay içinde bilgi sahibi olmasını sağüıamak gibi büyük bir fayda doğuracağından bu sözlcçmeye 
katılmış bulunuyoruz. 

İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/183 
Karar No. : 10 

28 . 12 . 1966 

Yüksek .Başkanlığa 

Vatandaşlığın kazanılması konuşumda karşılıklı bilgi verilmesi hakkımdaki Sözleşmenin' onaylan
masının uygun bulunduğuna dair olan! kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinim iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerimde cereyan edem müzakereler neticesllıdo, gerekçede de sarahat en belirtil'diği veç
hile, vatandaşların1 üye devletler ülkelerimde bulundukları sırada, onlara kişi halteri işl'cmleriındo 
kol'aylık temin etmek maksadiyle akdedilen Sözleşme, prensip itibariyle komisyonumuzca da ye
rinde görülerek, mezkûr Sözleşmenin onaylanma sıma dai'r tasan aynen kabul1 edilmiştir. 

Havalesi gereğih'ce Adalet Komisyonuma tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

KomisyoıV Başkanı 
Sakarya 

K. Eroğan 
îçcl 

M. Arıkan 

Sözcü 
Ankara 

K. Yılmaz 
Mardin 
F. TJluç 

İmzada bulunamadı. 
Samsun 

M. Gedik 

Ballı kesir 
/. Aytaç 

Muş 
K. Ozsanyüdız 

Trabzon 
/ / . Orhon 

Eskişehir 
8. Asbuzoğlu 

Ordu 
R. Aybar 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/183 
Karar No. : 41 

Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

5 . 5 . 1967 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlananı ve Türkiye Büyük Millet Meclisime arzı Bakaralar Kurulunca 
24 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Vatandaşlığın kazanılması konuşumda karşılıklı bilgi veril-
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mesi hakkında 10 Eylül 1964 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun' bulunduğuna dair kanun taisansı1» ve içişleri' Komisyonuncat hazırlanan rapor, Başkanlığınızca 
Komisyonumuza tevdi edilmiş. olup, Dışişleri, içişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinim iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi komisyonumuzca uygun mütalâa edil'miş ve Hükümet temsilcileri 
tasarının aynen) kabulünü istemişlerdir. Komisyonumuzca yapılan müzakere sonunda, kanun tasa
rısının aynen kabulü ittifakla kararlaştırılmıştır. ' 

Havalesi gereğürace Dışişleri Komisyonuna tevdi buyuruimak üzere işbu rapor Yüksek Başkan^ 
lığa saygı ile sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı 
istanbul 

/. H. Tekinel 
Burdur 

I. H. Boyacıoğlu 
imzada bulunamadı. 

izmir 
M. Uyar 

Başkan V. 
Kars 

A. Â. Çetin 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Sözcü 
Kastamonu 
S. Keskin 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Kırklareli Konya 
M. Atagün Y. Koçak 

Tokat 
F. Alacalı 

imzada bulunamadı. 

Aydın 
E. özarda 

içel 
M. Arıkan 

Sivas 
N. N. Ar si an 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/183 

Karar No. : 2 

25 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair olan kamun tasarısı, ilgili Bakanak temsilcilerinin iştirakiyle 
komisyonumuzda görüşüldü : 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçesinde de sarahaten itfade edil
diği üzere, vatamda'şların üye devletler ülkelerinde bulundukları sırada onlara kişi halleri işlem
lerinde kolaylık temin etmek maksadüyle akdedileni Sözleşmenin tasdikine mütedair olan' kanun 
tasarısı prensip itibariyle komisyonumuzca da uygun görülerek aynen» kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
izmir 

S. İksel 

Aydın 
Y. Menderes 

Sözcü 
Çanakkale 
M. Baykan 

istanbul 
M. Yardımcı 

8. 
Sivas 
Kurtbek 

Kâtip 
Balıkesir 

A. t. Kırımlı 

izmir 
§. Osma 

Ankara 
R. Ergüder 

Ordu 
E. C. Erkin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı v 

MADDE 1. — 10 Eylül 1964 tariıhinde Paris'te imzalanan «Vatandaşlığın kazanılması konusun
da karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşme» nin onaylanması uygun ıbulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
24 . 3 . 19'6'6 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
Refet Sezgin 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Adalet Bakanı 
II. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Sanayi Bakam 
M. Turgut 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
/. D erin er 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Kürşad 

İmar ve İskân Bakam 
H, Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
S. O. Avcı 
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VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİ HAKKIN
DA SÖZLEŞME 

Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu üyeleri : Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, 
Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksemburg Büyük Dukalığı, Holânda Kırallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti 
uyruklarının vatandaşlık kazanmaları konusunda karşılıklı bilgi teatisi için işbirliği arzusundan ha
reketle, aşağıdaki hükümlerde anlaşmaya varmışlardır. 

Madde 1. — Her Âkıd Devlet diğer Âkıd Devlet vatandaşları hakkında, vatandaşlığa alınma, seç
me hakkını kullanma veya tekrar alınma yolları ile vatandaşlığın kazanılması hallerinde o devlete bil
gi iletmeyi taahhüdeder. 

Madde 2. — Bu bilgi, işbu sözleşmeye örneği eklenen ve aşağıdaki hususları kapsıyan bir fişle 
verilir. 

1. İlgilinin adı ve soyadı, 
2. Doğum yeri ve tarihi, 
3. Uyrukluğunda bulunduğu devlette bilinen ikâmetgâhı ve son ikâmetgâhı. 
4. Vatandaşlığın kazanılma şekli ve kazanmanın sonuç doğurduğu tarih, 
5. Mümkünse evvelki vatandaşlığının ispatına yarıyan belgenin niteliği, numarası ve tarihi, 

Madde 3. — Vatandaşlığın kazanılması, eşin reşidolmıyan çocukların uyrukluğuna kendiliğin
den etki yaptığı takdirde yukarıdaki maddede öngörülen fiş ayrıca bu eş ile çocukların adlarını ve 
soyadlarını, doğum yerlerini ve tarihlerini de içine alır. 

Madde 4. — Fiş, vatandaşlık kazanılmasının sonuç doğurduğu tarihten başlıyarak üç ay içinde 
doğruca gönderilir. 

Her Âkıd Devlet, imza, tebliğ veya katılma sırasında fişin gönderileceği merkezi makamı göstere
cektir. 

Madde 5. — Bu Sözleşme, ne her Âkıd Devletin vatandaşlıkla ilgili kanunları hükümlerine, ne de 
vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin daha geniş bilgi teatisini öngören anlaşmalara halel getirmez. 

Madde 6. — Âkıd Devletle, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün kılmak 
için Anayasalarının yükümlü tuttuğu usullerin yerine getirildiğini, İsviçre Federal Hükümetine teb
liğ edeceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti, yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan her tebliğinden Âkıd Devletlerle Mil
letlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

Madde 7. — iBu ıSözleşme 2 nci tebliğin tevdi tarihini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe girecek 
ve bu tarihten başlıyarak bu formaliteyi yerine getiren iki devlet arasında geçerli olacaktır. Bun
dan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her imzacı devlet için bu Söz
leşme, tebligatın tevdii tarihini kovalıyan 30 ncu günden itibaren sonuç doğuracaktır. 

Madde 8. — Her Âkıd Devlet imza veya 6 ncı maddede belirtilen tebligat veyahut katılma sı
rasında birinci maddede öngörülen bilgi teatisinden, seçme hakkını kullanma veya tekrar vatandaş
lığa alınma yolları ile vatandaşlığın kazanılması şeklini istisna ettiğini beyan edebilir. 

Her Âkıd Devlet, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği tebliğ ile, birinci fıkra gereğince 
kendi tarafından formüle edilen ihtirazi kaydı kısmen veya tamamen geri çekebilecektir. Bu teb
liğ alındığı tarihi kovalıyan 30 ncu gün geçerlik kazanacaktır. 

İsviçre Federal Hükümeti bu tebliğinden Âkıd Devletlerden her birini ve 'Milletlerarası Kişi Hal
leri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 
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Madde 9. — Bu Sözleşme her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde hukukan hü

küm ifade eder. Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden bir veya 
birkaçında veyahut milletlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağlanan devlet veya ülkeler
de de uygulanacağım imza, 6 ncı maddede öngörülen tebliğ, katılma sırasında veya daha sonra, İs
viçre Federal Hükümetine yapacağı tebliğ ile beyan edebilecektir. İsviçre Federal Hükümeti 
her Âkıd Devleti ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu tebliğinden haber
dar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını 
kovalıyan 30 ncu gün, anılan tebliğnamede zikredilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. Bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmü gereğince bir beyanda bulunmuş olan her devlet daha sonra her 
hangi bir anda İsviçre Federal Hükümetine göndereceği bir tebliğ ile, bu ıSözleşmenin beyanna
mede gösterilen Devlet veya ülkelerin bir veya birkaçında uygulanmasına son verildiğini beyan 
edebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti her Âkıd Devleti ve milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sek
reterini bu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanması, adı geçen tebliğnamenin İsviçre Federal Hükümetince alınmasını 
kovalıyan 30 ncu gün bahis konusu ülkelerde son bulacaktır:. 

Madde 10. — Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu veya Avrupa Konseyi üyesi her devlet 
bu Sözleşmeye katılabilir. 

Katılmak istiyen devlet, bu niyetini İsviçre Federal Hükümetine tevdi edilecek bir belge ile 
tebliğ eder. Adı geçen Hükümet her katılma belgesinin tevdii keyfiyetinden üye devletlerle Mil
letlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. iSözleşme, katılan dev
let için, katılma belgesinin verilmesini kovalıyan 30 ncu gün yürürlüğe girecektir. 

Katılma belgesinin verilmesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra mümkün ola
bilir. 

Madde 11. — Bu Sözleşme değişikliklere tabi tutulabilir. 
Değişiklik teklifi İsviçre Federal Hükümetine yapılır. Federal Hükümette keyfiyeti Âkıd Dev

letlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine tebliğ eder. 

Madde 12. — Bu ıSözleşme 7 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı tarihten başlıyarak beş 
yıllık bir süre için geçerlidir. 

Sözleşme, fesih ihbarı olmadıkça beş yıldan beş yıla kendiliğinden yenilenir. Fesih ihbarı di
ğer bütün Âkıd Devletlere ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel ISekreterine bilgi vere
cek olan İsviçre Federal Hükümetine, sürenin bitiminden en az altı ay evvel yapılmış olmalıdır. 

Fesih, sadece fesih ihbarında bulunacak devlet hakkında hüküm ifade eder. Sözleşme, diğer 
Âkıd Devletler için yürürlükte kalır. 

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve imzaları aşağıda bulunan temsilciler işbu Sözleş
meyi imzalamışlardır. 

10 Eylül 1964 günü Paris'te, İsviçre Federal Hükümeti arşivlerine tevdi olunmak üzere, bir 
nüsha halinde düzenlemiş olup aslına uygunluğu onaylı birer kopyası diplomatik yolla her Âkıd 
Devlet ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterine gönderilecektir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti adına : 
İmza yok 

Avusturya Cumhuriyeti adına : 
İmza 

Belçika Krallığı adına : 
İmza 
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Fransa Cumhuriyeti adına : 

İmza yok 

Yunanistan Krallığı adına : 
tmza 

İtalya Cumhuriyeti adına : 

Ihtirazi kayıt ve imza 

Lüksemburg Büyük - Dukalığı adına 
llmza 

İtalyan Hüküımelti, 8 nci maddeye dayanarak, birin
ci maddede öngörülen bilgi ıteatisinden, seçme hakkı
nı kullanma veya tekrar vatandaşlığa alınma yol
lan ite vatandaşlığın kazanılması seklini istisna et
tiğini beyan eder. 

Holânda Krallığı adına 
İhtiraz! kayıt 

İmza 

Holânda Krallığı ile ilgili olarak Sözleşme metnin
de kullanılan Anavatan ve Anavatandışı ülkeler 
terimleri, âmme hukuku açısından eşit bir statüye 
safhibolup Avrupa'da bulunan Hollanda ile Avrupa 
dışındaki Surinam ve Holânda Antdllerini ifade 
eder. 

İsviçre Konfederasyonu adına : 
îmaa yok 

Türkiye Cumhuriyeti adına : 
İmza 

İşbu Sözleşmenin imızası 'sırasında, imzacı devletler 4 ncü maddede öngörülen merkezî makamlann 
aşağıdaki şekilde belirtmişlerdir. 

Federal Almanya Cumhuriyeti: 
Belirtilmemiş 

Avusturya Cumhuriyeti : 
İçişleri Bakanlığı 

Belçika Krallığı : 
Dışişleri Balkanlığı 

Fransa Cumhuriyeti : 
Belirttilmemiş 

Yunanistan Krallığı : 
Belirtilmemiş 

İtalya Cumhuriyeti : 
İçişleri Bakanlığı 

Lüksemburg Büyük - Dukalığı 
Adalet Balkanlığı 

Holânda Krallığı : 
Adalet Bakanlığı 

İsviçre Konfederasyonu t 
Belirtilmemiş 

Türkiye Cumhuriyeti : 
İçişleri Bakanlığı 
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